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SEZNAM OKRAJŠAV
ADHD

motnja aktivnosti in pozornosti (ang.: »Attention Deficit Hyperactivity Disorder«)

ASEX

lestvica spolne izkušnje (ang.: »Arizona Sexual Experience Scale«)

BDI

Beckov vprašalnik depresivnosti (ang.: »Beck Depression Inventory«)

BMI

indeks telesne mase (ang.: »Body Mass Index«)

BMSFI

krajši vprašalnik za oceno spolne funkcije pri moških (ang: »Brief Male Sexual
Functioning Inventory«)

BPRS

kratka lestvica psihiatričnih simptomov (ang.: »Brief Psychiatric Rating Scale«)

BUP

buprenorfin

CECA-Q

vprašalnik o izkušnji skrbi in zlorabe v otroštvu (ang.: »Child Experiences of Care and
Abuse Questionnaire«)

CSFQ

krajši vprašalnik za oceno spremembe v spolnem funkcioniranju (ang: »Changes in
Sexual Functioning Questionnaire Short Form«)

CPZOPD

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

CZOPD

Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog

CŽS

centralni živčni sistem

DHEA

dehidroepiandrosteron

DHEAS

dehidroepiandrosteron sulfat

DSM-5

Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj, peta izdaja (ang.: »The Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5«)

ED

erektilna disfunkcija

EMCDDA

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (ang.: »European
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction«)

EQ-5D

vprašalnik za oceno zdravja EQ-5D (EuroQol)

ESPAD

Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino (ang.:
»European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs«)

GH

rastni hormon (ang.: »growth hormone«)

GHQ-12

splošni vprašalnik o zdravju (ang.: »General Health Questionnaire«)

GnRH

sproščevalni hormon gonadotropinov (ang.: »gonadotropin-releasing hormone«)

HRBS

vprašalnik za oceno tveganih vedenj (ang.: »HIV Risk-taking Behavior Scale«)

ICSM

Mednarodni komite za spolno medicino (ang.: »International Committe of Sexual
Medicine«)

IIEF

mednarodni indeks erektilne funkcije (ang.: »International Index of Erectile Function
Questionnaire«)
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IQR

interkvartilni razmik

LH

luteinizirajoči hormon

MAT

z zdravili podprto zdravljenje odvisnosti od opioidov (ang.: »medication-assisted
treatment«)

MINI

mednarodni nevropsihiatrični intervju (ang.: »Mini International Neuropsychiatric
Interview«)

MKB-10

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov, 10. revizija
(ang.: »International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems,
10th Revision, ICD-10«)

MMAS

raziskava ang.: »Massachusetts Male Aging Study«

MTD

metadon

OT

oksitocin

OTI

vprašalnik za oceno uspešnosti zdravljenja (ang.: »Opiate Treatment Index«)

PAS

psihoaktivne snovi

PDE5

zaviralci fosfodiesteraze tipa 5 (ang.: »phosphodiesterase type 5 inhibitors«)

PRL

prolaktin

PSQI

pitsburški indeks kvalitete spanja (ang.: »Pittsburgh Sleep Quality Index«)

SCID

strukturirani klinični intervju (ang: »Structured Clinical Interview«)

SCL-90

samoocenjevalna lestvica simptomov (ang.: »Symptom Check List-90 Scale«)

SD

standardna deviacija

SDS

Zungova lestvica za samooceno depresivnosti (ang.: »Zung Self-Rating Depression
Scale«)

SHF

lestvica za oceno spolnosti (ang.: »Sexual History Form«)

SR M

počasi sproščujoč morfin (ang.: »slow release morphine«)

TSH

tireotropin (ang: „thyroid-stimulating hormone“)

UNODC

Urad Združenih narodov za droge in kriminal (ang.: »United Nations Office of Drugs and
Crime«)

UPK LJ

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

WHOQOL-BREF kratki vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije o kakovosti življenja (ang.: »World

Health Organization Quality of Life-BREF«)
ZZOO

zdravila za zdravljenje odvisnosti od opioidov

ZPZOO

z zdravili podprto zdravljenje odvisnosti od opioidov
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IZVLEČEK
Namen dela: Z zdravili podprto zdravljenje odvisnosti od opioidov (ZPZOO) s polnimi in z
delnimi agonisti opioidnih receptorjev je ena izmed oblik zdravljenja odvisnosti od heroina in
drugih opioidov. Spolna disfunkcija je pogost neželen učinek opioidnih zdravil. Objavljenih je
nekaj raziskav, v katerih so primerjali pojav spolne disfunkcije pri bolnikih, vključenih v ZPZOO
z metadonom (MTD) in buprenorfinom (BUP), medtem ko raziskave, v kateri bi primerjali
pojav spolne disfunkcije pri vseh treh zdravilih za zdravljenje odvisnosti od opioidov (ZZOO),
ki jih uporabljamo v Sloveniji (MTD, BUP in morfin s podaljšanim sproščanjem (SR M)), še ni.
Cilji in hipoteze: Glavni cilj doktorske naloge je potrditi hipotezo, da je pojav spolne disfunkcije
odvisen od posameznega ZZOO. Dodatno je cilj naloge potrditi hipotezo, da je višina odmerka
ZZOO povezana s pojavnostjo spolne disfunkcije ter da je jemanje ZZOO nasploh povezano z
višjo pojavnostjo spolne disfunkcije. Poleg navedenega je cilj naloge potrditi tudi, da je za
skupino bolnikov s spolnimi motnjami značilna nižja stopnja samospoštovanja v primerjavi s
skupino bolnikov brez spolnih motenj ter da obravnava spolnih motenj pri bolnikih s spolnimi
motnjami ni pogosteje vključena v terapevtski proces v primerjavi s skupino bolnikov brez
spolnih motenj.
Utemeljitev: Rezultati številnih raziskav kažejo, da je prevalenca erektilne disfunkcije (ED), ki
predstavlja eno najpogostejših spolnih motenj pri moških, med kroničnimi uživalci opioidov in
tistimi, ki so vključeni ZPZOO, višja v primerjavi s splošno populacijo. Rezultati raziskav, v
katerih so primerjali pojav ED pri bolnikih, ki so prejemali MTD in BUP, kažejo, da je pojavnost
ED višja pri bolnikih, ki prejemajo MTD. Bolniki težav z ED pogosto ne zaupajo svojim
terapevtom in obratno; kliniki pogosto svojih bolnikov ne sprašujejo o težavah v spolnosti.
Poleg tega, da ima spolna disfunkcija širši biološko-psihološko-socialni pomen, lahko močno
poseže v spolnost in intimne odnose posameznika.
Zasnova raziskave, opis metod, preiskovancev: V raziskavo je bilo vključenih 240 bolnikov;
180 bolnikov v mreži centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
(CPZOPD), ki prejemajo ZZOO, ter 60 bolnikov, ki so bili vključeni v program zdravljenja na
Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog Univerzitetne psihiatrične klinike
Ljubljana (CZOPD UPK Ljubljana). V prvo skupino so bili vključeni bolniki, odvisni od opioidov,
ki so kot ZZOO prejemali MTD (n = 60), v drugo skupino bolniki, odvisni od opioidov, ki so
prejemali BUP (n = 60), v tretjo skupino bolniki, odvisni od opioidov, ki so prejemali SR M (n =
6

60) ter v četrto skupino bolniki, vključeni v zdravljenje odvisnosti, ki vsaj 6 mesecev dokazano
vzdržujejo abstinenco in so brez ZZOO (n = 60). Bolniki so izpolnjevali vprašalnik, ki vključuje
sociodemografske podatke, podatke, povezane z rabo psihoaktivnih snovi (PAS) ter podatke o
morebitnem zdravljenju z ZZOO; drugi del vprašalnika se nanaša na spolno vedenje; tretji del
vključuje mednarodni indeks erektilne disfunkcije (ang.: »International Index of Erectile
Function Questionnaire«  IIEF); četrti del vprašalnika pa Rosenbergovo lestvico
samospoštovanja. Pri računalniški obdelavi podatkov smo uporabili osnovno opisno statistiko
ter univariantno in multivariantno analizo.
Rezultati: Rezultati raziskave so pokazali, da je največja pojavnost spolne disfunkcije kot
neželenega učinka ZZOO pri bolnikih, ki prejemajo SR M, najnižja pa pri tistih, ki prejemajo
BUP. Najmanj blago ED je imelo 26,7 % abstinentov, 35 % bolnikov v skupini, ki je prejemala
BUP, 50 % v skupini, ki je prejemala MTD in 55 % v skupini s SR M (p = 0,005). Največji delež
bolnikov s hudo ED je bil v skupini s SR M (40 %), sledila je skupina z MTD (21,7 %) in nato
skupina z BUP (16,7 %). Bolniki z ED so prejemali višji ekvipotentni odmerek ZZOO v mg MTD
(Me = 60 mg; IQR = 27,5 – 100 mg) kot bolniki brez ED (Me = 40 mg; IQR = 0 – 80 mg) (p =
0,008). Samospoštovanje je bilo višje v skupini bolnikov brez ED, kjer so bolniki dosegli v
povprečju 31,5 točk (Me = 32; SD = 3,2), kot v skupini z ED, kjer so dosegli v povprečju 29,9
točk (Me = 30; SD = 3,1) (p < 0,001). O motnjah v spolnosti se je v času terapevtskega procesa
pogovarjalo 20 % bolnikov z ED in 25 % bolnikov brez ED (p = 0,364).
Zaključek: Ugotovitve raziskave lahko prispevajo k izpopolnitvi strokovnih smernic pri
predpisovanju oziroma izbiri ZZOO bolnikom, ki imajo spolno disfunkcijo, ter lahko posredno
vplivajo na zmanjšanje morebitnih zlorab zdravila. V pomoč so lahko pri oblikovanju kliničnih
priporočil za obravnavo bolnikov s spolno disfunkcijo, vključenih v ZPZOO. Opozarjajo na
pomen vključevanja področja spolnosti pri celostni obravnavi oseb, odvisnih od PAS.
Ključne besede: odvisnost od opioidov, metadon, buprenorfin, morfin s podaljšanim
sproščanjem, spolne motnje, erektilna disfunkcija
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ABSTRACT
Introduction: Medication-assisted treatment (MAT) with full and partial opioid agonists
presents one of the possible options for treatment of heroin and other opioid addictions.
Sexual dysfunction is a common side effect of opioid medications. There are few research
publications comparing sexual dysfunction among patients treated with methadone (MTD)
and buprenorphine (BUP), however, none of them comparing sexual dysfunction among all
three MAT medications used in Slovenia: MTD, BUP and slow release morphine (SR M).
Objectives and hypotheses: Our study mainly aimed to assess the hypothesis that occurrence
of sexual dysfunction is in correlation with use of specific opioid agonist and its dose.
Moreover, it aimed to verify the thesis that use of MAT is in correlation with occurrence of
sexual dysfunction in general. Besides, it aimed to confirm that self-esteem in the group of
patients with sexual disorders is lower compared to the group of patients without sexual
disorders and finally, that treatment of sexual disorder is not more frequently part of
therapeutic process than in the group of patients without sexual disorders.
Aims: Numerous studies show that prevalence of erectile dysfunction (ED)  representing one
of the most common sexual disorders in men  is higher among chronic opioid users and those
treated with opioid agonists compared to general population. Studies comparing occurrence
of ED among patients treated with MTD and BUP show higher prevalence of ED among
patients treated with MTD than BUP. There are no studies including SR M. Patients often do
not share their sexual problems with therapists and vice versa, therapists do not ask their
patients about them. Besides sexual dysfunction having a broader bio-psycho and sociocultural meaning, it might deeply interfere with sexuality and intimate relationships of the
individual.
Methods: Altogether 240 patients were included in the study, 180 of them treated in Centres
for the Prevention and Treatment of Drug Addiction (CPZOPD) and 60 treated in Centre for
Treatment of Drug Addiction of University Psychiatric Hospital Ljubljana (CZOPD UPK
Ljubljana). In the first group, 60 patients were treated with MTD for opioid addiction, in the
second group 60 patients were treated with BUP, in the third group 60 patients were treated
with SR M and in the fourth group 60 patients who were completely abstinent (including MAT)
for at least 6 months. Patients completed the questionnaire covering sociodemographic data
and data about substance use and MAT (1st part), data about sexual behaviour (2nd part), IIEF
8

questionnaire (International Index of Erectile Function) (3rd part) and the Rosenberg SelfEsteem Scale (4th part). We used basic descriptive statistics and univariate and multivariate
analysis for analysing the data.
Results: The highest prevalence of ED as a side effect of MAT was in the group receiving SR M
and the lowest in the group receiving BUP. At least 26,7 % of abstinents, 35 % of those
receiving BUP, 50 % receiving MTD and 55 % receiving SR M had mild ED (p = 0,005). The
highest rate with severe ED was in the group receiving SR M (40 %), followed by the group
receiving MTD (21,7 %) and BUP (16,7 %). Patients with ED were receiving higher equipotent
methadone dose (Me = 60 mg; IQR = 27,5  100 mg) compared to those without ED (Me = 40
mg; IQR = 0  80 mg) (p = 0,008). Self-esteem was higher in the group without ED: 31,5 (Me =
32; SD = 3,2) compared to the group with ED: 29,9 (Me = 30; SD = 3,1) (p < 0,001). 20 % of
patients discussed about sexual problems with their therapist during the therapeutic process
and 25 % did not (p = 0,364).
Conclusions: The findings of the research can contribute to enhancing the professional
guidelines when prescribing or selecting MAT for patients with sexual dysfunction and can
indirectly contribute to reducing medications abuse. Their assistance can be in the design of
clinical recommendations for treatment of patients enrolled in MAT with sexual dysfunction.
The results highlight the importance of incorporating sexuality into a comprehensive
treatment of patients with substance use disorders.
Key words: opioid addiction, methadone, buprenorphine, slow release morphine, sexual
dysfunction, erectile dysfunction
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1.

UVOD

Psihoaktivne snovi (PAS) so se začele uporabljati že na začetku civilizacije. Opij uporabljamo v
medicinske namene vsaj 3500 let, zaradi znanih psihoaktivnih učinkov pa so ga skozi zgodovino
tudi zlorabljali, kar lahko vodi v razvoj bolezni odvisnosti ter motenj razpoloženja, vedenja in
spoznavnih sposobnosti1.
Čeprav se je izraz »droge« prvotno uporabljal predvsem za naravne zdravilne snovi, ki jih lahko
uporabljamo kot začimbe, poživila ali kozmetiko, je danes v rabi tudi za nekatere rastlinske
surovine, snovi, sintetična ali polsintetična zdravila ter druge kemične snovi, ki spreminjajo
človekovo duševno stanje in vplivajo na človekovo vedenje2. Ministrstvo za zdravje Republike
Slovenije navaja, da se v mednarodnih dokumentih za te snovi uporabljata izraza »mamila« in
»psihotropne snovi«2. Izraz »mamila« tako označuje snovi, ki imajo omamni ali opojni učinek
(npr. opij in njegovi derivati  morfin, heroin, metadon ...), izraz »psihotropne snovi« pa snovi,
ki nimajo opojnega učinka, temveč delujejo v smislu poživitve2. Tako med slednje uvrščamo
kanabis (marihuano, hašiš), stimulanse (kokain, kofein, nikotin, amfetamin, metamfetamin,
ekstazi ...) in halucinogene snovi (meskalin, psilocibin ...)2. V stroki in tudi v kliničnem delu za
snovi, ki vplivajo na človekovo duševnost, najpogosteje uporabljamo izraz psihoaktivne snovi
(PAS), ki ga lahko zasledimo tudi v MKB-10 (10. revizija Mednarodne klasifikacije bolezni in
sorodnih zdravstvenih problemov)3. Izraz PAS uporabljajo tudi organizacije kot so Svetovna
zdravstvena organizacija, Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (ang.
»European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction«  EMCDDA), Skupina Pompidou
Sveta Evrope … še vedno pa lahko zasledimo tudi rabo izraza droge v njegovem širšem pomenu.
V določenih tradicionalnih skupnostih je uživanje drog vtkano v vsakodnevno življenje; v Indiji
in nekaterih sosednjih državah kadijo opij ob posebnih priložnostih, na Bližnjem vzhodu je
znano kajenje hašiša za družabne namene, uporaba pejotla v Mehiki za verske namene,
žvečenje koke v Andih je povezano s klimatskimi in neugodnimi delovnimi razmerami4. V
sodobnem svetu predstavlja neustrezna ali nezakonita raba opioidov pomemben javnozdravstveni problem in je povezana z večjo obolevnostjo in umrljivostjo oseb, s psihološkimi
posledicami pri posamezniku in njegovih bližnjih, kot tudi s širšimi družbenimi posledicami.
Nizka kakovost bivalnih razmer, uporaba drog, slabo zdravstveno varstvo, s starostjo povezana
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zmanjšana odpornost in oslabljen imunski sistem prispevajo k večji dovzetnosti te populacije
za kronične zdravstvene težave (bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, kronična bolečinska stanja,
okužbe z virusi hepatitisa in z njimi povezane bolezni jeter ...) ter k hitrejšemu telesnemu
staranju5.
Tako kot staranje povezujemo z različnimi spremembami v telesnem delovanju posameznika,
pa je ta sicer naravni proces povezan tudi z drugimi področji, ki se prepletajo s telesnim
zdravjem. Eno takih je zagotovo spolnost. Na spolno delovanje pa poleg staranja vplivajo
številni drugi dejavniki; pri osebah, ki jemljejo droge, gotovo tudi jemanje drog in zdravil. Na
pojav spolnih motenj lahko tako poleg bioloških in psiholoških dejavnikov vpliva tudi uporaba
različnih zdravil6, med drugim tudi zdravil za zdravljenje odvisnosti od opioidov (ZZOO)7, saj se
lahko različne motnje pojavljajo kot neželen učinek teh zdravil. Preplet vseh teh dejavnikov
lahko vpliva na pojav spolnih motenj pri tej populaciji.
Vendar pa je že sama spolna dejavnost pri človeku pogosto spregledana dimenzija duševnih
motenj8. Spolnost in morebitne motnje v spolnosti  ne glede na etiologijo, ki je večinoma
preplet bioloških, psiholoških in družbenih dejavnikov  pa so vezane na lastno doživljanje
posameznika in njegovih sposobnosti9.
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1.1
1.1.1

ODVISNOST OD PREPOVEDANIH DROG (OPIOIDOV)
Epidemiologija odvisnosti od opioidov

Upoštevaje vire Organizacije združenih narodov  Urada Združenih narodov za droge in
kriminal (ang. »United Nations Office of Drugs and Crime«  UNODC), ki v svojem letnem
poročilu za leto 2015 navaja podatke o razširjenosti rabe opioidov v svetu, je prevalenca rabe
opioidov v svetu ocenjena na 0,7 % odrasle svetovne populacije (kar predstavlja 32,4 milijona
uporabnikov), medtem ko je prevalenca rabe opiatov ocenjena na 0,4 % odrasle svetovne
populacije (kar pomeni 16,5 milijona)10. EMCDDA pa v svojem letnem poročilu za leto 2015
navaja podatek, da je povprečna letna razširjenost zelo tvegane uporabe opioidov med
odraslimi (od 15 do 64 let) ocenjena na približno 0,4 % (štirje primeri na tisoč prebivalcev), kar
predstavlja 1,3 milijona problematičnih uporabnikov opioidov v Evropi v letu 2013 5.
V Sloveniji se ocena razširjenosti zelo tvegane uporabe opioidov giblje od 3,7 do 4,9 na 1000
prebivalcev, starih od 15 do 64 let in je stabilna11. Medtem ko je heroin še vedno glavni opioid
v Evropi, ki se ga zlorablja (bodisi se ga kadi, vdihava ali vbrizgava), uporabniki zlorabljajo tudi
vrsto drugih sintetičnih opioidov, kot so buprenorfin (BUP), metadon (MTD) in fentanil5.
Ni zanemarljivo, da prav uporabniki opioidov predstavljajo največjo skupino uporabnikov drog,
ki so vključeni v zdravljenje v Evropi, med katerimi najpogostejšo obliko zdravljenja predstavlja
z zdravili podprto zdravljenje odvisnosti od opioidov  ZPZOO 7 (imenovano tudi zdravljenje z
agonisti opioidnih receptorjev, nadomestno zdravljenje, vzdrževalno zdravljenje, substitucijsko
zdravljenje, ang. »medication-assisted treatment«  MAT), običajno v kombinaciji s
psihosocialno obravnavo. Kot ZZOO (agonisti opioidnih receptorjev, nadomestna zdravila,
vzdrževalna zdravila, substitucijska zdravila) pa se uporabljata predvsem MTD in BUP, pa tudi
morfin s podaljšanim sproščanjem (SR M) in diacetilmorfin (heroin)5. V Evropi se med ZZOO
najpogosteje predpisuje MTD, ki ga prejemajo skoraj tri četrtine uporabnikov storitev
zdravljenja; BUP pa se predpisuje skoraj četrtini evropskih uporabnikov storitev ZPZOO5. SR M
v peroralni obliki se poleg pogosteje uporabljanih ZZOO predpisuje kot alternativno zdravilo
med ZZOO samo v nekaterih evropskih državah (npr. v Avstriji, Bolgariji, Sloveniji in na
Slovaškem)12.
Uporabniki, ki kot primarno drogo uporabljajo opioide, zlasti heroin, predstavljajo 41 % vseh
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uporabnikov drog, ki so se v letu 2013 vključili v specialistično zdravljenje odvisnosti v Evropi
(približno 175 tisoč); zaznati je bilo blag trend upadanja na novo vključenih med letoma 2011
in 2013 ter naraščanje povprečne starosti vključenih v te programe5. Med letoma 2006 in 2013
se je povprečna starost uporabnikov, ki so se začeli zdraviti zaradi težav z opioidi, povišala za
pet let; znatno število uživalcev, ki vrsto let jemljejo različne droge, je starih med štirideset in
petdeset let5.

1.1.2 Etiologija bolezni odvisnosti
K razvoju odvisnosti prispevajo različni dejavniki, ki so v samem procesu razvoja bolezni
različno pomembni; npr. razpoložljivost in lastnosti same PAS, družbena sprejemljivost in
pritiski vrstnikov1. Ti so pomembnejši v zgodnejšem obdobju, ko posameznik eksperimentira s
PAS, kasneje pa so ključni osebnostni in individualni biološki dejavniki, od katerih je odvisno,
kako bo jemanje PAS učinkovalo na posameznika in kakšna bo stopnja spremembe v
centralnem živčnem sistemu (CŽS), ki jo bo ponavljajoča se uporaba PAS povzročila1.
Med biološkimi in genetskimi dejavniki velja omeniti morebitno genetsko pogojeno manjšo
aktivnost endogenega opioidnega sistema, bodisi kot posledico manj številnih ali pa tudi manj
občutljivih opioidnih receptorjev ali visoke koncentracije hipotetično prisotnega endogenega
opioidnega antagonista1. Biološka nagnjenost je prav tako lahko povezana z nenormalnostmi
v delovanju bodisi dopaminskega ali pa noradrenergičnega nevrotransmiterskega sistema1.
Med pomembnejše psihosocialne dejavnike, ki vplivajo na razvoj odvisnosti od opioidov,
spadajo vplivi okolja (višja incidenca opioidne odvisnosti v nižjih družbeno-ekonomskih
razredih, polovica jih živi v enostarševskih družinah ali pa ima oseba v družini bolezen
odvisnosti); opisani pa so tudi vedenjski vzorci, ki so jih opazovali pri mladostnikih z boleznijo
odvisnosti od opioidov  tako imenovani »heroinski vedenjski sindrom«, ki ga označuje
prisotnost depresivnih in anksioznih simptomov, impulzivnost, strah pred neuspehom, slaba
samopodoba, nižja toleranca za frustracijo, slabše strategije spoprijemanja, težave v socialnem
in medosebnem funkcioniranju …1
Psihodinamske teorije (predvsem psihoanalitski teksti) razlagajo vedenje oseb, odvisnih od
narkotikov, s fiksacijo libida, z regresijo na pregenitalno, oralno fazo ali celo bolj arhaične nivoje
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psihoseksualnega razvoja1. Prav tako se z zlorabo PAS kaže resna patologija ega, ki izhaja iz
globokih razvojnih motenj1.

1.1.3

Nevrobiologija odvisnosti od opioidov

Sodobne ugotovitve se nanašajo tudi na biološko osnovo bolezni odvisnosti (in nič manj
pomembne psihosocialne posledice) in jo razlagajo kot bolezen možganov. Tako imenovani
možganski nagrajevalni sistem, v katerem končno skupno pot predstavlja dopaminska
mezolimbična pot, je ključen za razvoj bolezni odvisnosti. Na izločanje dopamina vplivajo
fiziološki ojačevalci, kot so hrana, druženje in spolnost. Številne PAS lahko sprožijo sproščanje
dopamina v mezolimbični poti, vendar na bolj eksploziven način kot fiziološki ojačevalci, t.i.
sprožilci; pri tem zaobidejo možganske nevrotransmiterje, ki sicer sodelujejo v možganskem
nagrajevalnem sistemu (endorfini, anandamid, acetilholin, dopamin) in delujejo neposredno
na dopaminski sistem13.
S snovjo sproženo nagrajevanje povzroča polnjenje postsinaptičnih limbičnih dopaminskih
receptorjev in posledično hlepenje (ang.: »craving«) po prenehanju njenega učinka, kar vodi v
prezaposlenost posameznika z iskanjem le-te, zlorabo, odvisnost in tudi odtegnitev13.
Rezultati slikovnih študij kažejo, da imajo osebe, ki jemljejo droge, izrazito zmanjšano gostoto
dopaminskih receptorjev D2 in sproščanje dopamina; zmanjšana dopaminska funkcija pri
osebah z odvisnostjo pa zmanjša občutljivost za fiziološke ojačevalce14. A ker, kot že omenjeno,
droge močneje učinkujejo pri spodbujanju dopaminskih receptorjev kot fiziološki ojačevalci,
lahko aktivirajo že tako »podhranjene« nagrajevalne poti (ang.: »depressed reward circuits«)14.
Ta zmanjšana občutljivost pa se po drugi strani odraža v zmanjšanem zanimanju za dražljaje iz
okolja, zlasti pri posameznikih, ki so nagnjeni k iskanju stimulacije v drogi, da bi vsaj prehodno
aktivirala te nagrajevalne poti14. Sčasoma lahko kronična narava tovrstnega vedenja razloži
prehod od jemanja drog z namenom doseganja učinka omamljanja k jemanju z namenom, da
bi se posameznik počutil »normalno«14 .
Nagrajevalni sistem ima pomembno vlogo tudi v nevrobiologiji drugih motenj, kot so spolne
motnje, motnje hranjenja in motnje, ki jih označuje samonadzor impulzivnosti (npr. patološko
hazardiranje); povezave z nagrajevalnim sistemom pa ne izključujejo tudi motenj aktivnosti in
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pozornosti (ang.: »Attention Deficit Hyperactivity Disorder«  ADHD), bipolarne motnje,
motenj iz anksioznega spektra kot npr. obsesivno-kompulzivne motnje, depresije, demence in
shizofrenije …13,15
Nora Volkow s sodelavci v nedavno objavljenem preglednem članku, ki obravnava napredek na
področju nevrobiologije glede razumevanja odvisnosti kot bolezni možganov, razlaga odvisnost
s cikličnim modelom, s tremi ponavljajočimi se stadiji: 1. ang.: »binge/intoxication« (jemanje/
intoksikacija), pri kateri pride do s PAS povzročene aktivacije v možganskem nagrajevalnem
sistemu, ki je okrepljena s pogojnimi dražljaji na področjih s povišano senzitizacijo; 2. ang.:
»withdrawal/negative effect« (odtegnitev/negativni učinki), pri kateri aktivacija regij
možganov, ki so vpleteni v doživljanje čustev, vodi v negativno razpoloženje in povišano
občutljivost na stres; 3. ang.: »preoccupation/anticipation« (preokupacija/pričakovanje) pa
zmanjšana funkcija prefrontalne skorje vpliva na nezmožnosti posameznika uravnavati močno
željo po PAS in abstinenci, kar lahko spodbudi recidiv in ponovno oživi cikel odvisnosti16.
Opioidi se sicer v telesu vežejo na opioidne receptorje, ki so jih odkrili v sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja. Obstajajo t.i. opioidni receptorji μ (mi) za uravnavanje in posredovanje
analgezije, depresije dihanja, zaprtje in odvisnost; opioidni receptorji κ (kapa), ki sodelujejo pri
analgeziji, diurezi in pomiritvi; ter opioidni receptorji δ (delta), preko katerih se uravnava
predvsem analgezija1. Enkefalin kot endogeni  telesu lasten  opioid, so odkrili leta 19751.
Kmalu zatem so identificirali tri skupine endogenih opioidov v možganih, vključujoč enkefaline
in endorfine. Endorfini sodelujejo pri živčno  živčnem prenosu (ang.: »neural transmission«)
in zaviranju bolečine (in se tako sproščajo v telesu, npr. pri akutnih poškodbah)1.

1.1.4

Klasifikacija bolezni odvisnosti in kako jo opredelimo

MKB-10 v poglavju z naslovom Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih
snovi (glede na tip PAS so klasificirane od F10 do F19  duševne in vedenjske motnje zaradi
uživanja opioidov so klasificirane pod F11) razlikuje naslednje štirimestne porazdelitve: akutna
zastrupitev (F1x.0), škodljivo uživanje (F1x.1), sindrom odvisnosti (F1x.2), odtegnitveno stanje
(F1x.3), odtegnitveno stanje z delirijem (F1x.4), psihotična motnja (F1x.5), amnestični sindrom
(F1x.6), residualna ali pozno nastopajoča psihotična motnja (F1x.7), druge duševne in
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vedenjske motnje (F1x.8) ter neopredeljene duševne in vedenjske motnje (F1x.9). V splošnem
jih opredeljuje kot skupino vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov, ki se razvijejo po
ponavljajočem se uživanju PAS in za katere je značilno, da vključujejo močno željo po zaužitju
PAS, težave pri obvladovanju jemanja PAS, vztrajanje pri jemanju PAS kljub škodljivim
posledicam, večje posvečanje jemanju PAS kot drugim aktivnostim in obveznostim, povečano
toleranco za PAS in včasih tudi telesne motnje zaradi odtegnitve od PAS3.
Diagnozo odvisnosti postavimo bolj zanesljivo, če so prisotna tri od spodaj naštetih meril, ki so
prisotna vsaj mesec dni ali pa se ponavljajo v obdobju enega leta:
a. močna želja ali kompulzija vzeti PAS;
b. moten samonadzor jemanja PAS v smislu začetka, konca in količine jemanja PAS;
c. odtegnitveno stanje, ki se pojavi, ko posameznik preneha ali zmanjša jemanje PAS in ki
se kaže z odtegnitvenim sindromom, značilnim za določeno PAS; jemanje PAS (oziroma
sorodne snovi) z namenom olajšati si odtegnitveni sindrom ali pa izogniti se
odtegnitvenim simptomom;
d. razvoj tolerance, kar se kaže kot potreba po povečanju odmerka PAS z namenom
doseganja želenega učinka (prej doseženega z nižjimi odmerki);
e. postopno zanemarjanje pomembnih aktivnosti in interesov zaradi rabe PAS ter veliko
časa posvečenega nabavi, jemanju PAS in okrevanju po učinkih;
f. nadaljnje jemanje PAS kljub očitnim škodljivim telesnim in psihološkim posledicam17.
Pri posamezniku se diagnoza sindroma odvisnosti glede na omenjeno klasifikacijo lahko
opredeli še bolj natančno, in sicer z naslednjimi merili: trenutno abstinenčen (F1x.20);
trenutno abstinenčen, a v varovanem okolju (F1x.21) kot npr. v bolnišnici, terapevtski skupnosti
ali zaporu; trenutno v klinično nadzorovanem vzdrževalnem ali nadomestnem programu [t.i.
kontrolirana odvisnost] kot npr. z metadonom (F1x.22); trenutno abstinenčen, a prejema
terapijo z averzivnimi ali blokirajočimi zdravili kot npr. naltrekson (F1x.23); trenutno jemlje PAS
[aktivna odvisnost] (F1x.24); kontinuirana raba (F1x.25); epizodična raba [dipsomanija]
(F1x.26)17.
Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj v svoji peti izdaji (ang.: »Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, fifth edition, DSM-5«) glede motenj, vezanih na PAS
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(ang. »Substance-Related Disorders«), v poglavju Motnje, vezane na PAS in odvisnosti (ang.
»Substance-Related Disorders and Addictive Disorders) navaja 10 podtipov (glede na 10
različnih tipov PAS). Znotraj omenjenih podtipov jih dodatno deli v dve podskupini: motnje
jemanja PAS (ang. »Substance Use Disorders«) in motnje, inducirane s PAS (ang. »SubstanceInduced Disorders«). Kot slednje opredeljuje intoksikacijo, odtegnitev, z drugimi snovmi ali z
zdravili povzročene duševne motnje (psihotične motnje, bipolarno motnjo in sorodne motnje,
depresivne motnje, anksiozne motnje, obsesivno-kompulzivno in sorodne motnje, motnje
spanja, spolno disfunkcijo, delirij in nevrokognitivne motnje)18.
Prvo podskupino, motnje jemanja PAS (ang. »Substance Use Disorders«), opredeli na spektru
od blage do hude motnje ter se ob tem izogne preteklemu diagnostičnemu terminu
zasvojenost (ang. »addiction«). Opredeli jo kot način uporabe PAS (v primeru motnje jemanja
opioidov so to opioidi), ki vodi v klinično pomembne posledice, ki se odražajo z vsaj dvema
meriloma ali več od skupno 11-ih (2 do 3 merila  blaga; 4 do 5 meril  zmerna; 6 ali več meril
 huda motnja) in se pojavljajo v 12-mesečnem obdobju. Merila iz skupine A so tako zaradi
lažje organizacije razdeljena v štiri sklope: motnje kontrole (merila 1 do 4), motnje socialnega
funkcioniranja (merila 5 do 7), tvegano jemanje (merili 8 do 9) in farmakološki merili (merili
10 in 11):
1. jemanje PAS v večjih količinah ali v daljšem časovnem obdobju kot nameravano;
2. prisotnost stalne želje ali neuspešni poskusi prekinitve jemanja ali samonadzora nad
jemanjem PAS;
3. velik del časa posvečen aktivnostim nabave, uporabe ali okrevanja po učinkih PAS;
4. močna želja, hlepenje (ang.: »craving«) ali nuja po zaužitju PAS
5. ponavljajoča se uporaba PAS, ki vodi v nezmožnost opravljanja glavnih obveznosti pri delu,
v šoli ali doma;
6. nadaljnja uporaba PAS navkljub ponavljajočim se socialnim težavam in težavam v
medosebnih odnosih, povzročenih ali poslabšanih zaradi učinkov PAS;
7. odpovedovanje

(ali

zmanjšanje

aktivnosti)

pomembnim

socialnim,

poklicnim,

rekreacijskim aktivnostim zaradi jemanja PAS;
8. ponavljajoča se uporaba PAS v primerih, ko je le-ta fizično nevarna;
9. nadaljevanje jemanja PAS kljub vztrajnim in ponavljajočim se telesnim in psihološkim
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težavam, ki jih povzroča ali poslabša jemanje PAS;
10. toleranca, ki je opredeljena bodisi kot:
a. potreba po vedno večjih količinah PAS, da doseže želeni učinek,
b. pomembno zmanjšan učinek pri kontinuirani rabi enakega odmerka PAS;
11. odtegnitev, ki se kaže kot:
a. značilen odtegnitveni sindrom od PAS in/ali
b. zaužitje enake (ali sorodne) PAS z namenom zmanjšanja ali v izogib odtegnitvenim
simptomom18.
DSM-5 posebej opredeljuje tudi:
zgodnjo remisijo (ang. »in early remission«), pri kateri po predhodno izpolnjenih kriterijih za
motnjo jemanja PAS vsaj tri mesece do manj kot eno leto ni več prisotnih omenjenih kriterijev
(izjema je lahko merilo, ki opredeljuje hrepenenje po PAS)
in
vzdrževano oz. trajno remisijo (ang. »in sustained remission«), kjer po predhodno izpolnjenih
kriterijih za motnjo jemanja PAS vsaj eno leto ni več prisotnih omenjenih meril (izjema je lahko
merilo, ki opredeljuje hrepenenje po PAS)18.
V podpoglavju DSM-5, ki opredeljuje motnjo jemanja opioidov, zasledimo tudi opredelitev na
vzdrževalni terapiji (ang. »on maintenance therapy«), ki vključuje predpisano terapijo z
agonisti opioidnih receptorjev kot npr. metadon, pri čemer niso izpolnjeni drugi diagnostični
kriteriji za motnjo jemanja opioidov (z izjemo tolerance za agoniste in/ali sindrom odtegnitve
od njih). Gre tudi za tiste posameznike, ki imajo predpisano vzdrževalno terapijo z delnimi
agonisti, agonisti/antagonisti in polnimi antagonisti opioidnih receptorjev, kot je oralni
naltrekson ali naltrekson v depo obliki. Dodana je tudi opredelitev v nadzorovanem okolju
(ang. »in controlled enviroment«), ki jo uporabimo, kadar je posameznik v okolju, kjer je
dostop do opioidov omejen18.
Za natančnejšo opredelitev psihičnih motenj, induciranih s PAS oziroma zdravilom znotraj
druge podskupine, to je motenj, induciranih s PAS oz. zdravilom (ang. »Substance-Induced
Disorders«), pa DSM-5 navaja naslednja merila:
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A. prisotnost klinično pomembnih simptomov, značilnih za določeno duševno motnjo;
B. obstoj dokazov v anamnezi, ob telesnem pregledu in v laboratorijskih izvidih za obe
naslednji značilnosti:
1. motnja se je razvila med ali v obdobju enega meseca od zastrupitve s PAS ali
odtegnitvenega sindroma ali jemanja zdravila in
2. zaužita PAS lahko povzroči to psihično motnjo;
C. motnje ni mogoče bolje pojasniti z določeno neodvisno psihično motnjo (ki ni
povzročena s PAS ali z zdravilom). Na obstoj neodvisne duševne motnje kažejo sledeče
značilnosti:
1. motnja je nastopila pred intoksikacijo s PAS ali sindromom odtegnitve ali
izpostavitvijo zdravilu;
2. izražena duševna motnja je trajala dovolj dolgo (najmanj en mesec) od zaključka
akutnega sindroma odtegnitve ali hude intoksikacije ali jemanja zdravila. To merilo
ne velja za nevrokognitivne motnje, ki so povzročene s PAS ali vztrajajočo motnjo
zaznav, vezano na halucinogene, ki obstaja po prekinitvi akutne intoksikacije ali
sindroma odtegnitve;
D. motnja se ne pojavlja samo med delirijem;
E. motnja povzroča klinično pomembno stisko ali oškodovanost na socialnem, delovnem
ali katerem drugem pomembnem področju funkcioniranja.
Znotraj poglavja Druge, z opioidi povzročene motnje (ang. »Other Opioid-Induced
Disorders«) DSM-5 opredeljuje tudi z opioidi inducirano spolno disfunkcijo (ang. »opioidinduced sexual dysfunction«), ki pa je natančneje opredeljena v poglavju Spolne
disfunkcije (ang. »Sexual Dysfunctions«)18.

1.1.5

Zdravljenje odvisnosti od opioidov in zdravila, ki se pri tem uporabljajo v Sloveniji

Učinkovito zdravljenje tako kompleksne bolezni, kot je bolezen odvisnosti, mora poleg
zdravljenja z zdravili vključevati celostno obravnavo bolnikov, tudi tistih s pridruženimi
psihiatričnimi, telesnimi in socialnimi težavami (potrebno je upoštevati psihosocialne
dejavnike)19. Programi zdravljenja opioidne odvisnosti so v sodobnem času prilagojeni
potrebam posameznika in zajemajo različne pristope ter tehnike (pa tudi njihove kombinacije);
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individualno oziroma skupinsko terapijo, partnersko/družinsko terapijo, preventivo recidiva,
kombinirajo različne motivacijske in psihoterapevtske pristope (npr. vedenjsko-kognitivna
terapija) ter so bodisi usmerjeni v popolno abstinenco (od programov, usmerjenih v ukinjanje
opioidov do terapevtskih skupnosti) bodisi v ZZOO; lahko potekajo ambulantno, bolnišnično in
v terapevtskih skupnostih, pri tem pa lahko vključujejo strokovno izobraženo osebje ali pa gre
za samopomočne oblike obravnave1.
V smislu medikamentoznega zdravljenja opioidne odvisnosti poleg antagonista opioidnih
receptorjev naltreksona pri terapijah v Sloveniji uporabljamo tudi agoniste opioidnih
receptorjev. Naltrekson uporabljamo v peroralni obliki, z namenom zmanjševanja želje po
opioidih in s tem pomoči pri vzdrževanju abstinence pri tistih bolnikih, ki so v procesu
zdravljenja že vzpostavili abstinenco od opioidov. Uvedba ZZOO (polnega ali delnega agonista
opioidnih receptorjev) pa pride v poštev pri bolnikih, ki sami ne zmorejo vzpostaviti abstinence
od opioidov in kot pomoč pri ukinjanju opioidov pri bolnikih, odvisnih od opioidov19,20.
Izključno ukinitev opioida je pri bolezni odvisnosti od opioidov namreč pogosto nezadostna,
učinkovito zdravljenje pa pogojuje vključevanje v daljši terapevtski proces21. Je pa ukinitev
opioida lahko prvi korak različnih oblik zdravljenja, usmerjenih v dolgotrajno popolno
abstinenco. Ukinitev opioida (tako imenovana detoksikacija) kot del celostnega, v popolno
abstinenco usmerjenega zdravljenja, kakor tudi ZPZOO, predstavljajo bistvene sestavne dele
učinkovitega zdravljenja oseb z odvisnostjo od opioidov21. ZZOO nadomesti pomanjkanje
lastnih endogenih opioidov, prisotno pri osebah z anamnezo dolgoletnega uživanja opioidih
drog, sama uvedba omenjenega zdravila pa pripomore, da bolnik vzpostavi abstinenco od
drog, stabilnost v duševnem in telesnem smislu (npr. zmanjša se verjetnost smrti zaradi
predoziranj, kakor tudi verjetnost okužbe z boleznimi, ki se prenašajo s krvjo), se socialno
vključi in rehabilitira (npr. opusti kriminalno vedenje) in podpre proces spreminjanja
življenjskega sloga nasploh19.
Od leta 1995 je v Sloveniji vzpostavljena mreža danes osemnajstih centrov za preprečevanje in
zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD), od leta 2003 pa Center za zdravljenje
odvisnih od prepovedanih drog (CZOPD) Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (UPK
Ljubljana), kjer med drugim izvajamo visokopražni program zdravljenja odvisnosti, ki je
usmerjen v popolno abstinenco od vseh PAS, vključno z ZZOO. Zdravljenje z metadonom se je
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začelo v Sloveniji leta 1990, leta 2004 je bil registriran BUP, leta 2005 SR M in leta 2007 BUP v
kombinaciji z naloksonom.
Po podatkih Koordinacije CPZOPD je bilo v letu 2015 obravnavanih 3719 oseb. Od tega jih je
bilo v zdravljenje z ZZOO vključenih 3261. Med njimi je MTD prejemalo 1873 oseb, 514 jih je
prejemalo BUP, 369 oseb SR M in 505 oseb druga zdravila11.

1.1.5.1 Metadon
MTD je močan polni opioidni agonist sinteznega izvora22. V Sloveniji ga uporabljamo v obliki
raztopine, sicer je na voljo tudi v obliki tablet. Ima zelo dobro biološko uporabnost (80  95 %),
v 60  90 % se veže na plazemske proteine in se dobro razporeja po tkivih22,23. Najvišjo
plazemsko koncentracijo običajno doseže v 2  4 urah po zaužitju22. Presnavlja se preko jetrnih
citokromov CYP3A4 in CYP2D6 ter je zato potrebna previdnost ob sočasni uporabi zdravil, ki se
presnavljajo preko istih encimov (npr. zdravila za zdravljenje okužbe s HIV, makrolidni
antibiotiki, nekatera antiepileptična zdravila, nekateri tuberkulostatiki) in po potrebi
prilagoditev odmerkov v izogib neželenim učinkom, ki so posledica interakcij med zdravili22,23.
Obstajajo individualne razlike v presnovi in farmakokinetičnih lastnostih metadona22. Namreč,
hitrost metabolizma MTD je odvisna od aktivnosti encima CYP3A4, katerega delovanje je pod
vplivom genetskih in okoljskih dejavnikov in, kot že omenjeno, delovanja nekaterih zdravil23.
Različne so tudi razpolovne dobe MTD (običajno od 24 do 48 ur, lahko pa tudi od 15 do 60 ur),
zato je potrebno skrbno prilagajanje in postopno uvajanje odmerka (nižji začetni odmerki), da
preprečimo kopičenje v tkivih22,24. Podatki se v literaturi razlikujejo, avtorji navajajo
pomembna individualna odstopanja v razpolovnih dobah MTD, nekateri tudi med 10 in 80 ur23.
V raziskavah se je pokazalo, da večina bolnikov potrebuje odmerek od 60 do 120 mg dnevno25,
za manjšino pa so vzdrževalni terapevtski odmerki višji od 150 mg ali manjši od 30 do 40 mg
dnevno24. V Sloveniji je najvišji dovoljeni odmerek metadona 150 mg dnevno.
Nekatere osebe z boleznijo odvisnosti metadon tudi zlorabljajo.
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1.1.5.2 Buprenorfin in buprenorfin z naloksonom
BUP je sintetični delni opioidni agonist sinteznega izvora, za katerega je značilna visoka
afiniteta do receptorjev in počasna disociacija z receptorjev22. V Sloveniji je na voljo v obliki
podjezičnih tablet, v tujini pa tudi v obliki filma, ki se namesti na ustno sluznico. Njegova
prednost je visoka stopnja varnosti, saj zaradi specifičnega načina delovanja (delni agonist
opioidnih receptorjev μ in antagonist opioidnih receptorjev κ in δ26) v nasprotju s polnimi
agonisti opioidnih receptorjev pri prekomernem zaužitju ne pride do potencialno smrtne
depresije dihanja22. Tako je glede možnosti predoziranja bolj varno zdravilo v primerjavi s
polnimi agonisti23.
Njegova razpolovna doba je od 24 do 36 ur, delovati začne po 30  60 minutah in doseže vrh
delovanja v 1  4 urah7.
Poleg BUP se uporablja tudi kombinacija BUP z naloksonom v razmerju 4 : 1. Nalokson ima pri
peroralni uporabi majhno biološko uporabnost (v primerjavi z BUP se podjezično absorbira le
v manjšini, to je v 5  10 %, kar naj bi bil premajhen odmerek za dosego kliničnega učinka);
nasprotno pa v primeru intravenozne uporabe hitro doseže opioidne receptorje μ22,27.
Kombinacija naj bi zmanjševala možnost zlorabe zdravila (npr. pri vbrizgavanju), saj v tem
primeru pri osebi, odvisni od opioidov, potencialno sproži pojav odtegnitvenih simptomov22.
Večina bolnikov za dosego stabilizacije potrebuje odmerke BUP med 12 in 24 mg dnevno,
nekateri pa potrebujejo tudi višje odmerke (do 32 mg dnevno) ali nižje (od 4 do 8 mg
dnevno)24. Največji dovoljeni odmerek v Sloveniji je 24 mg dnevno.
Zdravilo je možno zlorabljati (način jemanja pri zlorabi vključuje tudi njuhanje in
vbrizgavanje)23.

1.1.5.3 Morfin s podaljšanim sproščanjem (ang.: »slow release morphine«)
Morfin je polni agonist opioidnih receptorjev in ima relativno kratko razpolovno dobo. Oblika
s podaljšanim sproščanjem omogoča daljše ravnotežne koncentracije morfina v krvi ob
jemanju enkrat dnevno28.
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Rezultati slovenske študije, v kateri so avtorji ocenjevali uspešnost, varnost in sprejemljivost
zdravljenja s SR M pri bolnikih, zdravljenih z MTD, na podlagi neželenih učinkov, stopnji
zmanjšanja poželenja po opioidih ter izraženosti abstinenčnih znakov, so pokazali značilno
pomembno znižanje neželenih učinkov, zmanjšanje poželenja po opioidih ter izboljšanje
telesnega in duševnega zdravja, in sicer po štirih tednih zdravljenja s SR M29. SR M je po sklepu
Koordinacije CPZOPD pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije zdravilo, ki se praviloma
lahko uporabi šele, ko so možnosti zdravljenja z MTD izčrpane, bodisi zaradi neuspešnosti
zdravljenja bodisi zaradi pojavljanja neželenih učinkov7. Namreč, na tako imenovanem »črnem
trgu« je njegova vrednost večja, saj je večja tudi možnost zlorabe zaradi farmacevtske oblike7.

1.1.5.4 Izbira zdravila za zdravljenje odvisnosti od opioidov
V Sloveniji se kot prvo ZZOO praviloma predpisuje BUP, sledi MTD in za tem SR M7. MTD lahko
zdravnik uvede kot prvo zdravilo, če bolnik ne zmore zmanjšati odmerka opioidov do te mere,
da bi mu lahko predpisali BUP, ali pa zdravnik skupaj z bolnikom ugotovi, da je MTD bolj
primerno zdravilo, ker se je bolnik z njim že uspešno zdravil7. Sicer pa se MTD uvede šele, če
na zdravljenje z dovolj visokim odmerkom BUP v dovolj dolgem časovnem obdobju ni
zadostnega odziva7. Ob nezadostnem odzivu ali ob neprenosljivosti MTD se bolniku predpiše
SR M7.
Priporočeni odmerek MTD je med 60 in 120 mg dnevno (oziroma ekvipotentni odmerek BUP
ali SR M). Ekvipotentni odmerek BUP je 5-krat manjši od odmerka MTD v mg7, ekvipotentni
odmerek SR M pa 8-krat večji od odmerka MTD v mg29.

1.2

SPOLNOST IN SPOLNE MOTNJE

1.2.1 Spolnost in spolne motnje v spolni medicini
Sodoben pogled na medicino spolnosti, ki presega tradicionalno delitev spolnih motenj na
organske in psihogene, zajema vpliv psihofiziologije, intimnih odnosov, družbenih in
kulturoloških dejavnikov, razvojnih učinkov, spolne usmerjenosti in raznolikosti, spolne
identitete ter medspolnih razlik na spolno funkcijo30. Čeprav nikakor ne gre podcenjevati
biološke osnove, ki igra pomembno vlogo pri spolnem odzivu posameznika, pa ta zajame tudi
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posameznikove individualne dejavnike (konstitucijske, razvojne, kognitivne, psihološke,
čustvene …), odnosne in širše družbene dejavnike31.

1.2.2

Epidemiologija spolnih motenj

Rezultati raziskav kažejo, da naj bi imelo v razvitem delu sveta od 35 % do 60 % žensk težave s
spolnostjo in da ima približno 40 % moških enkrat (ali večkrat) v življenju katero od spolnih
težav32.
Najpogostejša spolna motnja pri moških je erektilna disfunkcija (ED), sledi ji prezgodnja
ejakulacija; najpogostejša spolna motnja pri ženskah je nedoživljanje orgazma, sledi ji izguba
zanimanja za spolnost32.

1.2.3

Etiologija spolnih motenj

Poleg organskih in zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na spolnost in so natančneje opredeljeni v
nadaljevanju v poglavju o ED (1.2.6), je treba upoštevati tudi psihološke dejavnike, ki jih delimo
v tri skupine: dejavniki tveganja (moteni odnosi v primarni družini, neustrezen odnos do
spolnosti v primarni družini – npr. spolnost kot tabu, zgodnje travmatične izkušnje – npr.
zloraba); sprožilni dejavniki (strah pred neuspehom, nezvestoba, depresivnost, anksioznost,
težave v partnerskem odnosu, travmatična spolna izkušnja); in dejavniki, ki spolno motnjo
vzdržujejo (nesproščenost, občutki krivde, izguba privlačnosti med partnerjema, slaba
samopodoba, strah pred intimnostjo, miti o spolnosti, premalo posvečanja predigri in
komorbidna duševna motnja)32.

1.2.4

Fiziologija spolnosti (pri moškem)

Na človekov spolni odziv, ki ga v grobem lahko razdelimo na tri faze (spolna želja  libido, spolno
vzburjenje in orgazem  slednjega pri moških spremlja izliv/ejakulacija) vplivajo različni
endokrinološki dejavniki (androgeni, estrogeni, progesteron, prolaktin (PRL), oksitocin,
kortizol, feromoni), vpleteni so številni nevrotransmiterji in nevropeptidi (dušikov oksid,
serotonin, dopamin, adrenalin, noradrenalin, opioidi, acetilholin, histamin in γ-aminomaslena
kislina) ter živčni sistem33. Tako lahko različne snovi ali zdravila preko posredovanja na vse te
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dejavnike vplivajo na človekov spolni odziv34.
Stahl opisuje psihofarmakološki vidik človekovega spolnega odziva13. Spolni odziv prav tako deli
na tri faze  libido, vzburjenje in orgazem:
a. V prvi fazi (libido), ki je vezana na spolno željo, ima ključno vlogo dopaminska aktivnost v
nagrajevalnem sistemu, od možganskih struktur pa nucleus accumbens, hipotalamus, ki
sodeluje v uravnavanju spolne želje preko nevronov v medialnem preoptičnem področju
(pomembna vloga za spolno motivacijo pri eksperimentalnih živalih), paraventrikularnem
nukleusu (kontrola genitalnega odziva) in ventromedialnem nukleusu (uravnava ekspresijo
spolne receptivnosti  ang.: »expression of sexual receptivity«). Na to fazo s svojim
delovanjem pozitivno vplivajo estrogen, testosteron, dopamin, peptidni nevrotransmiterji
kot npr. melanokortin; medtem ko naj bi imela PRL in serotonin negativen vpliv (zaradi
zaviralnega delovanja na sproščanje dopamina).
b. V drugi fazi (vzburjenje) pride do sprememb v genitalijah, kar pri moškem pomeni do
erekcije. Sporočilo se začne v možganih in se prenaša po hrbtenjači, nato po perifernih
avtonomnih živčnih vlaknih v vaskularna tkiva in na koncu v genitalije. Pri tem prenosu sta
ključna vsaj dva nevrotransmiterja: acetilholin v avtonomnem parasimpatičnem živčevju
genitalij in dušikov oksid v gladkih mišičnih vlaknih genitalij. Tako acetilholin kot dušikov
oksid spodbujata erekcijo.
c. Tretjo fazo (orgazem) pri moškem spremlja izliv (ejakulacija). Descendentna spinalna
serotonergična vlakna delujejo zaviralno na orgazem preko serotoninskih receptorjev,
descendenta spinalna noradrenergična vlakna in noradrenergična simpatična živčna vlakna
pa spodbujajo ejakulacijo in orgazem. Dopamin in dušikov oksid lahko pozitivno vplivata na
spodbujanje orgazma13.
Nekateri avtorji dodajajo še četrto fazo, to je fazo umiritve (resolucije)32.

1.2.5

Klasifikacija spolnih motenj

V širšem smislu delimo spolne motnje v tri skupine: motnje spolnega funkcioniranja, motnje
spolne preference in motnje spolne identitete.
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V MKB-10 so spolne motnje (za oba spola) v ožjem smislu uvrščene v podkategorijo F52 
Spolna disfunkcija, ki jo ne povzročata organska motnja ali bolezen, znotraj te pa klasificirane
pod: F52.0 Pomanjkanje ali izguba spolne želje (frigidnost, hipoaktivna spolna želja); F52.1
Seksualna averzija in pomanjkanje seksualnega uživanja (anhedonija (seksualna)); F52.2
Neuspešnost genitalnega odziva (motnja seksualnega vzburjenja pri ženski, erektilna motnja
pri moškem, psihogena impotenca); F52.3 Orgazmična disfunkcija (zavrti orgazem (moški,
ženski), psihogena anorgazmija); F52.4 Prezgodnja ejakulacija; F52.5 Neorganski vaginizem
(psihogeni vaginizem); F52.6 Neorganska disparevnija (psihogena disparevnija); F52.7
Prekomerni spolni nagon (nimfomanija, satiriaza); F52.8 Druge vrste spolna disfunkcija, ki je
ne povzročata organska motnja ali bolezen; F52.9 Neopredeljena spolna disfunkcija, ki je ne
povzročata organska motnja ali bolezen3.
V DSM-5 so v kategorijo spolnih motenj vključene naslednje motnje: zakasnjen izliv pri
moškem, ED, ženska orgazmična disfunkcija, motnja zanimanja za spolnost ali motnja
vzburjenja pri ženski, genito  pelvična bolečina ali motnja penetracije, hipoaktivna spolna
želja pri moškem, prezgodnja ejakulacija, s snovmi/z zdravili inducirana spolna disfunkcija,
druge vrste spolna disfunkcija, nespecifična spolna disfunkcija18. Spolne disfunkcije deli na
vseživljenjske in pridobljene, na generalizirane in situacijske ter, glede na težo motnje, na
blage/zmerne/hude18.
Tako je v DSM-5 posebna kategorija spolne motnje, inducirane s PAS, ki posebej opredeljuje,
ali pojav sovpada z intoksikacijo, sindromom odtegnitve ali z začetkom jemanja zdravila. Kadar
gre za spolne motnje, povezane z drugo duševno motnjo (kar se zgodi pri motnjah, kot so
depresivne motnje, bipolarna motnja, anksiozne motnje, posttravmatska stresna motnja in
psihotične motnje) in za težave v spolnosti, ki izhajajo iz osnovne duševne motnje,
diagnosticiramo le osnovno duševno motnjo18. Hkrati pa je treba vedeti, ali težave izvirajo iz
partnerskih odnosov in tako sploh ne gre za primarno spolno motnjo18.
DSM-5 namreč v etiologiji spolnih motenj opozarja na pomembne dejavnike, kot so partnerski
(partnerjeve težave v spolnosti, partnerjevo zdravstveno stanje…), odnosni (slaba
komunikacija, odstopanja v želji po spolni aktivnosti), individualni dejavniki, ki vplivajo na
ranljivost posameznika (npr. slaba telesna podoba, anamneza spolne ali čustvene zlorabe…),
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psihiatrična komorbidnost (depresija, anksioznost), stresorji (npr. izguba službe, žalovanje),
kulturološki ali verski dejavniki (zavore zaradi prepovedi spolne aktivnosti ali užitka; odnos do
spolnosti) in pa zdravstveni dejavniki, pomembni za prognozo, potek in zdravljenje35.
V spolni medicini je uveljavljena nova klasifikacija spolnih motenj Mednarodnega komiteja za
spolno medicino (ang.: »International Committe of Sexual Medicine«), ki kot ključno
diagnostično merilo za spolno motnjo opredeljuje, da motnja osebi povzroča klinično
pomembno stisko in traja več kot tri mesece; glede na izraženost stiske pa motnje deli v blage,
zmerne in hude30.

1.2.6

Erektilna disfunkcija (epidemiologija, etiologija in zdravljenje)

ED predstavlja eno izmed štirih najpogostejših spolnih motenj pri moških (poleg motenj
ejakulacije, orgazmične disfunkcije in pomanjkanja želje po spolnosti). Definirana je kot
nezmožnost moškega, da doseže ali vzdržuje zadostno erekcijo skozi spolno aktivnost oziroma
spolni odnos. Številne študije so ocenjevale prevalenco ED pri splošni populaciji. Prevalenca
ED se v različnih mednarodnih študijah giblje od 9 % do 69 %, s porastom v starostnem obdobju
nad 60 oziroma 65 let (20 %  40 % pri moških starih od 60 do 69 let)36. V študiji MMAS (ang.:
»Massachusetts Male Aging Study«), je bila prevalenca ED ocenjena na 52 % pri populaciji
moških, starih od 40 do 70 let37, v evropski raziskavi pri moških, starih od 30 do 80 let, pa na
19 %38.
Nastanek ED lahko spodbudi več dejavnikov, bodisi bioloških (organska ali iatrogena etiologija)
ali pa psiholoških. Večja pogostnost ED je pri določenih sistemskih boleznih in stanjih, kot so:
kronične bolezni jeter, kronične ledvične bolezni, srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen,
kronična obstruktivna pljučna bolezen, malignomi39; pa tudi poškodbe hrbtenjače in
genitourinarne anomalije40. Večja pogostnost ED je pri bolnikih, ki prejemajo naslednja
zdravila: antihipertenzive, psihotropna zdravila (npr. antidepresive, antipsihotike, anksiolitike,
sedative) in zdravila z antimuskarinskim učinkom. Tudi kajenje vpliva na pojav ED37, od
duševnih oziroma čustvenih dejavnikov pa predvsem prisotnost depresivnih41, pa tudi
anksioznih simptomov42.
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Glavni vzrok psihogene ED je anksioznost, strah pred neuspehom, čemur lahko botrujejo
različni dejavniki43. Intrapsihične dejavnike psihoanaliza razlaga z nerešenim Ojdipovim
kompleksom (deček naj bi svojo erotično navezanost na mater in željo po spolnem odnosu
potlačil v podzavest, ker naj bi mu le-ta vzbujala kastracijski strah in občutke krivde, v odrasli
dobi pa naj bi te potlačene občutke prenašal na vsako žensko, ki ga spolno privlači, zato se ob
spolnem vzburjenju pojavi anksioznost), pa tudi s teorijo o tabuizirani spolnosti in močnem
strahu, ki spremlja dečka in ki se v odrasli dobi ponovno vzbudi iz podzavesti ob spolnem
vzburjenju43. Kot druge vzroke anksioznosti pri ED pa Ziherl navaja strah pred neuspehom pri
nesamozavestnem moškem, spolno zahtevnost partnerke, pretirano verovanje v spolne mite
in medosebni odnos z dominantno partnerko43.
V primeru psihogene ED je potrebna psihoseksualna terapija, ki je lahko sestavljena iz
psihodinamske, predvsem pa iz kognitivne in vedenjske terapije v obliki terapevtskih nalog, ki
se osredotočajo na občutke: brez dotika spolovil, z dotikanjem spolovil, draženje s spolovili in
koitus43. Pri globljih motnjah kombiniramo terapevtske naloge s psihodinamsko psihoterapijo
ali terapevtske naloge s kognitivno psihoterapijo; ciljano v spremembo doživljanja samega
sebe kot spolnega bitja in izboljšanje samospoštovanja43. Nenazadnje je potrebno partnerja
podučiti o teoriji spolnosti, tehnikah spolnega odnosa, lahko tudi v kombinaciji s treningom
sprostitve43.
Multidisciplinarno in v posameznikove potrebe usmerjeno zdravljenje ED v splošnem vključuje
farmakološki pristop z zaviralci fospodiesteraze tipa 5 (PDE5) kot zdravili prvega izbora
(sildenafil, vardenafil, tadalafil, avanafil, mirodenafil, udenafil); terapijo drugega izbora
predstavlja intrakavernozna aplikacija vazoaktivnih učinkovin pred načrtovanim spolnim
odnosom44. Po neuspešnem farmakološkem zdravljenju so na voljo invazivni kirurški pristopi,
kot so različne vrste penilnih protez in vakuumski pripomočki za erekcijo, razvijajo pa se tudi
nove možnosti zdravljenja ED, npr. z zarodnimi celicami (intrakavernozna aplikacija zarodnih
celic) in gensko zdravljenje44.
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1.3

BOLEZEN ODVISNOSTI IN SPOLNE MOTNJE

1.3.1

Jemanje drog in spolnost

Jemanje PAS vpliva na spolno funkcijo na različne načine. Uporabo snovi z namenom povečanja
spolnega delovanja je mogoče zaslediti v različnih kulturah skozi zgodovino; kot afrodiziak so
jih jemali v preteklosti in jih jemljejo še dandanes. Čeprav lahko nekatere droge predvsem v
začetnem obdobju jemanja izboljšajo spolno delovanje posameznika (kar velja predvsem za
tiste posameznike, ki so predhodno že imeli težave s spolnim delovanjem), kronična uporaba
drog navadno poslabša spolno delovanje in to v vseh fazah spolnega odziva45. Številni dosegljivi
podatki kažejo, da ima večina prepovedanih drog škodljive učinke na erekcijo, spolno željo in
ejakulacijsko latenco pri moških, sami učinki pa v celoti še niso pojasnjeni46.
La Pera s sodelavci je raziskoval prisotnost spolne disfunkcije pred uživanjem drog in morebitno
vzročno povezavo med spolno disfunkcijo in odločitvijo za začetek uživanja drog. Kar polovica
vključenih v raziskavo je trdila, da je prisotnost spolne motnje vplivala na odločitev jemanja
drog47.
Bang-Ping je v svojo študijo vključil 701 uživalca prepovedanih drog (srednja starost 33,8 let).
Ugotavljal je, da so uživalci drog izpostavljeni pojavu ED, imajo zmanjšano spolno željo in daljši
čas do ejakulacije (ang: »increased ejaculation latency«). Bang-Ping je ugotovil 44-odstotno
prevalenco ED pri uživalcih heroina (v študijo je bilo vključenih 276 oseb, srednje starosti 36
let)48.
V raziskavi Venkatesha in sodelavcev so pri 100 bolnikih z odvisnostjo od opioidov ugotavljali
pomembno višjo stopnjo spolnih motenj pri bolnikih, ki se vključujejo v zdravljenje odvisnosti
od opioidov (n = 100) v primerjavi z zdravo kontrolno skupino (n = 50). Kar 48 % odvisnih od
opioidov (v primerjavi z 8 % v kontrolni skupini) je po lestvici spolne izkušnje (ang.: »Arizona
Sexual Experience Scale«  ASEX) dosegalo kriterije za spolno motnjo, z najvišjo prevalenco na
področju spolne želje, ki so ji sledila področja erekcije, vzburjenja, zadovoljstva z orgazmom in
sposobnostjo doseganja orgazma. Prav tako je bila v skupini oseb z odvisnostjo od opioidov
pomembno višja prevalenca spolnih motenj v primerjavi z zdravo kontrolno skupino na vseh
podlestvicah mednarodnega indeksa erektilne funkcije (ang.: »International Index of Erectile
Function Questionnaire«  IIEF). Kar 74 % je bilo nezadovoljnih s spolnimi odnosi in 74 % jih je
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navajalo splošno nezadovoljstvo s spolnostjo, 66 % zmanjšano spolno željo, 45 % ED in 34 %
orgazmično disfunkcijo. Po kratkem vprašalniku za oceno spremembe v spolnem
funkcioniranju (ang.: »Changes in Sexual Functioning Questionnaire Short Form«  CSFQ) je
imela skupina z odvisnostjo od opioidov v primerjavi z zdravo kontrolno skupino višjo
prevalenco spolnih motenj na področju želje, vzburjenja, orgazma in splošne spolne
disfunkcije49.
Kumsar s sodelavci je v svoji raziskavi ugotovil pomembno več spolne disfunkcije pri uživalcih
opioidov in ekstazija v primerjavi z zdravo kontrolno skupino; ne da bi pri tem ugotavljal
pomembne razlike v spolni funkciji, ko je primerjal uživalce kanabisa in alkohola z zdravo
kontrolno skupino46.
Shamloul in Bella sta v pregledu literature na temo vpliva uporabe kanabisa na spolno zdravje
pri moških opozarjala na skop nabor raziskav s tega področja (pa tudi njihove številne
pomanjkljivosti), medtem ko so s študijami na živalih ugotavljali možen dejanski periferni
antagonistični učinek kanabisa na erektilno funkcijo preko stimulacije specifičnih receptorjev
v kavernoznem tkivu50.
Chou s sodelavci je raziskoval vpliv uživanja amfetaminov na moško spolno delovanje in med
drugim ugotovil višjo prevalenco ED v skupini uživalcev amfetaminov v primerjavi z zdravo
kontrolno skupino51.
V nedavni brazilski raziskavi, v katero je bilo vključenih 508 moških, ki jemljejo droge, je 37,2
% preiskovancev poročalo o prisotnosti spolne disfunkcije, ob tem so ugotavljali pomembno
povezavo med spolno disfunkcijo in intenzivnostjo jemanja drog52.

1.3.2

Opioidi in vloga nagrajevalnega sistema v spolnosti

Čeprav za zdaj ne poznamo metod, s katerimi bi merili sproščanje naravnih opioidov pri
različnih vedenjih, številni posredni dokazi kažejo, da endogeni opioidi posredujejo v
nagrajevalnem sistemu nekaterih naravnih vedenj, vključujoč spolno vedenje53.
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1.3.3

Vpliv opioidov na endokrini sistem

Vuong in sodelavci so pregledali članke, ki zadevajo učinke opioidov in opioidnih analogov na
endokrini sistem živali in ljudi. Rezultati študij kažejo, da opioidi povišujejo raven rastnega
hormona (ang.: »growth hormone«  GH) in PRL in znižujejo raven luteinizirajočega hormona
(LH), testosterona, estradiola in oksitocina (OT), sočasno pa povzročajo tudi dvig ravni
tireotropina (ang.: „thyroid-stimulating hormone«  TSH) pri ljudeh. Posledično se tako kot
primarna endokrinološka motnja ob uživanju opioidov pojavlja hipogonadizem, lahko pa
opioidi vplivajo tudi na izločanje drugih hormonov hipofize, kar lahko posledično vodi do
hiperprolaktinemije in hipertiroidizma54. Mehanizmi delovanja opioidov na endokrini sistem
so različni, saj delujejo tako preko receptorjev na samih endokrinih žlezah kot tudi genov, ki
vplivajo na izločanje endogenih opioidov54.
Brown s sodelavci opisuje tri glavne mehanizme delovanja opioidov na spolne hormone:
opioidi pri moških povzročajo (I) inhibicijo produkcije hipotalamičnega sproščevalnega
hormona gonadotropinov (ang.: „gonadotropin-releasing hormone“  GnRH) in hipofiznega
LH ter posledično zmanjšujejo nastajanje testosterona. Poleg tega opioidi preko povzročanja
hiperprolaktinemije, kar predstavlja negativno povratno zanko na izločanje LH, posledično
delujejo na izločanje testosterona (II). Opioidi zavirajo nastajanje testosterona tudi preko
neposrednega delovanja na testise (III)39.
Opioidi imajo negativen vpliv tudi na produkcijo adrenalnih androgenov, ki so prekurzorji
testosterona (znižane vrednosti dehidroepiandrosterona  DHEA, znižane vrednosti DHEAsulfata  DHEAS, znižane vrednosti androstenediona)55.
Rezultati študij na živalih so pokazali statistično pomembne spremembe v mikroskopski
strukturi testisov pri podganah moškega spola, ki so prejemale MTD, v primerjavi s podganami,
ki so prejemale BUP; pri slednjih so ugotovili normalno strukturo testisov in neokrnjeno
funkcijo le-teh56. Cicero je s sodelavcema ugotavljal nižje vrednosti testosterona pri moških
podganah, ki so prejemale metadon57.
V metanalizi, ki je vključevala 17 študij s skupno 2769 preiskovanci (800 oseb, ki so jemale
opioide in 1969 zdravih oseb v kontrolni skupini) so ugotavljali pomembno razliko v srednji
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vrednosti koncentracije testosterona med obema skupinama, z nižjimi vrednostmi v skupini
oseb, ki so uživale opioide v primerjavi z zdravimi kontrolami58. Avtorji omenjene metanalize
so zaključili, da so koncentracije testosterona nižje pri osebah, ki jemljejo opioide in to ne glede
na vrsto opioida in indikacijo za uporabo opioida ter da imajo posamezniki z anamnezo uživanja
opioidov nižje vrednosti testosterona; s priporočilom, da se vrednosti testosterona spremljajo
ob vstopu v programe in med zdravljenjem, z namenom ustreznega zdravljenja58.
Brown in Zueldorff zaključujeta, da je spolna disfunkcija pri moških, vključenih v ZPZOO z
agonisti opioidnih receptorjev, povezana z nižjimi vrednostmi testosterona pri teh osebah39.
Medtem ko rezultati posameznih zgodnjih raziskav govorijo v prid povezanosti med spolno
disfunkcijo pri moških, vključenih v nadomestne programe z MTD, z nižjimi vrednostmi
testosterona59; spet drugi poročajo o normalnih vrednostih testosterona pri teh osebah60.
Mendelson s sodelavci je ugotavljal nižje vrednosti testosterona pri bolnikih, zdravljenih z MTD
v odmerku 80  150 mg dnevno, ne pa tudi pri tistih, ki so prejemali nižje odmerke (10  60
mg MTD dnevno); pri čemer je bilo obratno razmerje med odmerkom MTD in plazemskimi
koncentracijami testosterona ob nižanju MTD59. Vrednosti testosterona so pri bolniku v poteku
detoksikacije naraščale in narasle do normalnih vrednosti po vzpostavitvi abstinence od
MTD59.
V dveh raziskavah so primerjali vrednosti testosterona pri bolnikih, ki prejemajo MTD in
BUP61,62. Bliesener s sodelavci je v svoji raziskavi pri bolnikih, vključenih v program zdravljenja
odvisnosti od opioidov z MTD ali BUP, ugotavljal pomembno višje vrednosti testosterona in
pomembno nižjo pogostnost spolne disfunkcije pri bolnikih, ki prejemajo BUP, v primerjavi z
bolniki, ki so bili zdravljeni z višjimi odmerki MTD61.
Hallinan s sodelavci je pri skupno 54 % moških ugotavljal vrednosti celokupnega testosterona
pod 12,0 nm (MTD 65 %; BUP 28 %); pri 34 % moških pa pod 8,0 nm (MTD 39%; BUP 11%).
Moški, zdravljeni tako z MTD kot z BUP, so imeli poleg nižjih vrednosti prostega testosterona
tudi nižje vrednosti LH in estradiola v primerjavi s starostno usklajeno referenčno skupino.
Moški, zdravljeni z MTD, so imeli nižje vrednosti celokupnega testosterona od moških, ki so bili
zdravljeni z BUP, kot tudi v primerjavi z referenčno skupino. Vrednosti PRL se med skupinami
moških, zdravljenih z MTD, BUP in referenčno skupino niso razlikovale62.
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1.3.4

Opioidna zdravila in spolna disfunkcija

Spolna disfunkcija je pogost neželen učinek opioidnih zdravil39. Tabela 1.1 prikazuje raziskave
(od leta 2000), v katerih so proučevali spolno disfunkcijo pri osebah, vključenih v ZPZOO. V
raziskavah so v namen ocene avtorji uporabljali različne pristope in merilne inštrumente za
oceno spolne funkcije, kot so IIEF, ASEX, lestvica za oceno spolnosti Nowinskiega in Lopicolla
(ang.: »Sexual History Form«  SHF), kratek vprašalnik za oceno spolne funkcije pri moških
(ang. »Brief Male Sexual Functioning Inventory  BMSFI) …
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Tabela 1.1 Raziskave (od l.2000), ki proučujejo spolno disfunkcijo pri osebah, vključenih v ZZOO
Avtor,
leto objave
Bliesner in
sodelavci61,
2005

Namen raziskave
oceniti nivo
testosterona in spolno
funkcijo med bolniki,
zdravljenimi z BUP, in
primerjati z bolniki,
zdravljenimi z MTD ter
zdravo kontrolno
skupino

Zdravilo /
snovi
BUP,
MTD,
zdrava
kontrolna
skupina

Velikost
vzorca (št.)
17
37
51
(skupaj
105)

Starost
(v letih)
34,7+/7,4
37,5+/6,9
35,2+/4,5

Merilni inštrument /
lestvica + opombe
določanje vrednosti
hormonov
vprašalnik za
samooceno spolne
funkcije
Beckov vprašalnik
depresivnosti
(ang.:«Beck
Depression Inventory«
 BDI)

Rezultati
(nanašajoč se na spolno (dis)funkcijo)
pomembno nižja pogostnost spolne
disfunkcije med bolniki, zdravljenimi z BUP, v
primerjavi z bolniki, zdravljenimi z MTD
pomembno višji nivo testosterona pri bolnikih,
zdravljenih z BUP, v primerjavi z bolniki,
zdravljenimi z MTD
zmanjšana »potenca« pri 12 % bolnikov,
zdravljenih z BUP in 72 % bolnikov, zdravljenih
z MTD (p < 0,0001)
zmanjšan libido pri 23 % bolnikov, zdravljenih z
BUP in 83 % bolnikov, zdravljenih z MTD
(p < 0,0001)

Brown in
sodelavci63,
2005

določiti prevalenco in
tipe spolne disfunkcije
na vzorcu moških,
vključenih v ZPZOO, in
določiti dejavnike, ki
prispevajo k spolni
disfunkciji

MTD

92

41,6
(srednja
starost)

hormonske preiskave
lestvica za oceno
spolnosti (ang.:
»Nowinski & Lopicollo
Sexual History Form« 
SHF)

14 % je poročalo o spolni disfunkciji (6 % med
na novo vključenimi bolniki in 16 % med
bolniki, ki so bili v zdravljenje z MTD vključeni
vsaj 60 dni)
ED 23 % (13 % na novo vključenih bolnikov in
25 % bolnikov, ki so bili v zdravljenje z MTD
vključeni vsaj 60 dni)

BDI II
motnje libida 25 % na novo vključenih
bolnikov in 29 % bolnikov, ki so bili v
zdravljenje z MTD vključeni vsaj 60 dni
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Avtor,
leto objave

Namen raziskave

Zdravilo /
snovi

Velikost
vzorca (št.)

Starost
(v letih)

Merilni inštrument /
lestvica + opombe

primerjava dveh
skupin bolnikov:
1. bolniki v okviru
prvega tedna
zdravljenja z MTD,
2. bolniki, ki jemljejo
MTD vsaj 60 dni

Al-Gommer in
sodelavci64,
2007

primerjati spolno
disfunkcijo pri moških,
odvisnih od heroina in
tistih, ki so vključeni v
ZPZOO

MTD
BUP
heroin

33
28
30
(skupaj 91)

28
(srednja
starost)

Rezultati
(nanašajoč se na spolno (dis)funkcijo)
motnje orgazma 0 % na novo vključenih
bolnikov in 12 % bolnikov, ki so bili v
zdravljenje z MTD vključeni vsaj 60 dni
medtem ko je bilo več spolne disfunkcije v
skupini bolnikov, zdravljenih 60 dni ali več,
nobena od sprememb na lestvici spolne
disfunkcije ni bila statistično značilna;
nobena od podlestvic spolne disfunkcije in
spolna disfunkcija v celoti ni bila v povezavi s
plazemsko koncentracijo testosterona ali PRL

samoocenjevalni
manj spolne disfunkcije pri bolnikih,
semistruktirurani
zdravljenih z BUP v primerjavi z bolniki na MTD
vprašalnik za oceno
ali tistimi, ki so zlorabljali opiate
različnih parametrov
spolnega funkcioniranja
heroin : MTD: BUP po skupinah (%)
pri moških (ang:
↓
»Loyola University Clinic
izguba spolnih fantazij (33 : 15,1 : 7,14*),
izguba spolne želje (56,6 : 57,5 : 7.14*),
 special history sheet
izguba
jutranje erekcije (46,6 : 24,2 : 10,7*),
for men questionnaire«)
izguba erekcije v spanju (ang. »loss of dream
erection«) (36,6 : 21 : 25),
kratka lestvica
izguba
erekcije
z gibanjem (33,3 : 24,2 : 0*),
psihiatričnih
izliv/ejakulacija z mehkim penisom
simptomov (ang.:
(30 : 27,3 : 21,4),
»Brief Psychiatric
prezgodnja ejakulacija (56,6 : 42,2 : 21,4*),
Rating Scale«  BPRS)
izguba angulacije penisa (50 : 69,7 : 21,4*)
*p < 0.05
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Avtor,
leto objave
Quaglio in
sodelavci65,
2007

Giacomuzzi in
sodelavci66,
2009

Namen raziskave
preučiti pogostost ED
pri bolnikih na
vzdrževalni terapiji z
MTD in BUP

oceniti vzorce spolnega
vedenja in prevalenco
disfunkcije med bolniki,
zdravljenimi z ZZOO

Zdravilo /
snovi
BUP
MTD

BUP
MTD

Velikost
vzorca (št.)
116
85
(skupaj
201)

30
30
(skupaj 60)

Starost
(v letih)
31
SD = 6,0
(srednja
starost)

30,2
(srednja
starost)

Merilni inštrument /
lestvica + opombe
IIEF-15
Zungova lestvica za
samooceno
depresivnosti (ang.:
»Zung Self-Rating
Depression Scale« 
SDS)

Rezultati
(nanašajoč se na spolno (dis)funkcijo)
med vsemi bolniki 42,3 % ED,
pri bolnikih, ki prejemajo BUP 36,3 % ED,
pri bolnikih, ki prejemajo metadon
50,6 % ED
bolniki, ki so prejemali BUP, so poročali o manj
ED v primerjavi s tistimi, ki so prejemali MTD,
vendar pa je v pomemben tudi vpliv drugih
psiholoških in socialnih dejavnikov na pojav ED

prilagojen vprašalnik za
pomembne razlike med obema skupina na
oceno kakovosti
področju motenj spolnega vzburjenja (MTD
partnerskega odnosa
33,3 %, BUP 3,3 %) in sposobnosti orgazma
(ang.: »Partner Quality (MTD 40 %, BUP 10 %) (vendar brez statistično
Test System«; nem.:
pomembnih povezav med zdravilom in
»Qualitat der
prezgodnjo ejakulacijo, ED, vaginalnimi krči in
Partnerschaftsbeziehung«)
seksualno averzijo)
samocenjevalni
vprašalnik za oceno
zdravja EQ-5D
(EuroQol)

zadovoljstvo s spolnim življenjem je bilo
pomembno višje v skupini, zdravljeni z BUP (90
%) v primerjavi s skupino, zdravljeno z MTD
(63,3 %)
samoocena fizičnega zdravja je bila
pomembno višja v skupini, zdravljeni z BUP, v
primerjavi s skupino, zdravljeno z MTD
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Avtor,
leto objave
Hallinan in
sodelavci62,
2008

Cioe in
sodelavci67,
2010

Namen raziskave
oceniti prevalenco in
raziskovati etiologijo
hipogonadizma
pri moških, ki prejemajo
MTD in BUP v sklopu
ZPZOO

oceniti prevalenco ED
med moškimi, ki
jemljejo prepovedane
opioide

Zdravilo /
snovi
BUP
MTD
dve
referenčni
skupini
iz študije
ang.:
»Study of
Health
Outcomes of
Aircraft
Maintainance
Personnel«

MTD
predpisani
opioidi
heroin

Velikost
vzorca (št.)
19
84
(skupaj
103)

Starost
(v letih)
37,6+/7,9
(srednja
starost)

Merilni inštrument /
lestvica + opombe
določanje vrednosti
hormonov

415

indeks telesne mase
(ang.: »Body Mass
Index«  BMI)

in

IIEF

530

BDI

Rezultati
(nanašajoč se na spolno (dis)funkcijo)
moški, ki so prejemali MTD, so dosegli nižje
rezultate na lestvici IIEF (50,4 +/- 18,2) kot
referenčne skupine (61,4 +/- 16,8) ali moški, ki
so prejemali BUP (61,4 +/- 7,0)
med moškimi, ki so imeli v zadnjih 4 tednih
spolnega partnerja/partnerico, je imelo v MTD
skupini ED 53 % (26 % zmerno do hudo ED, 12,1
% do 40 let in 40,0 % nad 40 let), v BUP skupini
je imelo ED 21,4 %; v referenčnih skupinah je
imelo ED 24% (moški, ki prejemajo MTD, ne pa
tudi BUP imajo višjo prevalenco ED)
rezultati multiple regresije so pokazali
povezavo med nižjimi vrednostmi IIEF na
podlestvici erekcije in depresijo, starostjo in
nižjimi skupnimi vrednostmi testosterona

skupaj 57

40,8+/9,9
(srednja
starost)

eno vprašanje IIEF

BDI

rezultati multivariantne analize niso pokazali
pomembnih povezav med vrednostmi na
lestvici IIEF ali erektilno funkcijo in prostim
testosteronom, odmerkom opioida, uporabo
kanabisa ali drugih snovi, virusnim hepatitisom
ali BMI
34 % udeležencev je poročalo o ED;
pomembna pozitivna povezava med ED in višjo
starostjo; brez pomembnih povezav med ED in
vrednostmi skupnega testosterona, izhodiščno
vrednostjo BDI, kajenjem, izbiro opioida,
trajanjem uporabe opioida
37

Avtor,
leto objave
Tatari in
sodelavci68,
2010

Namen raziskave
oceniti učinkovitosti
trazodona pri spolni
disfunkciji

Zdravilo /
snovi
MTD
trazodon

Velikost
vzorca (št.)
157

Starost
(v letih)
39,5
(srednja
starost)

Merilni inštrument /
lestvica + opombe
IIEF

Rezultati
(nanašajoč se na spolno (dis)funkcijo)
prevalenca ED 60,5 %
po uvedbi trazodona je prišlo do povišanja
srednje vrednosti na IIEF lestvici
težavnostna stopnja ED ni v povezavi s
starostjo ali tipom PAS, od katere je
posameznik odvisen (p > 0,05); je pa v
povezavi s trajanjem zdravljenja z MTD in
dnevnim odmerkom MTD (p < 0,05)

Zhang in
sodelavci69,
2011

oceniti spolno funkcijo
pri odvisnih moških,
zdravljenih v ZPZOO z
MTD,
analizirati vzroke in
proučiti možnosti
zdravljenja

MTD

612

34,7+/-5
(srednja
starost)

lasten vprašalnik
IIEF-5

88,6 % preiskovancev je poročalo o
nezadovoljstvu s trenutnim funkcioniranjem v
spolnosti (spolno funkcijo)
število udeležencev, ki je opisovalo slabše
delovanje v spolnosti ali imelo ED je
pomembno naraslo po uvedbi MTD (74 %) v
primerjavi s številom teh pred uvedbo MTD
(61,3 %), medtem ko se je število udeležencev
z diagnosticiranim normalnim delovanjem v
spolnosti in zavrto ejakulacijo pomembno
zmanjšalo
višji odmerek MTD in višja starost sta
negativno korelirala s številom točk na IIEF-5
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Avtor,
leto objave
Chen in
sodelavci70,
2012

Namen raziskave
ugotavljati razširjenost
ED med moškimi,
odvisnimi od heroina, ki
so v ZPZOO z MTD, in
dejavnike, ki lahko
prispevajo k nastanku
ED

Zdravilo /
snovi
MTD

Velikost
vzorca (št.)
74

Starost
(v letih)
37,7+/8.5
(srednja
starost)

Merilni inštrument /
lestvica + opombe
hormonske preiskave

Rezultati
(nanašajoč se na spolno (dis)funkcijo)
visoka prevalenca ED med moškimi v ZPZOO z
MTD

IIEF-5

o ED je na začetku, po 1, 2 in 3 mesecih
poročalo 75,7 %, 88,7 %, 80,8 % in 80,9 %
bolnikov (brez pomembnih razlik v prevalenci)
pomembne povezave med ED in dolžino
trajanja zdravljenja, odmerkom MTD; ne pa
tudi med ED in sočasno rabo PAS, serumskimi
koncentracijami hormonov, psihičnimi
motnjami (depresija, anksioznost)

Babakhanian in
sodelavci71,
2012

ugotavljati
prevalenco spolne
disfunkcije in raziskati,
ali je prišlo do
spremembe v spolni
disfunkciji po 6 mesecih
zdravljenja z MTD
v primerjavi z
izhodiščem (ob vstopu v
ZPZOO, ko so jemali
heroin)

heroin
MTD

30

34,5
SD = 4.2
(srednja
starost)

strukturirani klinični
intervju
(ang.: »Structured
Clinical Interview«
SCID-I)

92 % udeležencev je poročalo o spolni
disfunkciji ob sprejemu (69 % o blagi do
zmerni in 23 % o hudi) in 81 % po 6 mesecih
vzdrževalne terapije z MTD (61 % o blagi in 20
% o hudi)

IIEF-15

zmerno izboljšanje srednje vrednosti
doseženih točk na IIEF-15:
od 16,77 ± 7.08 ob vstopu v program do 21,8
± 6,40 (p = 0,003) po 6 mesecih zdravljenja z
MTD

SDS

pomembno izboljšanje tudi na področju
spolne želje, zadovoljstva s spolnimi odnosi in
splošnega zadovoljstva po 6 mesecih
zdravljenja z MTD, ne pa tudi na področju
orgazma (kjer ni bilo razlik)
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Avtor,
leto objave
Chekuri in
sodelavci72,2012

Cioe in
sodelavci73,
2013

Namen raziskave
določitev stopnje
prezgodnje ejakulacije
in drugih spolnih
disfunkcij pri bolnikih, ki
v ZPZOO z MTD;
časovna opredelitev
nastopa prezgodnje
ejakulacije glede na
začetek jemanja opiatov

oceniti spremembo
simptomov ED
pri moških bolnikih z
depresijo v prvih 12
tednih od ambulantne
uvedbe BUP

Zdravilo /
snovi
MTD

Velikost
vzorca (št.)
65

Starost
(v letih)
35,18
(srednja
starost)

Merilni inštrument /
lestvica + opombe
polstrukturiran
vprašalnik
klinični intervju

Rezultati
(nanašajoč se na spolno (dis)funkcijo)
58,5 % udeležencev je poročalo o »življenjski«
anamnezi prezgodnje ejakulacije,
30,8 % je poročalo o trenutno prisotni
prezgodnji ejakulaciji (skoraj 3-krat več kot pri
splošni populaciji)

IIEF-15
ED (55,5 %): huda 27,7 %, zmerna 4,5 %, blaga
do zmerna 9,1 %,blaga 13,9 %, brez 44,5 %,
izguba spolne želje (84,6 %), orgazmična
disfunkcija(60 %), nezadovoljstvo s spolnimi
odnosi (76,8 %), splošno nezadovoljstvo
(70,8 %)
opioidi
(odvisnost)
BUP
escitalopram

111

38,5+/9,7
(srednja
starost)

IIEF-15

visoka prevalenca ED pri depresivnih moških,
ki jemljejo prepovedane opioide

BDI
44,1 % celotne kohorte je imelo ED na
izhodišču
med spolno aktivnimi jih je 26,1 % imelo ED
izhodiščna erektilna funkcija je obratno in
značilno povezana s starostjo (vendar ne z raso,
uporabo heroina, trajanjem uporabe heroina,
kajenjem ali tveganim uživanjem alkohola)
preiskovanci, ki so vztrajali pri zdravljenju z
BUP, so kazali izboljšanje na področju erektilne
funkcije in spolne želje
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Avtor,
leto objave
Hosseini in
sodelavci74,
2013

Jaafar in
sodelavci75,
2013

Trajanovska in
sodelavci76,
2013

Namen raziskave

Zdravilo /
snovi
MTD

Velikost
vzorca (št.)
200

Starost
(v letih)
39,5+/11.304
(srednja
starost)

Merilni inštrument /
lestvica + opombe
IIEF-15

Rezultati
(nanašajoč se na spolno (dis)funkcijo)
ED 26,5 % 
višja prevalenca v opazovani skupini v
primerjavi s splošno populacijo

določiti stopnjo ED in s
tem povezanih
dejavnikov, ki bi lahko
napovedali ED pri
moških, vključenih
ZPZOO z MTD pri
malezijski populaciji

MTD

108

43.45

SCID-I

stopnja ED: 68,5 % (blaga ED 36,1 %; blaga do
zmerna ED 22,2 %; huda ED 3,7 %)

raziskovati učinke
heroina in MTD
na plazemske
koncentracije PRL in
spolno funkcijo

heroin
MTD

oceniti pogostost ED pri
osebah, odvisnih od
drog, vključenih ZPZOO
z MTD

IIEF-15
BDI

20
20
(skupaj 40)

ni
podatka

hormonske preiskave
IIEF-15

starost, sočasno jemanje heroina in starejši
partner so bili značilno povezani z ED, ne pa
odmerek MTD in trajanje terapije z MTD

višji plazemski nivo PRL in več spolne
disfunkcije v skupini uživalcev heroina
v primerjavi s skupino pro zdravljenju z MTD
ED: 55 % bolnikov, ki prejemajo MTD
in
85 % uživalcev heroina (v nadaljevanju heroin)
(p = 0.011)
orgazmična disfunkcija: 65 % MTD, 85 %
heroin (p = 0,033)
motnje spolne želje: 55 % MTD, 80 % heroin
(p = 0,52)
splošno nezadovoljstvo: 65% MMT in 85%
heroin (p = 0,087)
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Avtor,
leto objave
Xia in
sodelavci77,
2013

Grover in
sodelavci55,
2014
PREGLED
LITERATURE

Namen raziskave
bolnikovo doživljanje
funkcioniranja v
spolnosti med terapijo z
MTD ter vpliv spolne
disfunkcije na
posameznika/družino in
zdravljenje
pregled literature na
temo spolnih motenj pri
bolnikih z odvisnostjo
od (alkohola in)
opioidov

Zdravilo /
snovi
MTD

opioidi
(alkohol)

Velikost
vzorca (št.)
27 (+ 5
njihovih
partnerjev)

24 študij

Starost
(v letih)
36

Merilni inštrument /
lestvica + opombe
osebni intervjuji

Rezultati
(nanašajoč se na spolno (dis)funkcijo)
zavrt libido
zmanjšanje zadovoljstva pri spolnosti

osebe, odvisne od heroina, in osebe, ki v
ZPZOO prejemajo MTD ali BUP imajo večjo
pojavnost spolne disfunkcije v primerjavi s
splošno populacijo:
odvisni od heroina 34 %  85 %,
na MTD 14 %  81 %,
na BUP 36 %  83 %,
na naltreksonu 90 %
najpogostejša spolna disfunkcija pri bolnikih,
odvisnih od opioidov, je ED, sledijo prezgodnja
ejakulacija, orgazmična disfunkcija in šibak
libido
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Avtor,
leto objave
Tafreshian in
sodelavci78,
2014

Namen raziskave
oceniti, ali
se incidenca
spolnih disfunkcij
razlikuje pri moških, ki v
ZPZOO prejemajo MTD,
BUP;
oceniti povezavo med
spolno disfunkcijo in
ZZOO

Zdravilo /
snovi
BUP
MTD

Velikost
vzorca (št.)
102
56
(skupaj
158)

Starost
(v letih)
39
33
(srednja
starost)

Merilni inštrument /
lestvica + opombe
IIEF-15

Rezultati
(nanašajoč se na spolno (dis)funkcijo)
pogostost spolne disfunkcije pri osebah, ki
prejemajo MTD, je višja kot pri osebah, ki
prejemajo BUP (na IIEF ima skupina z MTD
pomembno nižje število točk v primerjavi s
skupino na BUP na vseh podlestvicah)
ED kot najpomembnejša spolna motnja pri
obeh skupinah
ED v skupini z MTD: 72,5 %
ED v skupini z BUP: 12,5 %
izguba libida (MTD 50,9 %: BUP 8,9 %),
orgazmična disfunkcija (MTD 45 % : BUP 3,5 %),
nezadovoljstvo s spolnimi odnosi
(MTD 43,1 % : BUP 8,9 %),
splošno zadovoljstvo (MTD 23,5 %: BUP 75 %)
odmerek MTD in starost sta v povezavi s
spolno disfunkcijo

Yee in
sodelavci79,
2014
METAANALIZA

oceniti prevalenco
spolne disfunkcije med
moškimi, ki v ZPZOO
prejemajo MTD ali BUP
(metaanaliza)

BUP
MTD

16 študij, 4
primerjajo
spolno
disfunkcijo
med dvema
skupinama

prevalenca spolne disfunkcije je višja med
uporabniki MTD (52 %) v primerjavi z BUP
(24 %)
najpogosteje se pojavlja zmanjšana spolna
želja in šibak libido (51 %)
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Avtor,
leto objave
Zhang in
sodelavci80,
2014

Ramdurg in
sodelavci81,
2015

Parvaresh in
sodelavci82,
2015

Namen raziskave
raziskati, ali je
zdravljenje z MTD v
povezavi s spolno
disfunkcijo pri moških,
odvisnih od heroina;
določiti prevalenco in
dejavnike tveganja
spolne disfunkcije pri
moških, ki prejemajo
MTD

Zdravilo /
snovi
heroin
MTD

Starost
(v letih)
39,7+/8.7

Merilni inštrument /
lestvica + opombe
IIEF-15
SDS

Rezultati
(nanašajoč se na spolno (dis)funkcijo)
o visoki pojavnosti spolnih motenj so poročali
moški, odvisni od heroina pred in po uvedbi
MTD (ED: 94,9 % : 87,4 %; orgazmična
disfunkcija: 96,2 % : 91,8 %; zmanjšana spolna
želja: 99 % : 96,2 %; zmanjšano zadovoljstvo s
spolnimi odnosi 99,3 % : 97,6 %; zmanjšano
splošno zadovoljstvo: 98,6 % : 95,6 %)
povezava MTD z izboljšano spolno funkcijo
(p < 0.0001)

oceniti povezavo med
BUP
spolno disfunkcijo in
naltrekson
visoko tveganim spolnim
vedenjem pri moških z
opioidno odvisnostjo, ki
v ZPZOO prejemajo BUP
ali naltrekson
raziskovati vpliv
zdravljenja z MTD na
spolno funkcijo, spanje
in težo po 6 mesecih
zdravljenja

Velikost
vzorca (št.)
skupaj 293

MTD

39
30
(skupaj 60)

199

35,8+/7,49

BMSFI
vprašalnik za oceno
tveganih vedenj (ang.:
»HIV Risk-taking
Behavior Scale« 
HRBS)
pitsburški indeks
kvalitete spanja (ang.:
»Pittsburgh sleep
quality index«  PSQI)

83 % moških na terapiji z BUP in 90 % na
terapiji z naltreksonom je poročalo o vsaj
enem simptomu spolne disfunkcije
hujša kot je bila spolna disfunkcija, večja je bila
stopnja tveganega vedenja

terapija z MTD je v povezavi s spolno
disfunkcijo, motnjami spanja in porastom
telesne teže

ASEX
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Avtor,
leto objave
Tatari in
sodelavci83,
2014

Namen raziskave
oceniti učinkovitosti
bupropiona pri z MTD
inducirani spolni
disfunkciji

Zdravilo /
snovi
MTD
bupropion

Velikost
vzorca (št.)

Starost
(v letih)

Merilni inštrument /
lestvica + opombe
IIEF

Rezultati
(nanašajoč se na spolno (dis)funkcijo)
prevalenca ED 93 %
po uvedbi bupropiona je prišlo do povišanja
srednje vrednosti na IIEF lestvici
težavnostna stopnja ED ni v povezavi s
starostjo ali tipom PAS, od katere je
posameznik odvisen (p = 0,09), je pa v
povezavi s trajanjem zdravljenja z MTD in
dnevnim odmerkom MTD (p < 0,05)

Kheradmand in
sodelavci84,
2015

Salehi, 201585

Fooladi in
sodelavci86,
2016

preučiti pogostost
motenj spanja in spolne
disfunkcije pri bolnikih,
ki prejemajo MTD

MTD

198

41,2+/7,9

ugotoviti učinek
MTD
bupropiona na
bupropion
spolno disfunkcijo pri
moških, ki prejemajo MTD
raziskovati vpliv MTD v
ZPZOO na spolno
funkcijo pred in 6
mesecev po zdravljenju

MTD

PSQI
ASEX
splošni vprašalnik o
zdravju (ang.:
»General Health
Questionnaire« 
GHQ-12)
ASEX

prevalenca spolne disfunkcije 18,2 %
ni povezave med odmerkom MTD in spolno
disfunkcijo

bupropion lahko izboljša spolno disfunkcijo
(p = 0,006)

BDI-II

60

32,46

IIEF-15

pomembno izboljšanje na področju erektilne
funkcije, zadovoljstva v spolnosti in splošno
zadovoljstvo ter poslabšanje orgazmične
funkcije po 6 mesecih zdravljenja z MTD,
medtem ko na področju spolne želje ni bilo
pomembnih razlik
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Avtor,
leto objave
Gerra in
sodelavci87,
2016

Šegrec in
sodelavca88,
2016
(objavljeno pred
tiskom)
PREGLED
LITERATURE

Namen raziskave
raziskovati povezavo
med spolno disfunkcijo
in dolgotrajno
izpostavljenostjo
stimulaciji opioidnih
receptorjev (odvisnost
od heroina, ZZOO 
MTD, odmerek MTD),
potencialno povezanimi
hormonskimi
spremembami, vloga
negativnih izkušenj iz
otroštva v anamnezi
in pridruženih
simptomov duševnih
motenj, ki prispevajo k
težavam pri spolnosti
pregled literature na
temo prevalence ED pri
osebah, ki prejemajo
nadomestno terapijo za
zdravljenje opioidne
odvisnosti

Zdravilo /
snovi
MTD
zdrava
kontrolna
skupina

Velikost
vzorca (št.)
40
40
(skupaj 80)

Starost
(v letih)

Merilni inštrument /
lestvica + opombe
hormonske preiskave

Rezultati
(nanašajoč se na spolno (dis)funkcijo)
več spolne disfunkcije pri osebah, ki prejemajo
MTD v primerjavi z zdravo kontrolno skupino

ASEX
vprašalnik o izkušnji
skrbi in zlorabe v
otroštvu (ang.: »Child
Experiences of Care
and Abuse
Questionnaire« 
CECA-Q)

odmerki MTD niso bili pomembno povezani s
spolno disfunkcijo, z izjemo ED, ki je bila v
pomembni povezavi z odmerkom MTD (model
linearne regresije)
nižje vrednosti testosterona + višje vrednosti
PRL pri osebah, ki so prejemale MTD, ki pa
niso bile v povezavi z odmerkom MTD

samoocenjevalna
lestvica simptomov
(ang.: »Symptom
Check List-90 Scale« 
SCL-90)
MTD
BUP
SR M

18 študij, ki
so določale
prevalenco
ED

prevalenca ED se je v tej populaciji gibala med
12 % in 93 %
prevalenca ED pri moških, ki so prejemali
MTD : med 13 % in 93 %
prevalenca ED pri moških, ki so prejemali
BUP : med 12 % in 43 %
ni študij na temo prevalence ED pri osebah, ki
prejemajo SR M
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Avtor,
leto objave
Yee in
sodelavci89,
2016

Namen raziskave
raziskovati spolno
disfunkcijo pri moških,
odvisnih od opioidov, ki
v ZPZOO prejemajo
MTD in BUP
+
raziskati povezavo med
spolno disfunkcijo in
kakovostjo življenja

Zdravilo /
snovi
BUP
MTD

Velikost
vzorca (št.)
67 BUP
171 MTD
(skupaj
238)

Starost
(v letih)
43,43+/9,52
43,01+/11,76

Merilni inštrument /
lestvica + opombe
mednarodni
nevropsihiatrični
intervju (ang.: »Mini
International
Neuropsychiatric
Interview«  MINI)
vprašalnik za oceno
uspešnosti zdravljenja
(ang.: »Opiate
Treatment Index« 
OTI)

Rezultati
(nanašajoč se na spolno (dis)funkcijo)
pri bolnikih, odvisnih od opioidov je uporaba
BUP povezana z manj spolne disfunkcije kot
uporaba MTD
ni pomembnih razlik v erektilni funkciji
med skupino, ki prejema MTD v primerjavi s
skupino, ki prejema BUP
so pa pomembne razlike na področju spolne
želje in splošnega zadovoljstva (boljši rezultati
v skupini z BUP)

IIEF-15
kratki vprašalnik
Svetovne zdravstvene
organizacije o
kakovosti življenja
(ang.: »World Health
Organization Quality
of Life« - BREF Scale)
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1.3.5

Erektilna disfunkcija pri moških, vključenih v z zdravili podprto zdravljenje
odvisnosti od opioidov

Avtorica te raziskave sem s sodelavcema maja 2016 pregledala članke, objavljene na temo
prevalence ED pri moških, vključenih v ZPZOO (znotraj spolnih motenj smo se omejili izključno
na ED)88. Prevalenca ED se je pri tej populaciji gibala med 12 % in 93 %. Raziskave so imele
različne metodološke pristope; različne vključitvene kriterije (vezane na jemanje drog, kajenje,
spolno dejavnost v smislu partnerstva …), avtorji so uporabljali različne merilne instrumente
za oceno ED, starost preiskovancev je bila različna …
Prevalenca ED pri bolnikih, ki so prejemali MTD, se je gibala med 13 % in 93 %, medtem ko se
je pri bolnikih, ki so prejemali BUP, gibala med 12 % in 43 %. Nekaj raziskav je primerjalo spolno
funkcijo oziroma erektilno funkcijo pri bolnikih, ki so prejemali MTD in BUP61,62,64–66,78,89.
Ni raziskav, ki bi vključevale osebe, odvisne od opioidov, ki prejemajo SR M.

1.3.6

Klinični dejavniki, povezani s spolno disfunkcijo pri osebah, vključenih v z zdravili
podprto zdravljenje odvisnosti od opioidov

Metaanaliza s področja kliničnih dejavnikov (preiskovali so 12 kliničnih dejavnikov), ki so
povezani s spolno disfunkcijo pri moških, ki prejemajo MTD in BUP (vključevala je 2619
preiskovancev v 16 raziskavah), je pokazala povezanost spolne disfunkcije z osmimi dejavniki
 s starostjo, hormonskim statusom, z odmerkom MTD, zdravstvenim stanjem, s psihiatrično
boleznijo, sočasnim jemanjem drog, z družinskim stanjem in vrsto ZZOO (pomembno več
spolne disfunkcije pri bolnikih, ki so prejemali MTD v primerjavi z bolniki, ki so prejemali BUP),
kar kaže na zapleteno etiologijo in ne samo na farmakološki vzrok spolne disfunkcije pri teh
bolnikih90.
Gerra s sodelavci navaja morebitne dejavnike tveganja, skupne bolezni odvisnosti in spolni
disfunkciji87, kot so neugodni dogodki v otroštvu (travma) ali slabo starševstvo v povezavi z
jemanjem drog in tveganimi osebnostnimi lastnostmi91–94.
V svoji raziskavi so med drugim proučevali tudi vlogo neugodnih izkušenj v otroštvu pri spolni
disfunkciji. Ugotavljali so visoko prevalenco spolne disfunkcije pri moških, ki so prejemali MTD;
povezavo med simptomi psihiatričnih komorbidnih motenj (anksioznost, depresivnost),
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spolno disfunkcijo in zanemarjanjem v otroštvu (ang.: »neglect«); nižjimi vrednostmi
testosterona in višjimi vrednostmi PRL, ki so bile pomembno povezane s stresnimi dogodki v
zgodnjem otroštvu, ter opozorili na predhodne raziskave, ki so ugotavljale povezavo med
hiperprolaktinemijo in čustvenimi stresnimi dogodki95.
Rajkumar je proučeval vpliv neustrezne navezanosti v otroštvu na pojav psihogene ED in
ugotovil, da je neustrezna navezanost oziroma da so dejavniki, ki bi bili lahko z njo povezani,
pogosti pri moških s psihogeno ED94.
Avtorji pri pregledu literature na temo posttravmatske motnje v povezavi s spolnimi motnjami
pri moških in ženskah poudarjajo pomen občutka varnosti, samoučinkovitosti in sposobnosti
zaupati ter občutka povezanosti z drugimi kot temeljnih za zdravo spolno delovanje, ki pa so
pri osebah s posttravmatsko motnjo globoko okrnjeni96. Spolno vzburjenje lahko v fiziološkem
smislu oponaša izkušnjo strahu, same sposobnosti uravnavanja doživljanja občutkov strahu pa
so pri osebah s posttravmatsko motnjo okrnjene (večja odzivnost amigdale na dražljaje, ki
sprožijo občutke strahu, hormonske spremembe), oteženo je tudi vključevanje zaviralnih
procesov, povezanih s spolno aktivnostjo96.
V slovenski raziskavi je 9,37 % bolnikov, vključenih v zdravljenje odvisnosti od prepovedanih
drog, poročalo o spolni zlorabi v otroštvu97, medtem ko nemška raziskava navaja spolno
zlorabo v otroštvu pri 56 % moških, odvisnih od drog98.

1.3.7

Zdravljenje spolnih motenj pri moških z zdravili podprtih programih za zdravljenje
odvisnosti od opioidov

Še vedno ni standardov za spremljanje z opioidi povzročenega hipogonadizma. Možnosti
obravnave z opioidi povzročenega hipogonadizma pa so: ukinitev ZZOO, nižanje odmerka
ZZOO, zamenjava ZZOO, nadomestno hormonsko zdravljenje99 in uporaba zaviralcev
fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5), kot so sildenafil, tadalafil in vardenafil100.
Na podlagi kliničnih izkušenj in dostopne literature obstaja priporočilo, da bolnike, ki se
zdravijo z ZZOO in prejemajo ekvipotentni odmerek morfina nad 100 mg dnevno, spremljamo
v smislu morebitnega pojava hipogonadizma99. Baworjeva s sodelavci svetuje spremljanje
koncentracije testosterona pred in med zdravljenjem in navaja potrebo po dodatnih raziskavah
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v smeri morebitnega hormonskega nadomestnega zdravljenja s testosteronom58.
Yeejeva na podlagi metanalize farmakoterapije z metadonom inducirane ED zaključuje z
dopolnilnim zdravljenjem z zdravili, kot so bupropion, sildenafil, bromokriptin ali trazodon
oziroma s prehodom z MTD na BUP101. Predlaga zamenjavo MTD z BUP pri bolnikih, ki imajo
spolno disfunkcijo kot neželeni učinek MTD79.
Pacini s sodelavci predlaga BUP kot alternativo zniževanju odmerka MTD pri bolnikih, ki se
uspešno zdravijo z nižjimi odmerki MTD in imajo pridružene endokrinološke motnje
(hiperprolaktinemija) z namenom doseganja možnega antagonističnega učinka delnega
agonista BUP (in potencialno tudi manj endokrinoloških motenj)102.
V primeru odločitve za ukinitev ali samo nižanje odmerka ZZOO je potrebna previdnost, saj
lahko privede do recidiva ali celo smrtno nevarnih predoziranj. Ukinitev ZZOO naj bo le del
celostnega zdravljenja odvisnosti, ki vključuje tudi psihosocialne ukrepe.
Prav zaradi kompleksne etiologije spolnih motenj pri bolnikih, zdravljenjih z ZZOO, pri čemer
ne smemo zanemariti psiholoških in drugih dejavnikov, ki vplivajo na spolnost, je potrebno
razmisliti o psihoterapiji in tudi socialni podpori 87,100.
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2.
2.1

NAMEN, CILJI, HIPOTEZE
Namen

Namen raziskave je ugotavljati prisotnost morebitnega pojava spolne disfunkcije kot
neželenega učinka različnih ZZOO, ki se uporabljajo v Sloveniji, in pri bolnikih z boleznijo
odvisnosti od opioidov po vzpostavljeni popolni abstinenci od PAS.

2.2

Cilji

Cilj doktorske naloge je ugotoviti, pri katerem izmed ZZOO, ki jih uporabljamo v Sloveniji, je
najmanj spolne disfunkcije kot neželenega učinka ZZOO. Cilj je tudi ugotoviti, ali je višina
odmerka ZZOO v povezavi s pojavnostjo spolne disfunkcije ter ali je jemanje ZZOO nasploh
povezano s pojavnostjo spolne disfunkcije. Poleg navedenega je cilj ugotoviti, ali je prisotnost
spolne disfunkcije kot neželenega učinka ZZOO v povezavi s samospoštovanjem bolnika.
Drugi cilji raziskave so ugotoviti, ali so določeni sociodemografski dejavniki in spolne navade
(npr. prisotnost stalnega partnerja, spolna usmerjenost, aktivno jemanje PAS, trajanje jemanja
ZZOO, izobrazba) v povezavi s pojavom spolne disfunkcije.

2.3

Hipoteze

Hipoteza 1
Pojav spolne disfunkcije je odvisen od posameznega ZZOO.
Hipoteza 2
Bolniki s spolno disfunkcijo prejemajo višje ekvipotentne odmerke ZZOO kot bolniki, ki spolne
disfunkcije nimajo (pojavnost spolne disfunkcije je odvisna od ekvipotentnega odmerka ZZOO).
Hipoteza 3
V skupini bolnikov brez spolne disfunkcije je delež bolnikov, ki so vključeni v program
zdravljenja odvisnosti in vsaj 6 mesecev dokazano vzdržujejo abstinenco, večji kot v skupini
bolnikov, vključenih v ZPZOO.
Hipoteza 4
Obravnava motenj v spolnosti v skupini bolnikov s spolno disfunkcijo ni pogosteje vključena v
terapevtski proces kot v skupini bolnikov brez spolne disfunkcije.
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Hipoteza 5
Bolniki s spolno disfunkcijo imajo nižje samospoštovanje v primerjavi z bolniki brez spolne
disfunkcije.
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3.

METODE DELA

3.1

Opis vzorca

V presečno raziskavo smo vključili izključno moške bolnike (n = 240) (bolnik = oseba, odvisna
od opioidov, vključena v program zdravljenja), ki smo jih razdelili v štiri skupine (v vsako izmed
štirih skupin je bilo vključenih 60 bolnikov):
A. prva skupina (skupina A): osebe, odvisne od opioidov v ZPZOO, zdravljene v mreži
CPZOPD, ki prejemajo MTD;
B. druga skupina (skupina B): osebe, odvisne od opioidov v ZPZOO, zdravljene v mreži
CPZOPD, ki prejemajo BUP;
C. tretja skupina (skupina C): osebe, odvisne od opioidov v ZPZOO, zdravljene v mreži
CPZOPD, ki prejemajo SR M;
D. četrta skupina (skupina D): osebe, vključene v program zdravljenja odvisnosti v CPZOPD
UPK Ljubljana in v mreži CPZOPD, ki vsaj 6 mesecev dokazano vzdržujejo abstinenco.
Tako je bilo od vseh 240 vključenih bolnikov 180 bolnikov vključenih v ZPZOO z MTD, BUP in SR
M v mreži CPZOPD, 60 bolnikov brez ZZOO pa je bilo vključenih v program zdravljenja na CZOPD
UPK Ljubljana ali v mrežo CPZOPD.
Vključitveni kriteriji:


moški,



stari 18 let ali več,



v CPZOPD vključeni v ZPZOO vsaj 30 dni,



na CZOPD ali v CPZOPD vključeni v program zdravljenja odvisnosti in vsaj 6 mesecev
dokazano vzdržujejo abstinenco,



pripravljenost na sodelovanje v raziskavi (podpis privolitve),



izpolnitev vprašalnika.

Izključitveni kriteriji:


ženske,



vsi, ki imajo diagnosticirano depresijo in prejemajo antidepresiv,



vsi, ki prejemajo antipsihotik,



vsi, ki se zdravijo zaradi endokrinoloških motenj ali težjih somatskih bolezni (huda
bolezen jeter, ledvic, pljuč, bolezni srca in ožilja) ter nevroloških bolezni,
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vsi, ki vprašalnik pomanjkljivo izpolnijo,



vsi, pri katerih je iz odgovorov jasno, da vprašalnika niso vzeli resno oziroma so si
odgovori nasprotujoči,



3.2

vsi, ki ne želijo sodelovati v raziskavi in niso pripravljeni izpolniti vprašalnika.

Zbiranje podatkov

V raziskavo so bili vključeni moški bolniki iz mreže CPZOPD ter CZOPD UPK Ljubljana, ki so bili
pripravljeni izpolniti vprašalnik in ki so izpolnjevali vključitvene kriterije, hkrati pa pri njih ni
bilo prisotnih izključitvenih kriterijev. Vsakemu smo na kratko razložili osnovne podatke o
raziskavi, ki pa si jih je kasneje lahko tudi prebral v priloženi pisni informaciji o raziskavi,
namenjeni preiskovancem. Bolnike je k sodelovanju v raziskavi povabila avtorica, pa tudi
medicinske sestre, zdravstveni tehniki ter terapevti (vključno z lečečimi zdravniki), ki so bili na
voljo za dodatne informacije. Osebje, ki je sodelovalo pri izvajanju raziskave, je bilo o raziskavi
informirano in poenoteno glede podajanja informacij. Bolniki, ki so privolili na sodelovanje v
raziskavi, so izpolnili oz. podpisali pisno soglasje za vključitev v raziskavo. Temu je sledilo
anonimno izpolnjevanje vprašalnika, ki so ga preiskovanci izpolnjenega vložili v kuverto, zalepili
ter oddali.
Raziskavo smo izvajali do dosega zastavljenega števila vključenih v raziskavo. Neveljavne
vprašalnike smo sproti izključevali; izključili smo jih 68.

3.3

Opis merskih pripomočkov  vprašalnikov

Pripravili smo poseben vprašalnik, ki so ga preiskovanci izpolnjevali sami in je sestavljen iz štirih
sklopov.
Prvi sklop vprašalnika (vprašanja 1A do 19A) je prirejen po vprašalniku o vključenosti v ZPZOO,
ki ga je avtor Kastelic izdelal s sodelavci in so ga uporabljali od ustanovitve mreže CPZOPD leta
1995 pri anketiranju bolnikov, vključenih v omenjene programe zdravljenja v Republiki
Sloveniji, kasneje pa tudi v svojem magistrskem in doktorskem delu7,103. Vsebuje splošne
sociodemografske podatke (vprašanja 1A do 6A se nanašajo na spol, starost, število otrok,
izobrazbo in zaposlitev), podatke, povezane z zlorabo PAS (vprašanja 8A do 12A vključujejo
podatke o prvi nedovoljeni drogi, morebitnem jemanju drog v zadnjem mesecu, starosti ob
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začetku jemanja nedovoljenih drog, starosti ob prvem jemanju heroina ter načinu jemanja
heroina), podatke o obravnavi v ZPZOO (vprašanja 13A do 16 A se nanašajo na to, koliko časa
je posameznik vključen v ZPZOO in katero ZZOO prejema ter v kolikšnem odmerku), podatke o
morebitnih pridruženih duševnih motnjah (vprašanja 17A do 19A o morebitni pridruženi
depresiji, psihozi, jemanju zdravil, kot so antidepresivi, antipsihotiki ter telesne bolezni).
Drugi sklop vprašalnika (vprašanja 20B do 27B) vključuje podatke o spolnem vedenju (zajema
spolno usmerjenost, morebitno stalno partnerstvo, uživanje PAS pri partnerju, spolno
aktivnost v zadnjih štirih tednih ter vzroke za morebitno neaktivnost in vprašanje, ali se
posameznik s svojim terapevtom pogovarja o spolnosti).
Tretji sklop predstavlja mednarodni indeks erektilne funkcije (ang.: »International Index of
Erectile Function Questionnaire«  IIEF); gre za vprašalnik, ki se ga lahko uporablja pri
kliničnem ali raziskovalnem delu in pri katerem je bila opravljena potrditev veljavnosti
prevoda104,105. Sestavljen je iz 15 vprašanj (vprašanja 1C do 15 C), ki se nanašajo na pet področij
moške spolne dejavnosti: erekcija (6 vprašanj), orgazem (2 vprašanji), spolna želja (2 vprašanji),
zadovoljstvo s spolnimi odnosi (3 vprašanja) in splošno zadovoljstvo (2 vprašanji). Z odgovori
na vprašanja in seštevkom točk lahko diagnosticiramo prisotnost in stopnjo ED, ki jo razvrstimo
v pet stopenj, od stanja, ko ni disfunkcije (26  30 točk) preko blage (17  25 točk) in zmerne
(11  16 točk) do hude disfunkcije (6  10 točk)104,105.
Četrti sklop vprašalnika je Rosenbergova lestvica samospoštovanja (vprašanja 1D do 10D) iz
leta 1965, ki jo je v slovenski jezik prevedla Tanja Lamovec106. Gre za enega izmed najpogosteje
uporabljanih instrumentov za merjenje samospoštovanja in ga v nespremenjeni obliki
uporabljamo že 40 let106. Lestvica obsega 10 postavk oziroma trditev, ki označujejo
posameznikovo splošno stališče do sebe oziroma merijo njegovo splošno samospoštovanje106.
Oseba mora označiti, v kolikšni meri se strinja z navedenimi postavkami 106. Uporablja se
štiristopenjska ocenjevalna lestvica Likertovega tipa106. Pri vrednotenju rezultata posameznika
seštejemo točke odgovorov pri posameznih postavkah, pri čemer se 2., 3., 4., 6. in 9. postavka
vrednotijo obrnjeno; visoko število točk pomeni pozitivnost posameznikove splošne ocene o
sebi106.
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3.4

Opis statističnih metod

Podatke smo računalniško obdelali. Opisne spremenljivke smo prikazali kot frekvence in
odstotne deleže, številske kot povprečje, mediana in standardna deviacija (SD) ali v primeru
močno asimetrične porazdelitve kot mediana in interkvartilni razmik (IQR).
Za proučevanje povezanosti med dvema opisnima spremenljivkama smo uporabili hi-kvadrat
test ali test razmerja verjetij (v primeru prisotnosti pričakovanih frekvenc, nižjih od 5). Za
proučevanje razlik med dvema skupinama preiskovancev v številski spremenljivki, ki ni
normalno porazdeljena, smo uporabili Mann-Whitney U test. Za proučevanje razlik med več
kot dvema skupinama pa Kruskal-Wallisov test. Za proučevanje povezanosti med več
neodvisnimi spremenljivkami in številsko odvisno spremenljivko smo uporabili multiplo
linearno regresijo. Za proučevanje povezanosti med večimi neodvisnimi spremenljivkami in
dihotomno odvisno spremenljivko smo uporabili multiplo logistično regresijo.
Statistično značilni učinek je tisti, kjer je p < 0,05. Za statistično analizo je bil uporabljen
program SPSS, verzija 23.

3.4

Etična presoja raziskave

Raziskavo je glede etične neoporečnosti presojala Komisija Republike Slovenije za medicinsko
etiko. Slednja je na seji, dne 22. maja 2012, ocenila, da je raziskava etično sprejemljiva ter jo
odobrila s sklepom št. 134/05/12.
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4.
4.1

REZULTATI
Sociodemografske značilnosti bolnikov in pridružene telesne bolezni

V Tabeli 4.1 so podane sociodemografske značilnosti bolnikov in prisotnost kroničnih bolezni.
Tabela 4.1: Sociodemografski podatki in komorbidnost po proučevanih skupinah.
Brez
Sociodemografija
Povprečna starost (Me; SD)
Zakonski stan
Samski
Poročen
Izvenzakonska skupnost
Razvezan
Ovdovel
Število otrok
Nič
Eden
Dva
Več kot dva
Izobrazba
Nedokončana OŠ
OŠ
Poklicna šola
Srednja šola
Višja šola
Visoka šola
Drugo
Zaposlitev
Redna
Občasna
Nezaposlen
Dijak, študent
Drugo
Komorbidnost
Kronična bolezen*

BUP

MTD

SR M

Vrednost
P

35,8 (35; 6,4)

34,7 (34; 5,3) 34,6 (34; 5,9) 39,4 (38; 9,1)

0,002

23 (38,3)
6 (10,0)
27 (45,0)
4 (6,7)
0 (0,0)

27 (45,0)
7 (11,7)
25 (41,7)
1 (1,7)
0 (0,0)

34 (56,7)
4 (6,7)
20 (33,3)
1 (1,7)
1 (1,7)

31 (51,7)
6 (10,0)
14 (23,3)
7 (11,7)
2 (3,3)

0,060

38 (63,3)
15 (25,0)
4 (6,7)
3 (5,0)

40 (66,7)
13 (21,7)
6 (10,0)
1 (1,7)

41 (68,3)
10 (16,7)
7 (11,7)
2 (3,3)

44 (73,3)
9 (15,0)
7 (11,7)
0 (0,0)

0,538

0 (0,0)
9 (15,0)
19 (31,7)
26 (43,3)
3 (5,0)
2 (3,3)
1 (1,7)

2 (3,3)
15 (25,0)
17 (28,3)
25 (41,7)
0 (0,0)
0 (0,0)
1 (1,7)

1 (1,7)
11 (18,3)
23 (38,3)
21 (35,0)
2 (3,3)
0 (0,0)
2 (3,3)

2 (3,3)
8 (13,3)
18 (30,0)
24 (40,0)
5 (8,3)
1 (1,7)
2 (3,3)

0,342

22 (36,7)
9 (15,0)
23 (38,3)
3 (5,0)
3 (5,0)

26 (43,3)
11 (18,3)
16 (26,7)
3 (5,0)
4 (6,7)

24 (40,0)
15 (25,0)
18 (30,0)
0 (0,0)
3 (5,0)

14 (23,3)
13 (21,7)
23 (38,3)
2 (3,3)
8 (13,3)

0,190

1 (1,7)

3 (5,0)

0 (0,0)

1 (1,7)

0,095

* Zabeleženo je število preiskovancev s kronično boleznijo, ki pa ni hepatitis B, C ali HIV.

Skupine bolnikov so primerljive glede na zakonski stan (p = 0,06), število otrok (p = 0,538),
izobrazbo (p = 0,342), zaposlitev (p = 0,190) in prisotnost kroničnih bolezni (p = 0,095).
Razlikujejo se po starosti, in sicer so v skupini, ki prejema SR M, starejši bolniki kot v ostalih
skupinah (p = 0,002).
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Slika 4.1 prikazuje starost bolnikov po proučevanih skupinah. V skupini SR M je nekoliko več
starejših bolnikov v primerjavi z ostalimi skupinami. Razpršenost po starosti je v tej skupini
večja.

Slika 4.1: Starost bolnikov po proučevanih skupinah.
4.2

Jemanje psihoaktivnih snovi

Slika 4.2 prikazuje mediana starost in IQR ob začetku uživanja PAS, ob začetku uživanja heroina
in ob vključitvi v ZPZOO po proučevanih skupinah. Mediana starost (IQR) bolnikov v skupini
brez ZZOO, ko so poskusili prvo PAS, je bila 15,0 (14,0  17,0) let, v skupini BUP 16,0 (15,0 
19,0) let, v skupini MTD 15,5 (14,0  18,0) let in v skupini SR M 17,0 (15,0  19,0) let (p = 0,016).
Post-hoc Mann-Whitney U test med pari merjenj z upoštevanjem Benjamini-Hochbergove
korekcije za večkratne primerjave pokaže, da se razlikujeta skupina brez ZZOO in skupina s SR
M (p = 0,042). V skupini s SR M so prvo PAS poskusili kasneje kot v skupini brez ZZOO. Bolniki
po skupinah se v starosti, ko so prvič poskusili heroin (p = 0,241) in ko so vstopili v ZPZOO (p =
0,112), med seboj statistično značilno ne razlikujejo.
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Mediana starost (IQR) v letih

Prvič PAS (p = 0,016)
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

22,0
(20,0  26,0)
18,0
(17,0 21,5)
15,0
(14,0  17,0)

Prvič heroin (p = 0,241)

24,0
(21,0  30,0)

Prvič ZZOO (p = 0,112)
26,0
(21,0  31,0)

24,0
(21,0  29,0)

20,0
(18,0  24,0)

20,0
(17 ,0  23,0)

20,0
(17,0  23,0)

16,0
(15,0  19,0)

15,5
(14,0  18,0)

17,0
(15,0  19,0)

p = 0,042
BREZ (n = 60)

BUP (n = 60)

MTD (n = 60)

SR M (n = 60)

Slika 4.2: Mediana starost (IQR) začetka jemanja drog, heroina in ZZOO.
Slika 4.3 prikazuje prvo PAS po skupinah bolnikov. V vseh štirih proučevanih skupinah je bila v
93,1 % primerov prva PAS marihuana (p = 0,749). V zadnjem mesecu je bilo brez PAS 100,0 %
bolnikov skupine brez ZZOO, 40,0 % bolnikov z BUP, 45,0 % z MTD in 45,0 % s SR M.

BREZ (n = 60)
PRVA PAS (p = 0,749)
marihuana
93,1
hašiš
3,4
ekstazi
0,0
MTD, BUP, SR M
0,0
heroin
1,7
amfetamini
0,0
spid in drugo
0,0
LSD
0,0
kokain
1,7
drugo
0,0
PAS-ZADNJI MESEC
Brez 100,0
marihuana
0,0
hašiš
0,0
ekstazi
0,0
MTD, BUP, SR M
0,0
heroin
0,0
amfetamini
0,0
spid in drugo
0,0
LSD
0,0
kokain
0,0
0,0

BUP (n = 60)

MTD (n = 60)

SR M (n = 60)

91,4
1,7
1,7
1,7
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7

93,3
0,0
0,0
0,0
3,3
0,0
0,0
1,7
0,0
1,7

91,7
1,7
0,0
0,0
3,3
1,7
0,0
0,0
0,0
1,7

40,0
28,3
3,3
1,7
21,7
13,3
3,3
5,0
0,0
8,3

45,0
31,7
1,7
1,7
28,3
21,7
6,7
1,7
0,0
11,7

45,0
30,0
5,0
0,0
28,3
21,7
0,0
3,3
0,0
11,7

100,0

200,0

300,0

Slika 4.3: Prva PAS in PAS v zadnjem mesecu.
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Na Sliki 4.4 so prikazani načini jemanja heroina po proučevanih skupinah bolnikov. Skupine
bolnikov se statistično značilno ne razlikujejo v načinu jemanja heroina.
BREZ (n = 60)

BUP (n = 60)

vbrizg (p = 0,895)
kajenje (p = 0,088)
njuhanje (p =0,267)
vbrizgavanje, kajenje (p =0,585)
vbrizgavanje, njuhanje (p = 0,946)
kajenje, njuhanje (p = 0,240)
kajenje, njuhanje, vbrizgavanje (p = 0,765)
drugo (p = 0,103)

56,7
51,7
46,7
10,0
8,3
6,7
30,0
3,3
0,0

MTD (n = 60)
50,0
68,3
61,7
10,0
11,7
18,3
28,3
1,7
100,0

55,0
70,0
50,0
16,7
10,0
10,0
23,3
0,0
200,0

SR M (n = 60)
55,0
55,0
60,0
10,0
10,0
11,7
31,7
6,7
300,0

Slika 4.4: Način jemanja heroina po proučevanih skupinah.
Slika 4.5 prikazuje porazdelitev ekvipotentnega odmerka ZZOO po proučevanih skupinah (v
mg MTD). V skupini BUP je mediana vrednost (IQR) odmerka 40,0 (20,0  65,0) mg, v skupini
MTD 77,5 (42,5  115,0) mg in v skupini SR M 91,5 (60,0  125,0) mg.

Slika 4.5: Ekvipotentni odmerek ZZOO (v mg MTD) po proučevanih skupinah.
Slika 4.6 prikazuje delež bolnikov s priporočenim ekvipotentnim odmerkom ZZOO (v mg MTD)
glede na ZZOO. V skupini BUP je delež bolnikov s priporočenim odmerkom 30,0 %, v skupini
MTD 43,3 % in v skupini SR M 23,3 %.

60

100,0

3,3

80,0

30,0

60,0

21,7

26,7

> 120 mg

43,3
50,0

40,0

66,7

20,0

60 - 120 mg
< 60 mg

35,0

23,3

0,0
BUP

MTD

SR M

Slika 4.6: Delež bolnikov s priporočenimi ekvipotentnim odmerkom ZZOO (v mg MTD).

4.3

Spolno vedenje

Slika 4.7 prikazuje spolno vedenje vsake od proučevanih skupin bolnikov. Delež
heteroseksualnih bolnikov po proučevanih skupinah upada in narašča delež biseksualnih
bolnikov. Delež heteroseksualnih bolnikov je najvišji (96,7 %) v skupini brez ZZOO in najnižji v
skupini SR M (75,0 %). Razlika je statistično značilna (p = 0,023).
Skupine bolnikov se med seboj ne razlikujejo glede zadovoljstva s spolnim življenjem (p =
0,079) in glede deleža tistih s stalno partnerko ali partnerjem (p = 0,114). Razlika med
skupinami bolnikov je v trajanju zveze in sicer je v skupini s SR M nižji delež bolnikov s stalno
zvezo, daljšo od 12 mesecev. Hkrati je v tej skupini največji delež bolnikov, katerih partner
uživa PAS (p = 0,022). V tej skupini se najmanjši delež bolnikov (11,7 %) pogovarja o težavah v
spolnosti s svojim terapevtom (p = 0,013). Delež je največji v skupini brez ZZOO (36,7 %).
Nedavno je bilo spolno aktivnih 95,0 % bolnikov skupine brez ZZOO, 90,0 % bolnikov z BUP,
81,7 % bolnikov z MTD in 70,0 % bolnikov s SR M. Razlika v deležih je statistično značilna (p =
0,001).
Obeti za spolno aktivnost po skupinah z ZZOO v primerjavi s skupino brez ZZOO ob upoštevanju
kontrolnih spremenljivk so prikazani v Tabeli 4.3. Ob kontroli na starost bolnikov in prisotnost
stalnega partnerja ima skupina z BUP kot ZZOO nižje obete za nedavno spolno aktivnost v
primerjavi s skupino brez ZZOO, a razmerje obetov ni statistično značilno (p = 0,323). Skupina
z MTD kot ZZOO ima statistično značilne nižje obete za nedavno spolno aktivnost v primerjavi
s skupino brez ZZOO (RO = 0,32; 95 % IZ: 0,06  0,91). Skupina s SR M kot ZZOO ima v primerjavi
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s skupino brez ZZOO statistično značilno nižje obete za nedavno spolno aktivnost (RO = 0,17;
95 % IZ: 0,05  0,63).
Na vprašanje o spolnem zadovoljstvu s partnerjem (vprašanje 14 na IIEF) so odgovorili nekateri
bolniki, ki niso v stalni zvezi. Te smo obravnavali kot bolnike s priložnostnim spolnim
partnerjem. Bolnikov, ki so v zadnjih štirih tednih imeli spolnega partnerja, a niso v stalni zvezi,
je bilo v skupini brez ZZOO 18,3 %, v skupini BUP 30,0 %, v skupini MTD 36,7 % in v skupini SR
M 41,7 %. Razlika v deležih je statistično značilna (p = 0,037).
V skupinah z ZZOO je večji delež bolnikov, ki so imeli v zadnjih štirih tednih spolni odnos s
priložnostnim partnerjem, kot v skupini brez ZZOO. V kolikor upoštevamo bolnike, ki imajo
stalnega partnerja in tiste s priložnostnim partnerjem, ugotovimo, da je imelo v zadnjih 4
tednih priložnost za spolno aktivnost s partnerjem vsaj 80 % bolnikov v vsaki od proučevanih
skupin. Nizka spolna aktivnost v skupini MTD in SR M je tako še posebej indikativna.
Kot razlog za spolno neaktivnost sta v skupini brez ZZOO dva bolnika navedla pomanjkanje
želje in en bolnik odgovor »drugo«. V skupini BUP so 4 bolniki navedli pomanjkanje želje, 3
odsotnost partnerja in 3 »drugo«. V skupini MTD so 4 bolniki navedli pomanjkanje želje, 1
težave v spolnosti, 3 odsotnost partnerja in 2 »drugo«. V skupini SR M je 12 bolnikov navedlo
pomanjkanje želje 3 odsotnost partnerja in 4 »drugo«.

BREZ (n = 60)
Spolna usmerjenost (p = 0,023)
heteroseksualna
homoseksualna
biseksualna
Zadovoljstvo s spol. življ. (p = 0,079)
Stalni(-a) parter(-ka) (p = 0,114)
Trajanje zveze (p = 0,001)
6 - 12 mesecev
več kot 12 mesecev
drugo
ni v zvezi
Partner uživa PAS (p = 0,022)
da
ne
nimam parterja(-ke)
Pogovor s terap. o težavah v spol. (p = 0,013)
Nedavna spol. akt. (p = 0,001)

BUP (n = 60)

MTD (n = 60)

SR M (n = 60)

96,7
1,7
1,7
71,7
61,7

80,0
5,0
15,0
65,0
55,0

86,7
3,3
10,0
56,7
53,3

75,0
6,7
18,3
50,0
40,0

8,5
33,9
18,6
39,0

5,0
30,0
20,0
45,0

5,0
30,0
18,3
46,7

0,0
5,3
31,6
63,2

5,0
65,0
30,0
36,7
95,0

5,0
61,7
33,3
21,7
90,0

11,7
50,0
38,3
21,7
81,7

15,0
35,0
50,0
11,7
70,0

0,0

100,0

200,0

300,0

Slika 4.7: Spolno vedenje po proučevanih skupinah.
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Tabela 4.3: Razmerja obetov za spolno aktivnost v zadnjih 4 tednih, prilagojena na starost
bolnikov in prisotnost stalnega partnerja (rezultat večkratne logistične regresije).
BUP
MTD
SR M
Brez
Starost
Stalni partner

RO (95 % IZ)
0,48 (0,11; 2,06)
0,23 (0,06; 0,91)
0,17 (0,05; 0,63)
Ref.
0,95 (0,91; 1)
2,91 (1,32; 6,38)

Vrednost p
0,323
0,036
0,008
0,050
0,008

* RO = razmerje obetov; IZ = interval zaupanja

4.4

Spolna disfunkcija

Tabela 4.4 prikazuje mediana (IQR) število točk na posameznih lestvicah IIEF po proučevanih
skupinah bolnikov. Bolniki v skupini SR M imajo konstantno najnižjo mediana število točk v
primerjavi z ostalimi skupinami.
V Tabeli 4.5 je prikazan rezultat petih modelov multiple linearne regresije. V vrsticah so
navedene neodvisne spremenljivke: vrsta ZZOO, starost bolnikov, prisotnost stalnega ali
priložnostnega partnerja in ekvipotentni odmerek ZZOO. Odvisne spremenljivke so prikazane
v naslovih stolpcev. Ugotovimo, da je ob upoštevanju kontrolnih spremenljivk (starost,
prisotnost partnerja, ekvipotentni odmerek ZZOO) vrsta ZZOO povezana s številom točk na
vsaki od lestvic IIEF, razen s številom točk na lestvici orgazma. Ugotovimo, da imajo bolniki v
skupini MTD v povprečju 5,2 točk in bolniki v skupini SR M 6,7 točk nižji rezultat na lestvici
erekcije od bolnikov v skupini brez ZZOO ob kontroli na ostale spremenljivke v modelu. Obe
skupini imata statistično značilno nižji rezultat kot skupina brez ZZOO. Statistično značilno nižje
število točk v primerjavi s skupino brez ZZOO ima na lestvici spolne želje in na lestvici splošnega
zadovoljstva skupina SR M.
Skupini MTD in SR M imata statistično značilno nižji rezultat na lestvici zadovoljstva s spolnimi
odnosi, medtem ko je pri skupini BUP število točk v primerjavi s skupino brez ZZOO mejno
statistično značilno nižje (p = 0,081).
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Tabela 4.4: Mediana (IQR) število doseženih točk na posameznih področjih IIEF.
Erekcija
Orgazem
Spolna želja
Zad. s spol. odnosi
Splošno zadovoljstvo*

BREZ
29,0 (24,5 – 30,0)
10,0 (8,0 – 10,0)
9,0 (8,0 – 9,0)
12,0 (10,0 – 14,0)
9,0 (8,0 – 10,0)

BUP
28,0 (23,0 – 29,0)
9,0 (5,5 – 10,0)
7,5 (6,0 – 9,0)
10,5 (7,0 – 12,0)
8,0 (7,0 – 9,0)

MTD
25,5 (16,5 – 29,0)
10,0 (5,0 – 10,0)
8,0 (6,0 – 9,0)
10,0 (0,5 – 13,0)
8,0 (7,0 – 10,0)

SR M
23,0 (4,5 – 30,0)
8,5 (0,0 – 10,0)
7,0 (4,0 - 8,5)
7,0 (0,0 – 11,0)
7,0 (3,0 – 8,0)

* Vključeni bolniki, ki so v zadnjih 4 tednih imeli partnerja.

Tabela 4.5: Povezanost med proučevano skupino, starostjo in prisotnostjo partnerja ter
številom točk na posamezni lestvici vprašalnika IIEF.
Erekcija

Orgazem

Spolna želja

24,4 (<0,001)
-2,6 (0,143)
-5,2 (0,011)
-6,7 (0,002)
Ref.
-0,2 (0,008)

7,3 (<0,001)
-0,7 (0,327)
-0,9 (0,303)
-1,5 (0,1)
Ref.
-0,1 (0,072)

B (vrednost p)
8,9 (<0,001)
-0,7 (0,103)
-0,6 (0,191)
-1,3 (0,011)
Ref.
-0,0 (0,056)

Stalni partner
12,3 (<0,001)
Priložnostni p.** 7,9 (<0,001)
E. odmerek ZZOO 0,0 (0,558)

4,2 (0,001)
2,7 (<0,001)
-0,0 (0,491)

1,1 (0,008)
0,4 (0,363)
-0,0 (0,333)

Konstanta
BUP
MTD
SR M
Brez
Starost

Zad. s spol.
odnosi

Splošno
zadovoljstvo*

5,9 (<0,001)
-1,5 (0,081)
-2,2 (0,025)
-3,9 (<0,001)
Ref.
-0,0 (0,448)

9,5 (<0,001)
-0,7 (0,181)
-0,8 (0,194)
-1,8 (0,005)
Ref.
-0,0 (0,41)

7,7 (<0,001)
4,8 (<0,001)
-0,0 (0,825)

Ref.
-1,0 (0,006)+
-0,0 (0,818)

*Vključeni bolniki, ki so v zadnjih 4 tednih imeli partnerja. ** Priložnostni partner: bolniki nimajo stalnega
partnerja, a so ga imeli v zadnjih 4 tednih.

4.4.1

Erektilna disfunkcija

Vrednotenje vprašalnika omogoča identifikacijo bolnikov z ED na podlagi števila doseženih
točk na lestvici erekcije vprašalnika IIEF. V skupino z ED so uvrščeni bolniki s številom točk,
nižjim od 26. Na drugih področjih (orgazem, spolna želja, zadovoljstvo s spolnimi odnosi,
splošno zadovoljstvo) velja, da višje število točk pomeni manj disfunkcije.
Po veljavni klasifikaciji ED ima 26,7 % bolnikov v skupini, ki niso vključeni v ZZOO vsaj blago ED,
35,0 % bolnikov v skupini BUP, 50,0 % v skupini MTD in 55,0 % bolnikov v skupini SR M (Slika
8). Razlika v opaženih deležih je statistično značilna (p = 0,005). Največji delež bolnikov s hudo
ED je v skupini SR M (40,0 %), sledi skupina MTD (21,7 %) in nazadnje BUP (16,7 %) .
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Brez

SR M (n = 60)

Blaga

Zmerna

45,0

MTD (n = 60)

8,3 6,7

50,0

BUP (n = 60)

Huda

40,0

25,0

65,0

BREZ (n = 60)

3,3
13,3 5,0

73,3
0,0

20,0

40,0

p = 0,005

21,7
16,7

11,7 1,7 13,3
60,0

80,0

100,0

Slika 4.8: Delež preiskovancev z ED po proučevanih skupinah.
Povezanost med vrsto ZZOO (skupino) in prisotnostjo ED ugotavljamo še z večkratno logistično
regresijo. Za namen analize kategorije ED združimo skupaj. V model vključimo tudi kontrolne
spremenljivke, in sicer starost bolnikov, prisotnost stalnega ali priložnostnega partnerja in
ekvipotentni odmerek ZZOO. Ugotavljamo, da tudi ob kontroli na prisotnost stalnega ali
priložnostnega partnerja, starost bolnikov in ekvipotentni odmerek ZZOO, obstajajo
statistično značilno višji obeti za ED v skupini MTD (p = 0,003) in SR M (p = 0,012) v primerjavi
s skupino brez ZZOO. Skupina BUP ima sicer tudi višje obete za ED v primerjavi s skupino brez
ZZOO, a ti niso statistično značilni (p = 0,149).
Tabela 4.6: Povezanost med načinom zdravljenja, starostjo, prisotnostjo partnerja in ED
(rezultat večkratne logistične regresije).
RO (95 % IZ)
BUP
2,03 (0,78; 5,32)
MTD
5,12 (1,74; 15,12)
SR M
4,15 (1,37; 12,59)
Brez
Ref.
Starost
1,04 (1,0; 1,09)
Stalni partner
0,07 (0,03; 0,17)
Priložnostni p.
0,21 (0,08; 0,56)
E. odmerek ZZOO 1,00 (0,99; 1,00)

Vrednost p
0,149
0,003
0,012
0,073
<0,001
0,002
0,403
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4.4.2 Ekvipotentni odmerek zdravil za zdravljenje opioidne odvisnosti in erektilna
disfunkcija
Bolniki z ED prejemajo višji ekvipotentni odmerek ZZOO (Me = 60,0 mg; IQR = 27,5  100,0 mg)
kot bolniki brez ED (Me = 40,0 mg; IQR = 0,0  80,0 mg). Razlika je statistično značilna (p =
0,008). Porazdelitev odmerka pri bolnikih, glede na prisotnost ED, je prikazana na Sliki 9.

Tabela 4.7: Ekvipotentni odmerek ZZOO (v mg MTD) pri bolnikih glede na ED in rezultat
Mann-Whitneyevega U testa.
Me (IQR) odmerek v mg

Vrednost p

ED ne

40,0 (0,0  80,0)

0,008

ED da

60,0 (27,5  100,0)

Slika 4.9: Ekvipotentni odmerek ZZOO (v mg MTD) po skupinah bolnikov glede na ED.
Obstaja šibka negativna povezanost med ekvipotentnim odmerkom MTD in številom točk na
posameznih področjih IIEFa. Korelacija je statistično značilna med odmerkom in številom točk
na naslednjih področjih IIEF: erekcija (r = -0,15; p = 0,023), orgazem (r = -0,16; p = 0,016),
spolna želja (r = -0,23; p < 0,001) in zadovoljstvo s spolnim življenjem (r = -0,19; p = 0,003).
Korelacija med odmerkom in splošnim zadovoljstvom je mejno statistično značilna (r = -0,2; p
= 0,069).

a

V izračun so vključeni vsi preiskovanci, tudi tisti, ki imajo odmerek enak 0!
66

V izračun korelacijskega koeficienta so vključeni vsi bolniki, tudi tisti, ki so imeli odmerek enak
0 (niso prejemali ZZOO). Če bi proučili korelacijo med odmerkom in številom doseženih točk
na IIEF le v skupini, ki je prejemala ZZOO, ugotovimo, da je statistično značilna korelacija med
številom točk na lestvici spolne želje in višino odmerka šibka (r = -0,16; p = 0,032). Mejno
statistično značilna šibka negativna korelacija je še med odmerkom in številom točk na lestvici
orgazma (r = -0,14; p = 0,06) ter številom točk na lestvici zadovoljstva s spolnimi odnosi (r =
-0,14; p = 0,071).

Erekcija
Orgazem
Spolna želja
Zadov. s sp.o.
Splošno zadov.

-0,15
(0,023)

-0,16
(0,016)
-0,23
(< 0,001)
-0,19
(0,003)
-0,12
(0,069)

Odmerek

Slika 4.10: Pearsonov koeficient korelacije (p vrednost) med številom točk na posameznih
lestvicah IIEF in ekvipotentnim odmerkom MTD.

Tabela 4.8 prikazuje Pearsonov koeficient korelacije (p vrednost) med velikostjo odmerka in
številom točk na posameznih lestvicah IIEF v skupini, ki je prejemala polni in delni agonist. V
posamezni skupini ni statistično značilne korelacije med višino odmerka in številom točk na
katerikoli od proučevanih lestvic.
Tabela 4.8: Pearsonov koeficient korelacije (p vrednost) med številom točk na posameznih
lestvicah IIEF in odmerkov znotraj skupin.

Erekcija
Orgazem
Spolna želja
Zadovoljstvo s spolnimi
odnosi
Splošno zadovoljstvo

Polni agonist (n = 120)
Delni agonist (n = 60)
Odmerek
0,0 (0,978)
0,1 (0,581)
-0,1 (0,361)
0,0 (0,860)
-0,1 (0,285)
-0,1 (0,579)
-0,0 (0,722)

0,0 (0,814)

0,0 (0,786)

-0,2 (0,218)
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4.5

Obravnava motenj v spolnosti v okviru terapevtskega procesa pri bolnikih glede na
erektilno disfunkcijo

O motnjah v spolnosti se v poteku terapevtskega procesa pogovarja 20,0 % bolnikov z ED in
25,0 % bolnikov brez ED. Razlika v deležih ni statistično značilna (p = 0,364).
p = 0,364
ED (n = 100)

20,0

Brez ED (n = 140)

25,0

0

5

10

15

20

25

30

Slika 4.11: Delež bolnikov glede na prisotnost ED, pri katerih so motnje v spolnosti del
terapevtskega procesa.
4.6

Erektilna disfunkcija in samospoštovanje

Samospoštovanje je višje v skupini bolnikov brez ED, kjer so bolniki v povprečju dosegli 31,5
(Me = 32,0; SD = 3,2) točk, v skupini z ED so bolniki dosegli v povprečju 29,9 (Me = 30,0; SD =
3,1) točk. Razlika je statistično značilna (p < 0,001).
Tabela 4.9: Število točk na lestvici samospoštovanja pri bolnikih glede na ED in rezultat MannWhitney U testa.
Povprečje (Me; SD) št. točk na
lestvici samospoštovanja

Vrednost p

ED ne

31,5 (32,0; 3,2)

<0,001

ED da

29,9 (30,0; 3,1)
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Slika 4.12: Število točk na lestvici samospoštovanja po skupinah bolnikov glede na ED.

4.7

Erektilna disfunkcija in drugi dejavniki

Bolniki z ED se od tistih brez ED statistično značilno ne razlikujejo po številu otrok (p = 0,599),
izobrazbi (p = 0,474), zaposlitvi (p = 0,367), spolni usmerjenosti (p = 1,000) ali trajanju zveze (p
= 0,584). Prav tako se proučevani skupini statistično značilno ne razlikujeta v trajanju jemanja
ZZOO (p = 0,387).
Slika 13 prikazuje nekatere dejavnike, v katerih se bolniki brez ED razlikujejo od bolnikov z ED.
Med bolniki z ED je večji delež (61,0 %) samskih v primerjavi z bolniki brez ED (38,6 %). Zakonski
stan je povezan tudi s prisotnostjo stalnega partnerja. Med bolniki z ED je manjši delež (30,0
%) takih s stalnim partnerjem v primerjavi z bolniki brez ED (68,6 %). V skupini bolnikov z ED
je večji delež (12,1 %) takih, ki imajo partnerja na PAS kot v skupini brez ED (5 %). Bolniki z ED
imajo v večji meri (40,0 %) kot ostali (25,7 %) priložnostnega spolnega partnerja oziroma so ga
imeli v zadnjih štirih tednih.
Proučevani skupini se razlikujeta tudi v starosti bolnikov (p = 0,042). Mediana starost (IQR) v
skupini brez ED je 35 (31  39) let, v skupini z ED, pa 36 (33  40) let.
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ED ne (n = 140)
Zakonski stan (p = 0,001)
samski
izvenzakonska skupnost
poročen
razvezan
ovdovel
Stalni partner ( p < 0,001)
Partner uživa PAS (p < 0,001)
Priložnostni partner (p = 0,005)

ED da (n = 100)

38,6
44,3
12,9
3,6
0,7
68,6
12,1
25,7
0

61,0
24,0
5,0
8,0
2,0
30,0
5,0
40,0
70

140

Slika 4.13: Sociodemografski dejavnik in spolne navade, ki razlikujejo med bolniki z in brez ED.
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5.

RAZPRAVA

5.1
5.1.1

Sociodemografski podatki
Starost

Skupine se med seboj pomembno razlikujejo glede starosti bolnikov. Povprečna starost v
skupini SR M je najvišja (39,4 leta), sledi skupina brez ZZOO (35,8 let), nato skupina, ki prejema
BUP (34,7 let), in nazadnje skupina, ki prejema MTD (34,6 let). V večini raziskav, ki so
proučevale spolno disfunkcijo med moškimi, vključenimi v ZPZOO, se je srednja starost
udeležencev gibala med 30 in 40 let (Tabela 1.1). Glede na to, da je SR M s sklepom
Koordinacije COZOPD pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije zdravilo, ki se praviloma
lahko uporabi šele, ko so možnosti zdravljenja z MTD in BUP izčrpane, bodisi zaradi
neuspešnosti zdravljenja bodisi neželenih učinkov7, lahko višjo starost v tej skupini pojasnimo
z dejstvom, da so bili bolniki, ki prejemajo SR M, določeno časovno obdobje že zdravljeni z
drugim zdravilom.
Po podatkih NIJZ za obdobje 2006  2012 se povprečna starost uporabnikov, ki so bili v
opazovanem letu v programu več kot leto dni, zvišuje, in sicer je leta 2006 znašala 29,65 let,
leta 2012 pa 34,73 let107. Povprečna starost dolgotrajnih uporabnikov v mreži CPZOPD je bila
leta 2015 37 let (izmed 2591 uporabnikov, ki so izpolnili vprašalnik – protokol TDI 3.0, ki se
uporablja od leta 2014)11. S staranjem populacije gre pričakovati porast pridruženih kroničnih
bolezni in stanj, ki predstavljajo dejavnik tveganja tudi za pojav spolnih motenj. Podatki o
starosti v naši raziskavi so primerljivi s podatki o starosti populacije oseb, vključenih v ZPZZO,
kar odseva situacijo v Sloveniji.

5.1.2

Zakonski stan, število otrok, izobrazba, zaposlitev, prisotnost kroničnih bolezni

Splošni podatki so primerljivi med skupinami (zakonski stan, število otrok, izobrazba,
zaposlitev preiskovancev, prisotnost kroničnih bolezni).
V vseh skupinah je bilo največ samskih (od 38,3 % do 56,7 %); sledili so tisti v izvenzakonski
skupnosti (od 23,3 % do 45,0 %), nato poročeni (od 6,7 % do 11,7 %), razvezani (od 1,7 % do
11, 7 %) in manjšina ovdovelih (od 0,0 % do 3,3 %). Raziskave, v katerih so proučevali pojav
spolnih motenj pri osebah, vključenih v ZPZOO, so imele zelo različne vključitvene kriterije
glede zakonskega stanu. Medtem ko so se v nekaterih omejili in vključevali izključno poročene
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moške, kar je gotovo vezano na kulturološke značilnosti okolja, v katerem so bile zastavljene
in izvajane71,86, so v drugih vključevali moške, ki so izpolnjevali določene kriterije, npr. moške,
ki so imeli v zadnjem mesecu partnersko razmerje oziroma so bili spolno dejavni108, spolno
dejavni s penetracijo ali poskusom penetracije81, spolno dejavni, kar pomeni občevanje ali
ljubkovanje partnerja brez občevanja, predigre, masturbacije89; ali pa sam zakonski stan sploh
ni bil pomemben pri vključitvi v raziskavo62,64,65,67–70,72–74,76,82,84,87
Flaker v svoji knjigi z naslovom Živeti s heroinom v poglavju o spolnosti na podlagi podatkov,
zbranih v kvalitativni raziskavi, pojasni, da je za nekatere, ki jemljejo heroin, običajno, da so
brez stalnega partnerja, in da velja, da so stalne zveze med osebami, ki jemljejo droge, redke,
pri priložnostnih pa da gre zgolj za spolnost. Stalne zveze se razlikujejo po tem, ali jemljeta
drogo oba partnerja, ali samo eden, kar da je lahko naporno, po drugi strani pa tudi
vznemirljivo (po eni strani pomaga pri blaženju konfliktov, po drugi pa je heroin kot temelj
zveze in kot katalizator odnosov). Razpravlja tudi o manjši osredotočenosti na partnerja,
ustvarjanju ozračja neobveznosti in izničenju potrebe po partnerju. V primeru, da je na
heroinu le eden od partnerjev, pa lahko prične z jemanjem še drugi ali pa zveza razpade4. S
tem bi lahko utemeljevali največji delež samskih v naši raziskavi, posledično pa tudi največji
delež preiskovancev naše raziskave, ki nima otrok (od 63,3 % do 73,3 %). Preokupacija z drogo
in zanemarjanje partnerskih, družinskih in drugih obveznosti kot simptomi odvisnosti lahko
privedejo do zmanjšane potrebe po partnerskem odnosu, pogostejših konfliktov in zmanjšane
sposobnosti reševanja le-teh, posledično pa tudi do zmanjšane sposobnosti vzdrževanja
stabilnejšega partnerskega odnosa, v katerem se posameznik (skupaj s partnerjem) zmore
spopadati z izzivi vsakodnevnega življenja. Tudi spolne motnje so lahko eden izmed
dejavnikov, ki pri določenih posameznikih vplivajo na izogibanje navezovanja tesnejših
medosebnih vezi (partnerstvo) in na zrelejši partnerski odnos.
Največ bolnikov, vključenih v našo raziskavo, je dokončalo srednjo šolo (od 35 % do 43,3 %),
nekoliko manj poklicno šolo (od 28,3 % do 38,3 %), sledi osnovna šola (od 13,3 % do 25 %), v
manjšini so bolniki brez kakršne koli izobrazbe  nedokončana osnovna šola (od 0 % do 3,3 %),
od 0 % do 8,3 % jih je dokončalo višjo ali visoko šolo (od 0 % do 3,3 %), pod drugo pa se je
opredelilo med 1,7 % in 3,3 % bolnikov. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije
je bilo 1. januarja 2015 med prebivalci Slovenije, starimi 15 let ali več, 26 % takih, ki so imeli
dokončano OŠ ali manj, 52 % jih je bilo z dokončano srednjo šolo (22,5 % je dokončalo poklicno
šolo in 30,2 % srednjo strokovno ali srednjo splošno), 21,3 % pa jih je dokončalo višjo ali visoko
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šolo ter magisterij oziroma doktorat znanosti109. Podatki Statističnega urada so primerljivi s
podatki naše raziskave, z izjemo deleža oseb z dokončano izobrazbo, ki je višja od
srednješolske, saj je v naši raziskavi delež teh manjši v primerjavi s populacijo oseb, zajetih v
podatkih Statističnega urada. Obdobje študija na fakulteti časovno sovpada s povprečno
starostjo začetka jemanja heroina, kar lahko vodi v manjšo uspešnost pri študiju ali opuščanju
šolanja nasploh.
V naši raziskavi je bilo zaposlenih od 23,3 % do 43,3 % preiskovancev, nezaposlenih od 26,7 %
do 38,3 %, občasno jih je delalo med 15,0 % in 25,0 %, od 0,0% do 5,0 % je bilo dijakov oziroma
študentov, pod »drugo« se je opredelilo od 5 % do 13,3 % preiskovancev. Statistični urad
Republike Slovenije za 1. januar 2015 navaja podatek, da je zaposlenih 46,4 % in brezposelnih
6,9 % prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več (odstotek aktivnega prebivalstva je 53,3 %);
4,8 % je bilo študentov in 4,7 % učencev in dijakov109. V primerjavi z rezultati naše raziskave
izstopa višji odstotek nezaposlenih oseb. Podatki Statističnega urada ne zajemajo oseb, ki niso
zaposlene, pa vendar delajo priložnostno, zato lahko razliko v odstotnih deležih v primerjavi s
preiskovanci v naši raziskavi pripišemo temu dejstvu.
Čeprav lahko zanemarjanje tudi službenih obveznosti v širšem smislu predstavlja enega izmed
diagnostičnih kriterijev za bolezen odvisnosti, pa moramo upoštevati tudi, da sodijo osebe z
boleznijo odvisnosti v ranljivo populacijo v smislu zaposlovanja, predvsem v sklopu
psihosocialne rehabilitacije v stabilnejši fazi bolezni, ko intenzivno jemanje drog ni več v
ospredju. Stigma bolezni odvisnosti je namreč prisotna, osebe z dolgoletno anamnezo uživanja
drog imajo lahko manj delovnih izkušenj, pridružene telesne in duševne bolezni … Vsi ti
dejavniki pa lahko prispevajo k večjemu deležu nezaposlenih.
Veliko uživalcev, vključenih v Flakerjevo raziskavo, je postavilo na prvo mesto prav potrebo po
zaposlitvi in navajalo, da je delo najboljša rehabilitacija in da je zaposlitev eden izmed pogojev
za vključevanje v normalno življenje4. Avtor v nadaljevanju razpravlja o več možnostih, od
javnih del do več služb za rehabilitacijo in širjenje življenjskega kroga uživalcev, o
izobraževanju, s katerim bi nadoknadili zamujeno in zagotovili nove možnosti ter bi imelo tudi
rahlo vzgojno komponento, o vključevanju v prostočasne organizacije, spremembi odnosa
javnosti do uživalcev in uživanja kot takega, saj prav ti odnosi določajo tudi delovanje služb (v
kontekstu širjenja obzorij in krepitve navad)4.
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Prisotnost kronične bolezni (ki pa ni bila iz skupine hepatitisov ali okužba s HIV) je v naši
raziskavi navajalo le med 0,0 % in 5,0 % preiskovancev. V sklopu izključitvenih kriterijev smo
bolnike s kroničnimi boleznimi izključevali, zato v raziskavo ni zajeta za slovenski prostor
pomembna problematika kroničnega hepatitisa C (medtem ko okužba s HIV pri tej populaciji
ni pomembno razširjena), kot tudi ne problematika komorbidnih duševnih motenj, visoko
prevalentnih pri bolnikih z odvisnostjo110. Prisotnost komorbidnosti duševnih motenj je pri
osebah, odvisnih od opioidov ocenjena okoli 90 %; med najpogostejši sočasnimi duševnimi
motnjami pa so huda depresivna motnja, motnje, povezane z uživanjem alkohola, in anksiozne
motnje1. Prav zato ne gre prezreti pomena razpoloženjskih in anksioznih motenj v etiologiji
spolne disfunkcije in prepletanje te simptomatike z drugimi dejavniki tveganja v populaciji
oseb, vključenih v ZPZOO, kar smo sicer v raziskavi izključili, so pa v vsakodnevnem življenju
nedvomno prisotne.

5.2

Jemanje psihoaktivnih snovi

Srednja starost ob zaužitju prve PAS se v naši raziskavi giblje med 15,0 in 17,0 let z razliko med
skupinama brez ZZOO in SR M  v zadnji so prvo PAS poskusili kasneje kot v prvi.
V vseh skupinah (brez pomembnih razlik med skupinami) je bila med 91,4 % in 93,3 % prva
PAS marihuana. V raziskavi ESPAD  Evropski raziskavi o alkoholu in preostalih drogah med
šolsko mladino (ang.: »European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs«) je kanabis
tako med polnoletnimi prebivalci Slovenije kot v starostni skupini 15- in 16-letnikov najbolj
razširjena prepovedana droga vse od leta 1995, ko je bila raziskava opravljena prvič; podatki
iz leta 2015 (zadnji val raziskave) pa kažejo, da je kanabis uporabila petina anketiranih dijakov,
starih 15 do 16 let, vsaj enkrat v življenju11.
Uživalci heroina, vključeni v našo raziskavo, so ga prvič poskusili stari 18  20 let, kar je sicer
nekoliko nižja starost, a še vedno primerljiva z raziskavo Kastelica, kjer se je omenjena starost
gibala od 19,78 let do 21,84 let. Sicer pa je po raziskavi ESPAD Slovenija pod povprečjem
sodelujočih držav na področju jemanja heroina, saj je heroin v življenju poskusilo 0,9 % 15- in
16-letnikov11.
Razvijajoči se možgani so najbolj občutljivi na učinke drog. Čeprav se v največji meri razvijejo
že intrauterino (nastajanje nevronov) in v otroštvu (zorenje in rast možganov), možgani
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dozorevajo vse življenje. Skorja možganov zori še pozno v adolescenco; pri otrocih lahko zaradi
nezrelosti delovanja zlasti izvršilnih funkcij opazujemo neposrednost, impulzivnost ter
nezmožnost predvidevanja dogodkov, kar je vezano na prefrontalno skorjo in je v določeni
meri še vedno prisotno tudi v obdobju najstništva111. Uživanje kanabisa v obdobju
mladostništva je povezano z večjo verjetnostjo razvoja odvisnosti od marihuane in drugih drog
in s slabšo uspešnostjo v šoli; med tistimi, ki redno kadijo marihuano, pa je tudi več poskusov
samomora112. Epidemiološke študije kažejo, da je pri mladostnikih, ki kadijo marihuano, večja
verjetnost razvoja psihoz shizofrenskega kroga113,114. Zgodnji začetek jemanja PAS je tako
povezan z večjo možnostjo razvoja odvisnosti, k čemur pripomorejo tudi nezrela osebnost
mladostnika in zaradi jemanja PAS ustavljen proces izobraževanja. Zaradi navedenega velja,
da nižja, kot je starost začetka jemanja PAS, večja je problematika odvisnosti in njenih posledic,
sploh če upoštevamo še kombinacijo uživanja dveh različnih PAS in morebitne osebnostne
šibke točke.
Visok odstotek jemanja opioidov, ki so prevladovali med PAS v vseh skupinah z ZZOO v
zadnjem mesecu (35,0 % v skupini BUP, 50,0 % v skupini MTD in 50,0 % v skupini SR M) lahko
utemeljujemo s podatki raziskave, da ima v skupini BUP 66,7 %; v skupini MTD 35,0 % in v
skupini SR M 23,3 % bolnikov odmerek manjši od priporočenega (za dosego zadostnega učinka
mora biti zasedenih 80 %  90 % opioidnih receptorjev μ, da se pomembno zmanjša učinek
heroina)26. Čeprav slovenska raziskava ni potrdila, da bolniki, ki prejemajo enak ali večji
odmerek ZZOO od priporočena odmerka, jemljejo heroin redkeje kot bolniki, ki prejemajo
manjši odmerek od priporočenega7.
Poleg opioidov sta bili najpogosteje uporabljeni PAS v zadnjem mesecu še marihuana (od 28,3
% do 31,7 %) ter kokain (od 8,3 % do 11,7 %)11. Upoštevaje podatke o zastrupitvah oseb, ki
jemljejo droge, v Sloveniji prednjačijo heroin, kokain in marihuana; je pa opazno povišanje
števila zastrupitev z marihuano in kokainom, po prehodnem zmanjšanju števila oseb,
zastrupljenih s heroinom pa se le-to v zadnjih letih povečuje vzporedno s kokainom11, kar
posredno kaže tudi na aktualne trende jemanja PAS (kakor tudi tipa PAS). Med uporabniki
drog, ki prvič vstopajo v program zdravljenja v mrežo CPZOPD, se je v zadnjih letih opazno
povečal delež oseb, ki iščejo pomoč zaradi težav, povezanih z uporabo konoplje; leta 2007 je
bilo prvih iskalcev pomoči 6,5 %, v letu 2015 pa že 38,6 %11.
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Naša raziskava sicer ne zajema trenutnih načinov uživanja drog, podatki o načinu uživanja
opioidov se med skupinami pomembno ne razlikujejo; opioide je vbrizgavalo med 50,0 % in
56,7 % preiskovancev, kadilo med 51,7 % in 70,0 % preiskovancev, njuhalo med 46,7 % in 61,7
% preiskovancev; kombinacijo vseh treh načinov pa zasledimo pri 23,3 % do 31,7 %
preiskovancev. Med dolgotrajnimi uporabniki programov CPZOPD in CZOPD je na vprašanje,
ali si še vedno vbrizgavajo droge, v sklopu vprašalnika TDI (Evidenca obravnave uporabnikov
drog), iz leta 2015 (od skupno 2591 anketiranih) 2512 uporabnikov odgovorilo: od teh jih je
16,3 % navedlo, da so si vbrizgavali droge v zadnjih 30-ih dneh11. Intravenozna uporaba drog
(kakor tudi uporaba drog z njuhanjem) pa je povezana z večjim tveganjem za okužbe s krvjo
prenosljivih bolezni (hepatitisi, HIV).

5.3

Zdravljenje z zdravili za zdravljenje opioidne odvisnosti

Največji delež priporočenega dnevnega odmerka ZZOO ima skupina SR M, kjer je ta 50,0 %,
hkrati ima ta skupina tudi največji delež nad priporočenim odmerkom  26,7 %. To kaže na
večjo možnost zapletov in večjo ogroženost skupine. Delež pod priporočenim odmerkom je v
skupini SR M najmanjši (23,3 %) v primerjavi z drugima skupinama z ZZOO. To lahko deloma
pojasnimo z indikacijo v priporočilih uporabe ZZOO v Sloveniji, saj se lahko SR M uvaja
bolnikom, ki se ob dovolj visokem odmerku metadona (nad 90 mg), ki ga prejemajo dovolj
časa (vsaj tri mesece), ne zdravijo uspešno7.
Nasprotno ima skupina BUP najvišji delež preiskovancev, ki prejema odmerek, nižji od
priporočenega (66,7 %), ter najnižji delež tako znotraj priporočenih odmerkov (30,0 %), kot
nad priporočenimi odmerki (3,3 %). Najmanjši ekvipotentni odmerek ZZOO v skupini, ki
prejema BUP pa pojasnjuje dejstvo, da je v skladu z omenjenimi priporočili BUP zdravilo, ki se
ga praviloma prvega uporabi  rezultati so skladni s predhodno raziskavo Kastelica7. Verjetno
se zdravniki, ki uvajajo ZZOO ob vstopu bolnikov v program, odločajo za uvedbo nižjih
odmerkov zdravila od priporočenih.

5.4

Spolno vedenje

Kar zadeva spolno vedenje je skupina bolnikov, ki prejema SR M, najbolj heterogena  v njej
je najmanj heteroseksualno usmerjenih (75,0 %) in največ homoseksualno (6,7 %) in
biseksualno (18,3 %) usmerjenih; najmanj oseb, ki imajo stalno zvezo daljšo od 12 mesecev
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(5,3 %); največ oseb, katerih partnerka uživa PAS (15,0 %); najmanjši delež spolno aktivnih
bolnikov v zadnjih štirih tednih (70,0 %), najmanjši delež bolnikov, ki se pogovarja s
terapevtom o težavah v spolnosti (11,7 %) ter tudi največji delež bolnikov, ki so v zadnjih štirih
tednih imeli spolnega partnerja, a niso v stalni zvezi. Zato je pomembno opozoriti na
izpostavljenost tveganjem v povezavi z menjavo partnerjev in istospolnimi spolnimi odnosi
(tudi na nevarnost spolno prenosljivih okužb in s krvjo prenosljivih bolezni) ter na osebnostne
značilnosti posameznikov, ki spodbujajo bolj tvegana vedenja oziroma neupoštevanje
varovalnih vedenj.
Nasprotno je bilo v skupini abstinentov največ heteroseksualno usmerjenih (96,7 %), največ
jih je imelo stalnega partnerja od 6 do 12 mesecev (8,5 %) in tudi več kot 12 mesecev (33,9 %),
najmanj je bilo takih, katerih partner uživa PAS (5,0 %), največ jih je imelo stalnega partnerja
(61,7 %), največji je delež nedavno spolno aktivnih (95,0 %) ter takih, ki se s terapevtom
pogovarjajo o morebitnih težavah v spolnosti (36,7 %). V raziskavi Quaglia in sodelavcev so
imeli heteroseksualno usmerjeni bolniki manj ED v primerjavi s homoseksualno ali biseksualno
usmerjenimi bolniki65.
Statistično značilno nižji obeti za nedavno spolno aktivnost v skupini SR M in MTD v primerjavi
z abstinenti lahko nakazujejo morebitne motnje v spolnosti.
Flaker v svoji knjigi Živeti s heroinom v poglavju o spolnosti ugotavlja, da najbrž drži, da je
spolnost ob jemanju heroina kvalitativno drugačna in da obstajajo nekatere kvantitativne
razlike, ki pa niso le posledica učinka droge, temveč tudi spremenjenega načina življenja.
Povečan užitek na eni strani, na drugi strani pa spolnost ločena od heroina po principu ali 
ali, na način, da heroin zamenja spolnost (heroin kot zmanjševalni agens, odsotnost čustev)
oziroma vračanje čustev in slo v krizi4.
In če upoštevamo nevrobiologijo odvisnosti in spolnih motenj, pri kateri predstavlja možganski
nagrajevalni sistem »skupni imenovalec« obeh motenj, lahko razložimo pomanjkanje spolne
dejavnosti oziroma zanimanja zanjo pri nekaterih bolnikih z boleznijo odvisnosti tudi z manjšo
potentnostjo fizioloških ojačevalcev (in s tem tudi spolnosti) v primerjavi z drogo.
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5.5

Spolne motnje in zdravljenje z zdravili za zdravljenje odvisnosti od opioidov

Pri oceni spolne disfunkcije, za katero smo uporabili vprašalnik IIEF, so bolniki v skupini SR M
dosegli pomembno nižje rezultate na vseh podlestvicah (z izjemo orgazma) v primerjavi s
skupino abstinentov, bolniki v skupini z MTD pa pomembno nižje rezultate na podlestvicah
erekcije in zadovoljstva s spolnimi odnosi.
Rezultati, ki smo jih zbrali, potrjujejo hipotezo (H1), s katero smo predvidevali, da je pojav
spolne disfunkcije odvisen od posameznega ZZOO.
Glede na podatek proizvajalca zdravila Substitol o zelo redkem pojavu ED (in zmanjšanega
libida) kot neželenega učinka SR M115, je najvišja prevalenca ED v skupini bolnikov s tem
zdravilom v naši raziskavi manj pričakovana (kakor tudi dejstvo, da je imela ta skupina
najslabše rezultate v primerjavi z ostalimi skupinami na vseh podlestvicah IIEF, vključno s
spolno željo). Poudariti moramo, da gre za zdravilo, ki ga kot ZZOO uvajamo kot tretjega (za
BUP in MTD) in s tem upoštevati možnost, da so imeli bolniki že predhodno težave v spolnosti
ter da jim je bilo predhodno ZZOO tudi/prav zaradi tega neželenega učinka zamenjano. Prav
tako je pomembno, da je v tej skupini več starejših bolnikov (večja razpršenost v starosti v tej
skupini v primerjavi z drugimi skupinami), saj s starostjo pojav ED narašča36.
Medtem pa so pomembno nižje vrednosti na lestvici erekcije pri bolnikih z MTD v primerjavi s
kontrolno skupino pričakovane in skladne z rezultati predhodnih raziskav. Rezultati
metaanalize Yeejeve in sodelavcev s področja prevalence spolne disfunkcije pri moških
bolnikih, ki se zdravijo z MTD in BUP in ki je vključevala 1570 preiskovancev, so pokazali višjo
prevalenco spolne disfunkcije pri bolnikih, ki prejemajo MTD, v primerjavi z bolniki, ki
prejemajo BUP79. Metaanalitična prevalenca za spolno disfunkcijo je bila 52 % pri bolnikih, ki
prejemajo MTD (46 % za ED) in 24 % pri bolnikih, ki prejemajo BUP v omenjeni študiji. Razlike
v farmakološkem profilu (MTD kot polni agonist receptorjev μ in BUP kot delni agonist
receptorjev μ  z visoko afiniteto in nizko intrinzično aktivnostjo) bi morda lahko pojasnile
razlike v pojavnosti spolne disfunkcije, kar pa bi bilo lahko povezano z zmanjšano supresijo
centralnega LH pri BUP v primerjavo z MTD in posledično manjšim vplivom na raven
testosterona116. Nasprotno pa rezultati naše raziskave niso pokazali pomembnih razlik v višini
odmerka in številu točk na katerikoli od proučevanih podlestvic IIEF, ko smo primerjali skupini,
ki prejemata delne in polne agoniste opioidnih receptorjev.
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Rezultatov naše raziskave (50 % ED pri bolnikih z MTD in 35% ED pri bolnikih z BUP) seveda ni
mogoče neposredno primerjati z rezultati omenjene metaanalize, vendar pa gre omeniti, da
so bile študije, ki jih je skupina Yeejeve in sodelavcev zajela, metodološko precej heterogene
in da so v nekaterih študijah za oceno spolne disfunkcije uporabljali izključno lestvice za oceno
erektilne funkcije (od tod razlike v terminologiji).
Pri interpretaciji rezultatov naše raziskave pa je potrebno upoštevati, da so bili v skupinah MTD
in SR M bolniki najmanj spolno aktivni in so zato imeli tudi nižje število točk na lestvici ED.
Hkrati so imeli enake možnosti za spolno aktivnost kot bolniki v drugih skupinah (že opisano v
poglavju 4.3 Spolno vedenje). Čeprav lahko nizko število točk kaže na lažno pozitiven rezultat
na lestvici ED, pa to nikakor ne izključuje možnosti, da je nizka spolna aktivnost povezana tudi
z ED.
Rezultati raziskave poudarjajo pomen izbire ZZOO za kakovost spolnega vedenja. Predvsem
pri bolnikih, ki imajo v anamnezi spolno motnjo ali pa imajo prisotne dejavnike tveganja zanjo,
moramo razmisliti o izbiri zdravila, pri katerem je manj spolne disfunkcije kot neželenega
učinka ZZOO (glede na izsledke dosedanjih raziskav kaže, da je to BUP).
V naši raziskavi smo tudi pokazali, da prejemajo bolniki z ED za 20 mg višji ekvipotentni
odmerek (v mg MTD) ZZOO v primerjavi s tistimi, ki nimajo ED.
Rezultati, ki smo jih zbrali, potrjujejo hipotezo (H2), da prejemajo bolniki s spolno disfunkcijo
višje ekvipotentne odmerke ZZOO kot bolniki, ki spolne disfunkcije nimajo (pojavnost
spolne disfunkcije je odvisna od ekvipotentnega odmerka ZZOO).
Čeprav so v posameznih raziskavah proučevali odmerek ZZOO v povezavi z ED, pa raziskav, v
katerih bi raziskovali ekvipotentne odmerke različnih ZZOO v povezavi s spolno disfunkcijo, ni.
Medtem ko v nekaterih izmed objavljenih raziskav avtorji niso ugotavljali povezave med
odmerkom MTD in spolno disfunkcijo oz. ED70,75,84, so v drugih poročali o ED v povezavi z
odmerkom metadona68,70,69,78.
Ugotavljali smo pomembno povezavo med višino odmerka MTD in spolno željo ter mejno
statistično značilno šibko negativno povezavo med odmerkom in orgazmično funkcijo ter
zadovoljstvom s spolnimi odnosi.
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Hkrati pa v naši raziskavi kot že omenjeno nismo ugotavljali povezave med višino odmerka in
številom točk na nobeni od podlestvic IIEF, ko smo primerjali polne in delne agoniste opioidnih
receptorjev, kar potrjuje vpliv (tudi) drugih dejavnikov (in kompleksnejše vzročne povezave)
in zato pojava spolne disfunkcije pričakovano ni mogoče razložiti le s farmakološkim profilom
delovanja posameznega zdravila.
Kljub temu pa rezultati kažejo, kako pomembno je opraviti pogovor o spolnosti in spolnem
vedenju pri dogovarjanju in odločanju o višini odmerka (višanje, nižanje).
V naši raziskavi imajo abstinenti najmanj ED (26,7 %), v primerjavi z bolniki, ki prejemajo ZZOO
(BUP 35,0 %; MTD: 50,0 %; SR M 55,0 %). V skupini abstinentov je bil tudi najnižji odstotek
takih, ki imajo hudo (13,3 %) in zmerno ED (1,7 %).
Rezultati naše raziskave potrjujejo hipotezo (H3), v kateri smo predvidevali, da je v skupini
brez spolne disfunkcije delež bolnikov, ki so vključeni v program zdravljenja odvisnosti in
vsaj šest mesecev dokazano vzdržujejo abstinenco, večji kot v skupini bolnikov, vključenih v
ZPZOO.
V skupini abstinentov je bilo največ spolno aktivnih (95,0 %), primerljivo z moškimi v starostni
skupini od 30 do 39 let (96,0 %) v splošni populaciji38. Prevalenca ED pa je v tej skupini še vedno
višja, če jo primerjamo s splošno populacijo  prevalenca ED v »Cologne Male Survey«, v
katero je bilo vključenih več kot 4000 moških različnih starosti, je bila 2,3 % v starostni skupini
od 30 do 39 let38.
V študiji Vallejo-Medine in Sierre so ocenjevali vpliv uporabe drog ter dolgo- in kratkotrajne
abstinence na spolno funkcijo in vključili 905 moških117. Ugotavljali so, da dosegajo moški, ki
uživajo droge, pomembno slabše rezultate na lestvici ocene spolne funkcije na vseh
ocenjevanih področjih (zadovoljstvo, želja, vzburjenje, orgazem) in da spolna disfunkcija,
potem ko so bolnike primerjali z zdravo kontrolno skupino, vztraja 3 tedne po vzpostavitvi
abstinence in tudi še po enem letu117. Prav tako so ugotavljali razlike v spolni disfunkciji v
povezavi z tipom PAS. Moški, ki so jemali heroin, so imeli primanjkljaje na vseh ocenjevanih
področjih, najbolj pa je bilo prizadeto področje doseganja orgazma, kar je bilo v skladu z
drugimi raziskavami117,72,69. Avtorji razlagajo omenjene motnje s pomanjkanjem motivacije ob
spolnih dražljajih, saj so ti dražljaji (normalno prisotni v populaciji, ki drog ne uživa)
nadomeščeni z dražljaji drog pri populaciji oseb, ki uživajo droge117.
80

Vendar pa dejstvo, da imajo bolniki z odvisnostjo od opioidov v fazi zdravljenja, v kateri so že
vzpostavili stabilno abstinenco od PAS, manj spolnih motenj in so bolj spolno aktivni v
primerjavi z bolniki z opioidno odvisnostjo, ki so glede procesa zdravljenja odvisnosti v
»zgodnejših« fazah, lahko predstavlja dodaten motivacijski dejavnik pri odločitvi za celostno
zdravljenje odvisnosti, usmerjeno v popolno abstinenco od PAS.
Po drugi strani pa je lahko nizka spolna aktivnost v skupinah MTD in SR M indikator spolne
disfunkcije. Skupine v naši raziskavi so namreč primerljive v deležu bolnikov s stalnim spolnim
partnerjem (Slika 4.6). Ob tem lahko razpravljamo, da se bo posameznik s hudo spolno
disfunkcijo ob predhodnih neuspelih izkušnjah lahko izogibal spolnim odnosom, čeprav lahko
k nizki spolni aktivnosti prispevajo tudi drugi dejavniki (pomanjkanje spolne privlačnosti,
konflikti, socialna stiska …).

5.6

Obravnava tematike spolnosti v okviru terapevtskega procesa

Spolnost predstavlja kompleksno področje človekovega funkcioniranja, a je še vedno manj
raziskana v primerjavi z drugimi področji, hkrati pa je strokovno usposabljanje na področju
spolnega zdravja omejeno118. Relativno je nizek odstotek bolnikov v naši raziskavi (20,0 % v
skupini z ED in 25,0 % v skupini brez ED, brez pomembnih razlik med skupinama), ki so se v
poteku terapevtskega procesa pogovarjali o težavah v spolnosti s svojim terapevtom, kar je
prav tako skladno z izsledki, prikazanimi v dosegljivi literaturi 72,119.
Rezultati naše raziskave ne potrjujejo hipoteze (H4), ki je predvidevala, da obravnava
motenj v spolnosti v skupini bolnikov s spolno disfunkcijo ni pogosteje vključena v
terapevtski proces kot v skupini bolnikov brez spolne disfunkcije.
Na pomanjkljivo obravnavo spolnosti v času zdravljenja opozarja več raziskovalcev.
V angleški raziskavi so pri pregledu 100 psihiatričnih kartotek ugotavljali, da je imelo samo 27
bolnikov zabeleženo anamnezo, ki je vključevala tudi podatke o spolnosti, od tega je bila v 22
primerih le-ta omejena na podatek o »zmanjšanem libidu«120.
Rezultati ameriške raziskave, v katero so vključevali ginekologe/porodničarje, so pokazali, da
63 % zdravnikov bolnice rutinsko sprašuje o spolni dejavnosti, 40 % pa o težavah v spolnosti121.
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Švicarska raziskava urologov in splošnih zdravnikov pa kaže, da je več urologov kot splošnih
zdravnikov aktivno spraševalo svoje moške bolnike o spolni disfunkciji (23 % med urologi in 10
% med splošnimi zdravniki)122. Le nekaj jih je menilo, da so zelo dobro usposobljeni za pogovor
o spolni disfunkciji (8 % med splošnimi zdravniki in 28 % med urologi), še manj pa, da je njihova
usposobljenost za zdravljenje spolne disfunkcije zelo dobra (samo 20 % urologov) 122.
Pomanjkanje ustreznega izobraževanja in posledično tudi občutka zmanjšane kompetentnosti
za pogovore o spolnosti je lahko eden izmed dejavnikov, ki terapevta omejuje pri pogovorih o
spolnosti, hkrati pa vpliva na pomanjkanje ustreznih terapevtskih tehnik ali rešitev, s katerimi
bi lahko bolniku olajšali težave potem, ko med terapijo »odpre« že tako občutljivo tematiko
spolnosti.
Zaključki portugalske raziskave (ang. »SEXOS Study«) med splošnimi zdravniki na področju
znanja, dojemanja in ovir pri obravnavi spolne disfunkcije kažejo, da je glavna ovira
pomanjkanje izobrazbe na tem področju123. Spodbude k neprekinjenem izobraževanju
zdravnikov so zato neizbežne.
Izobražen terapevt, ki se čuti usposobljenega na svojem področju, gotovo lažje pristopa k
obravnavi bolnika tudi z vključevanjem bolj »občutljivih« pomembnih tem. Bolnik pa ob tem
ne čuti nelagodja pri svojem terapevtu, ki bi ga odvračalo, da se odkrito pogovori o svojih
težavah; namreč, bolnik začuti terapevtovo zadrego in posledično prav zaradi tega ne zmore
premagati lastne in odkrito spregovoriti o svojih težavah43. Ziherl poudarja, da je pomemben
prav varen in sproščen terapevtski odnos, v katerem je moč spregovoriti o intimnih težavah;
terapevt pa s svojim odprtim odnosom do spolnosti pokaže, da se da in mora o spolnosti
govoriti povsem odkrito43.
V naši raziskavi je bil najvišji odstotek tistih, ki se s svojim terapevtom pogovarjajo o
morebitnih težavah v spolnosti v skupini abstinentov (36,7 %), najmanj pa v skupini, ki je
prejemala SR M (11,7 %); v skupini, ki je prejemala MTD in v skupini, ki je prejemala BUP, pa
je ta delež enak (21,7 %), a še vedno relativno nizek. Najvišji odstotek v skupini abstinentov
lahko vsaj deloma razložimo z večjo intenzivnostjo terapevtskega procesa v tej skupini in tudi
večjo motivacijo bolnikov, ki so ali še vztrajajo v visokopražnem programu zdravljenja
odvisnosti. Raziskava Delićeve o dejavnikih, ki so povezani z izidom bolnišničnega zdravljenja
bolnikov, odvisnih od opioidov je namreč pokazala, da je izid zdravljenja povezan z uspešno
zaključenim bolnišničnim zdravljenjem odvisnosti od opioidov na CZOPD in da je tudi
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motiviranost za zdravljenje ob začetku povezana z izidom zdravljenja97. Motiviranost
posameznika, pa tudi zaupen terapevtskih odnos, znotraj katerega se posameznik počuti
varnega, slišanega in razumljenega, pripomore k temu, da zmore spregovoriti o intimnejših
vsebinah in med njimi tudi o spolnosti, kakor tudi o morebitnih travmatskih izkušnjah iz
preteklosti. Gerra s sodelavci opozarja na zgodnjo izpostavo stresu kot dejavniku tveganja za
razvoj komorbidnih razpoloženjskih motenj, ki predstavljajo skupno »podlago« za na to
nacepljenih spolnih motenj in bolezni odvisnosti87.
Po drugi strani lahko nižji odstotek pogovorov o spolnosti v drugih skupinah razložimo z
dejstvom, da imajo bolniki z odvisnostjo tudi druge telesne težave (npr. kronične okužbe 
predvsem kronični hepatitis C) in psihosocialne težave, s katerimi se srečujejo bolniki v ZPZOO,
in da zato težave v spolnosti niso prioriteta pri obravnavi tematik, ki jih v že tako omejenem
času bolnik »odpira« pri obisku zdravnika ali terapevta.
V splošnem si osebe, ki uživajo droge, želijo strokovnjakov in služb, ki imajo večjo in pestrejšo
ponudbo, ki so fleksibilne, tolerantne, prijazne, nudijo konkretno in praktično pomoč,
angažiranje, poslušanje, spodbude, nove priložnosti in pomoč pri spoznavanju sebe; nočejo pa
prisile pri izbiri storitev, togosti, in preveč pravil, zajedljivosti, moraliziranja, sebičnih interesov
(raziskovalnih) in predsodkov4, kar lahko prenesemo tudi na področje spolnosti.

5.7

Erektilna disfunkcija in samospoštovanje

Več samospoštovanja v skupini brez ED v primerjavi s skupino z ED v naši raziskavi potrjuje
dosedanje izsledke študij, ki so večinoma ugotavljale izboljšanje samospoštovanja po
izboljšanju ED ob uporabi zdravil  npr. inhibitorjev fosfodiesteraze124–126, kakor tudi povezavo
med hudo ED in nizko stopnjo samospoštovanja127. Rezultati slovenske raziskave so prav tako
pokazali, da so osebe z ED poročale o nižji samopodobi kot osebe brez ED, niso pa ugotavljali
razlik med skupinama v kvaliteti življenja128.
Rezultati naše raziskave potrjujejo hipotezo (H5), ki je predvidevala, da imajo bolniki s
spolno disfunkcijo manj samospoštovanja v primerjavi z bolniki brez spolne disfunkcije.
To, da ima zdravljenje odvisnosti pozitiven učinek na samopodobo, je pokazala Ucmanova v
svoji raziskavi, ki je vključevala 256 udeležencev (117 bolnikov z odvisnostjo od prepovedanih
drog in 139 v kontrolni skupini), saj se je po končanem zdravljenju samopodoba bolnikov
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izboljšala, k čemur je vsaj deloma prispevala intenzivna psihoterapevtska obravnava 129.
Ucmanova in Kobal Grumova opozarjata na pomanjkanje literature oziroma raziskav s
področja samospoštovanja pri osebah, odvisnih od prepovedanih drog, saj je večina raziskav
na tem področju vključevala osebe, odvisne od alkohola.
Vsekakor ne gre spregledati, da sta v primeru ED pri osebah z odvisnostjo od prepovedanih
drog prisotna dva dejavnika, ki sta že sama po sebi v negativni povezavi s samospoštovanjem
(ED in odvisnost od PAS). Pri osebah, odvisnih od prepovedanih snovi se je pokazalo, da se še
posebej negativno ocenjujejo tisti z dodatnimi zdravstvenimi težavami130.

5.8

Erektilna disfunkcija in drugi dejavniki

V naši raziskavi je med bolniki z ED večji delež samskih (61,0 %) v primerjavi z bolniki brez ED
(38,6 %), kar je primerljivo z rezultati študije Quaglia in sodelavcev, ki je pokazala, da imajo
osebe, ki živijo s partnerjem, pomembno manj ED v primerjavi z drugimi65. Zakonski stan je
povezan tudi s prisotnostjo stalnega partnerja. Med bolniki z ED je manjši delež (30 %) takih s
stalnim partnerjem v primerjavi z bolniki brez ED (68,6 %). Bolniki, ki imajo ED, imajo v večji
meri (40 %) kot ostali (25,7 %) priložnostnega spolnega partnerja oziroma so ga imeli v zadnjih
štirih tednih, kar lahko razložimo na način, kot je to storil Quaglio; z manjšo možnostjo razviti
in vzdrževati odnos tudi na področju spolnosti zaradi spolne motnje, ki bi v smislu odločitve za
skupno življenje deloval med partnerjema povezovalno  izogibanje intimnosti?65. Vedenja,
povezana z rabo PAS, učinek PAS, samopodoba … pa lahko vplivajo na partnerski odnos in
otežujejo življenje v partnerstvu.
Povedno je, da so rezultati omenjene raziskave pokazali več ED pri bolnikih, katerih partner
jemlje heroin (ali ga je jemal v preteklosti ali ga še vedno)65. Namreč, tudi v naši raziskavi je v
skupini bolnikov z ED večji delež (12,1 %) takih, katerih partner jemlje PAS, kot v skupini brez
ED (5,0 %).
Proučevani skupini se razlikujeta tudi v starosti preiskovancev (p = 0,042). Mediana starost
(IQR) v skupini brez ED je 35 (31  39) let, v skupini z ED, pa 36 (33  40) let, kar je skladno z
rezultati raziskav, ki kažejo porast prevalence ED s staranjem36.
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6.

OMEJITVE RAZISKAVE

Rezultate raziskave je potrebno interpretirati z ustrezno mero previdnosti že zaradi njene
zasnove, saj gre za presečno raziskavo, ki ni randomizirana, kar seveda lahko vpliva na
rezultate. Zajema preiskovance, ki so bili vključeni v ZPZOO po predhodno določenih kliničnih
merilih, zato ne moremo zaključevati, da je samo zdravilo izključno vplivalo na nastanek
motnje (npr. nekateri so lahko imeli že predhodno težave …). Preiskovanci v raziskavi so tako
prejemali določeno zdravilo na podlagi kliničnih priporočil, nič pa ne vemo o njihovi biološki
predispoziciji (determiniranosti) in individualni variabilnosti znotraj te, kot tudi nismo imeli
podatkov o morebitnih travmatskih dogodkih v preteklosti (npr. spolnih zlorabah).
Prav tako nismo imeli podatkov o predhodno prisotni spolni motnji, kakor tudi ne o aktualnem
hormonskem statusu.
V raziskavi nismo izključevali spolno neaktivnih preiskovancev, čeprav lahko nizko število točk
kaže na lažno pozitiven rezultat na lestvici IIEF, saj je možno, da je nizka spolna aktivnost
povezana tudi z ED.
Sistematično smo izključili bolnike s pridruženimi duševnimi motnjami, da bi izključili
morebiten etiološki vpliv na spolne motnje, a smo s tem izgubili pomembne podatke,
predvsem o depresiji in anksioznosti kot dejavnikih, ki lahko vplivajo na pojav spolnih motenj.
V raziskavi nismo posebej spraševali o kajenju in pitju alkohola, ki lahko vplivata na spolno
delovanje.
Nenazadnje, vzorec raziskave je relativno majhen in rezultatov ne gre posploševati na celotno
populacijo moških, zdravljenjih v ZPZOO. Glede na majhnost slovenskega prostora in
izključitvene kriterije bi bilo morebitno povečanje vzorca relativno težavno. Vsekakor bi bilo
»na mestu« bolnike spremljati in ponoviti raziskavo po določenem časovnem obdobju.
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7.

ZAKLJUČKI, ZNANSTVENI PRISPEVEK IN KLINIČNA UPORABNOST REZULTATOV
RAZISKAVE

Rezultati raziskave so pokazali, da imajo najmanj spolne disfunkcije osebe, ki šest mesecev
vzdržujejo abstinenco (26,7 %). Prav tako so pokazali, da je vrsta ZZOO povezana s številom
doseženih točk na vsaki od lestvic IIEF (erekcija, spolna želja, zadovoljstvo s spolnimi odnosi in
splošno zadovoljstvo) razen s številom točk na lestvici orgazma. Bolniki, ki kot ZZOO prejemajo
SR M, imajo slabše rezultate na področju erekcije, spolne želje, zadovoljstva s spolnimi odnosi
in splošnega zadovoljstva v primerjavi z bolniki, ki prejemajo MTD ali BUP oziroma abstinirajo.
Bolniki, ki kot ZZOO prejemajo MTD in SR M, imajo slabšo erektilno funkcijo in so manj
zadovoljni s spolnimi odnosi v primerjavi z osebami, ki vzdržujejo abstinenco. Bolniki, ki
prejemajo SR M imajo manj spolne želje in slabše splošno zadovoljstvo v primerjavi z
abstinenti. Največ ED imajo tisti bolniki, ki kot ZZOO prejemajo SR M (55%), sledijo bolniki, ki
prejemajo MTD (50 %) in nato BUP (35 %). Rezultati raziskave so med drugim pokazali tudi, da
bolniki z ED prejemajo višji ekvipotentni odmerek ZZOO (Me= 60 mg metadona) kot bolniki
brez ED (Me = 40 mg metadona). Samospoštovanje v raziskavi je višje pri bolnikih brez ED v
primerjavi z bolniki z ED.
Potrdili smo hipoteze:
-

Pojav spolne disfunkcije je odvisen od posameznega nadomestnega zdravila.

-

Bolniki s spolno disfunkcijo prejemajo višje ekvipotentne odmerke ZZOO zdravil kot
bolniki, ki spolne disfunkcije nimajo (pojavnost spolne disfunkcije je odvisna od
ekvipotentnega odmerka ZZOO).

-

V skupini bolnikov brez spolne disfunkcije je delež bolnikov, ki so vključeni v program
zdravljenja odvisnosti in vsaj 6 mesecev dokazano vzdržujejo abstinenco, večji kot v skupini
bolnikov, vključenih v ZPZOO.

-

Bolniki s spolno disfunkcijo imajo nižje samospoštovanje v primerjavi z bolniki brez spolne
disfunkcije.

Izvirni prispevek k znanosti, ki ga predstavlja raziskava, je v tem, da gre za prvo raziskavo na
področju spolne disfunkcije pri moških, vključenih v ZPZOO, ki poleg MTD in BUP vključuje tudi
SR M, s tem pa daje možnost bolj celostne primerjave med skupinami odvisnih oseb,
zdravljenih z zdravili za zdravljenje odvisnosti od opioidov.
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Ugotovitve raziskave lahko pomembno prispevajo k izpopolnitvi strokovnih priporočil in
smernic o predpisovanju oziroma izbiri ZZOO bolnikom, ki imajo spolno disfunkcijo, ter tako
posredno vplivajo na zmanjšanje morebitnih zlorab zdravila. Prav tako lahko prispevajo k
oblikovanju kliničnih priporočil in smernic za obravnavo bolnikov, vključenih v ZPZOO s spolno
disfunkcijo. Ni zanemarljivo, da gre za populacijo bolnikov, ki je že zaradi svoje osnovne bolezni
(odvisnosti) stigmatizirana, pri čemer lahko govorimo vsaj o »dvojni stigmi«  sopojavnosti
bolezni odvisnosti in spolnih motenj.
Ugotovitve raziskave opozarjajo tudi na pomen vključevanja področja spolnosti v celostno
obravnavo oseb, odvisnih od PAS. Pomanjkanje pogovorov o spolnosti v terapevtskem
procesu, slabša samopodoba pri osebah z odvisnostjo od prepovedanih drog in spolno motnjo
so dejavniki, ki so lahko negativno povezani z uspešnostjo zdravljenja.
Smiselno bi bilo pripraviti gradivo (npr. v obliki zloženke), tako za strokovno osebje kot za
bolnike, kjer bi jih spodbudili k obravnavi tega področja (vključno z uporabo lestvic za oceno,
kot so IIEF ali ASEX), posameznik pa bi se lahko podučil o teoretičnih osnovah in možnostih
zdravljenja.
In nenazadnje, raziskava odpira številna vprašanja in spodbuja k nadaljnjemu raziskovanju na
področju spolnosti pri osebah, odvisnih od PAS.
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PISNA INFORMACIJA ZA PREISKOVANCE
***
Namen raziskave
Vzdrževalno nadomestno zdravljenje z nadomestnimi zdravili (v Sloveniji se uporabljajo metadon,
buprenorfin, morfin s podaljšanim sproščanjem) predstavlja eno izmed oblik zdravljenja odvisnosti od
heroina in drugih opioidov. Spolne motnje so pogost neželen učinek opioidnih zdravil. Objavljenih je
nekaj raziskav, ki so primerjale pojav spolnih motenj pri bolnikih, vključenih v nadomestne programe
zdravljenja z metadonom in buprenorfinom; medtem ko raziskave, ki bi primerjala pojav spolnih
motenj pri vseh treh nadomestnih zdravilih, ki se uporabljajo pri nas, doslej v svetu še ni bilo.
Znano je, da lahko motnje v spolnosti močno posežejo v intimne odnose posameznika, po drugi strani
pa je to področje, o katerem neredko težko govorimo - tudi svojimi terapevti.
Z raziskavo bi želeli ugotoviti, pri katerem od nadomestnih zdravil je najmanj spolnih motenj, ki so
neželen učinek zdravila, kar bi pripomoglo k ustrezni izbiri zdravila pri vsakem posamezniku ter
prispevalo k boljši kvaliteti zdravljenja.
***
Potek raziskave
V raziskavo bo vključenih 240 preiskovancev; 180 preiskovancev v mreži CPZOPD (Centrov za
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti), ki prejemajo nadomestno terapijo, ter 60 preiskovancev, ki
so vključeni v program zdravljenja na CZOPD PKL Ljubljana (Centru za zdravljenje odvisnih od
prepovedanih drog Psihiatrične klinike Ljubljana). V prvo skupino bodo vključeni tisti, ki prejemajo
metadon (60), v drugo skupino tisti, ki prejemajo buprenorfin (60), v tretjo tisti, ki prejemajo morfin s
podaljšanim sproščanjem (60) ter v četrto skupino preiskovanci, vključeni v zdravljenje odvisnosti, ki
vsaj 6 mesecev dokazano vzdržujejo abstinenco brez nadomestne terapije (60). Vsi bodo izpolnjevali
vprašalnik, ki je sestavljen iz dela, ki zajema splošne sociodemografske podatke ter podatke povezane
z uživanjem psihoaktivnih snovi; drugi del vprašalnika zajema vprašalnik o spolnem vedenju; tretji del
predstavlja vprašalnik, ki ocenjuje morebitno prisotnost motnje erekcije, četrti del vprašalnika pa
ocenjuje samospoštovanje.
***
Vključitev v raziskavo
V raziskavo se lahko vključite le, če se s tem strinjate in si o vključitvi tudi kadarkoli premislite.
Odklonitev sodelovanja nikakor ne bo vplivala na vašo obravnavo in zdravljenje.
***
Zaupnost podatkov
Sodelovanje v raziskavi je zaupno in popolnoma anonimno. Z vašo udeležbo bo seznanjen član osebja
(sestra, terapevt), ki vam bo vprašalnik posredoval in lečeči zdravnik. Vsi podatki, ki jih boste
posredovali so zaupni in anonimni. Izpolnjene vprašalnike bo zbrala in analizirala Nuša Šegrec, dr. med.,
specialistka psihiatrije, zaposlena v Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog na Psihiatrični
kliniki Ljubljana. Vprašalniki niso podpisani in bodo hranjeni ločeno od Pisnih soglasij za vključitev v
raziskavo. Vaši podatki bodo uporabljeni le v namene raziskave ter objave rezultatov.
***
Kaj je še potrebno vedeti o raziskavi?
Protokol raziskave je odobrila Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko. Udeleženci raziskave
in raziskovalka ne bodo prejemali nagrad za sodelovanje v raziskavi.
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PISNO SOGLASJE ZA VKLJUČITEV V RAZISKAVO
»Spolna disfunkcija pri moških, vključenih v nadomestne programe zdravljenja odvisnosti
od opioidov«

Spodaj podpisani/a__________________________________ potrjujem:

 da sem prebral/a podatke v Pisni informaciji za preiskovance,
 da prostovoljno privolim v sodelovanje v tej raziskavi,
 da lahko sodelovanje v tej raziskavi kadarkoli prekinem,
 da dovoljujem zdravnici Nuši Šegrec uporabo podatkov iz izpolnjenih vprašalnikov v
raziskavi, kot je opisano v Pisni informaciji,
 da se strinjam z objavo rezultatov, ki bodo pridobljeni na podlagi mojega sodelovanja
ter
 pisno potrjujem privolitev za vključitev v raziskavo.
__________________________________
Kraj in datum
__________________________________
Ime in priimek udeleženca

__________________________________
Podpis udeleženca
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Spoštovani.
Pred Vami je vprašalnik, s katerim želim bolje spoznati pojav spolnih motenj pri različnih
nadomestnih (substitucijskih) zdravilih oziroma po vzpostavitvi abstinence.
Je del raziskave, katere namen je uspešnejše prepoznavanje in zdravljenje spolnih motenj pri
osebah, vključenih v zdravljenje odvisnosti.
***
Izpolnjevanje vprašalnika je prostovoljno. Morebitna odklonitev sodelovanja v raziskavi nikakor
ne bo vplivala na vašo obravnavo in zdravljenje. Upam, da se boste za izpolnitev odločili in vas
kljub temu, da nekatera vprašanja lahko globlje posežejo v vašo intimnost, prosim, da skrbno
izpolnite vsa.
Vprašalnik vložite v kuverto in jo zalepite, tako da bo v naprej zagotovljena popolna anonimnost.
***
Za sodelovanje v raziskavi se Vam iskreno zahvaljujem.

Nuša Šegrec, dr.med.
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1A. SPOL
01 ženski
02 moški
2A. DOPOLNJENA STAROST V LETIH
_________
3A. ZAKONSKI STAN
01
02
03
04
05

Samski
Poročen
izvenzakonska skupnost
razvezan
ovdovel

4A. ŠTEVILO OTROK
01
02
03
04

nič
eden
dva
več kot dva

01
02
03
04
05
06
07

nedokončana OŠ
OŠ
poklicna šola
srednja šola
višja šola
visoka šola
drugo___________

01
02
03
04
05

redna
občasna
nezaposlen
dijak, študent
drugo__________

5A. IZOBRAZBA

6A. ZAPOSLITEV

8A. PRVA NEDOVOLJENA DROGA
01
02
03
04
05
06

marihuana
hašiš
ekstazi
amfetamini
speed in drugo
LSD

07 metadon, buprenorfin ali Suboxone, Substitiol
nabavljen na črnem trgu
08 heroin
09 kokain
10 drugo_________

9A. ALI STE V ZADNJEM MESECU JEMALI DROGE? Če da, naštejte katere:
01
02
03
04
05
06

marihuana
hašiš
ekstazi
amfetamini
speed in drugo
LSD

07 metadon, buprenorfin ali Suboxone, Substitiol
nabavljen na črnem trgu
08 08 heroin
09 kokain
10 drugo _________
11 nisem jemal drog
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10A. STAROST (V LETIH) OB ZAČETKU JEMANJA NEDOVOLJENIH DROG
_______________________________________
11A. STAROST (V LETIH) OB ZAČETKU JEMANJA HEROINA:

leta __________ meseci ______________

12A. NA KAKŠEN NAČIN STE KADARKOLI JEMALI HEROIN (možnih je več odgovorov)?
01
02
03
04
05
06
07
08

vbrizgaval
kadil
snifal
vbrizgaval, kadil
vbrizgaval, snifal
kadil, snifal
kadil, snifal, vbrizgaval
drugo ____________

13A. STAROST, KO STE PRVIČ ZAČELI JEMATI SUBSTITUCIJSKO TERAPIJO:
leta___________ meseci ___________
14A. STAROST, KO STE TOKRAT ZAČELI PREJEMATI SUBSTITUCIJSKO TERAPIJO?
leta___________ meseci ___________
15A. ČAS OD ZAČETKA JEMANJA HEROINA DO ZAČETKA VKLJUČITVE V SUBSTITUCIJSKI PROGRAM
leta___________ meseci ____________
16A. VRSTA SUBSTITUCIJSKE TERAPIJE IN ODMEREK:
Vrsta zdravila:
01
02
03
04

Metadon (1ml = 10 mg = tableti)
Buprenorfin (tablete o,4 mg, 2 mg, in 8 mg)
Suboxon (2 in 8 mg)
Substitol (120 mg-zelene in 200 m= g-rdeče)

odmerek (sedanji)_______________mg
17A. ALI SE MORDA ZDRAVITE ZARADI PRIDRUŽENE DUŠEVNE MOTNJE (DEPRESIJE, PSIHOZE) IN JEMLJETE
ZDRAVILA (ANTIDEPRESIVE, ANTIPSIHOTIKE)?
01 da
02 ne
18A. ČE DA, KATERA ZDRAVILA PREJEMATE?
______________________________________________________
19A. ALI IMATE KATERO IZMED TELESNIH BOLEZNI?
01
02
03
04
05

ne
da, hepatitis B
da, hepatitIs C
da, okužba s HIV
druge kronične bolezni
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20B. KAKŠNA JE VAŠA SPOLNA USMERJENOST?
01
02
03

homoseksualna
heteroseksualna
biseksualna

21B. ALI STE V SPLOŠNEM ZADOVOLJNI S SVOJIM SPOLNIM ŽIVLJENJEM?
01 da
02 ne
22B. ALI IMATE STALNEGA PARTNERJA/PARTNERKO?
01 da
02 ne
23B. V KOLIKOR IMATE STALNEGA PARTNERJA/PARTNERKO, NAPIŠITE, KOLIKO ČASA (sicer vprašanje
izpustite):
01 6 -12 mesecev
02 več kot 12 mesecev
03 drugo_______________
24B. ALI VAŠ PARTNER/PARTNERKA UŽIVA DROGE OZIROMA PSIHOAKTIVNE SNOVI OZIROMA ALI JE
VKLJUČEN/A V ZDRAVLJENJE S SUBSTITUCIJSKIMI ZDRAVILI (metadon, buprenorfin, Suboxone ali Substitol)?
01 da
02 ne
03 nimam partner-ja/ke
25B. ALI STE SE S SVOJIM TERAPEVTOM POGOVARJALI O MOREBITNIH TEŽAVAH V SPOLNOSTI ALI SPOLNEM
ŽIVLJENJU NASPLOH?
01 da
02 ne
26B. ALI STE BILI V ZADNJIH 4 TEDNIH SPOLNO AKTIVNI (VKLJUČNO S SAMOZADOVOLJEVANJEM)?
01
02

da
ne

27B. V KOLIKOR STE NA ZGORNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI Z NE, NAVEDITE ZAKAJ (sicer vprašanje izpustite)?
02
03
04
05

nisem imel želje
zato, ker imam v spolnosti težave (menim, da imam spolno motnjo)
nisem imel partner-ja/ke
drugo____________________________________________
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1C. KAKO POGOSTO STE V PRETEKLIH 4 TEDNIH MED SPOLNO DEJAVNOSTJO DOBILI EREKCIJO?
01
02
03
04
05
06

Ni bilo spolne dejavnosti.
Skoraj vedno/vedno.
Večinoma (veliko več kot v polovici primerov).
Včasih (približno v polovici primerov).
Nekajkrat (veliko manj kot v polovici primerov).
Skoraj nikoli/nikoli.

2C. KO STE V PRETEKLIH 4 TEDNIH ZARADI SPOLNEGA DRAŽENJA IMELI EREKCIJO, KAKO POGOSTO SO BILE VAŠE
EREKCIJE DOVOLJ MOČNE, DA STE LAHKO PRODRLI V NOŽNICO?
01
02
03
04
05
06

Ni bilo spolnega draženja.
Skoraj vedno/vedno.
Večinoma (veliko več kot v polovici primerov).
Včasih (približno v polovici primerov).
Nekajkrat (veliko manj kot v polovici primerov).
Skoraj nikoli/nikoli.

3C. KAKO POGOSTO VAM JE V PRETEKLIH 4 TEDNIH USPELO PRODRETI V VAŠO PARTNERKO, KO STE POSKUŠALI
IMETI SPOLNI ODNOS?
01
02
03
04
05
06

Nisem poskušal imeti spolnega odnosa.
Skoraj vedno/vedno.
Večinoma (veliko več kot v polovici primerov).
Včasih (približno v polovici primerov).
Nekajkrat (veliko manj kot v polovici primerov).
Skoraj nikoli/nikoli.

4C. KAKO POGOSTO VAM JE V PRETEKLIH 4 TEDNIH USPELO MED SPOLNIM ODNOSOM OBDRŽATI EREKCIJO, KO STE
ŽE PRODRLI V PARTNERKO?
01
02
03
04
05
06

Nisem poskušal imeti spolnega odnosa.
Skoraj vedno/vedno.
Večinoma (veliko več kot v polovici primerov).
Včasih (približno v polovici primerov).
Nekajkrat (veliko manj kot v polovici primerov).
Skoraj nikoli/nikoli.

5C. KAKO TEŽKO VAM JE BILO V PRETEKLIH 4 TEDNIH OBDRŽATI EREKCIJO DO KONCA SPOLNEGA
ODNOSA?
01
02
03
04
05
06

Nisem poskušal imeti spolnega odnosa.
Izredno težko.
Zelo težko.
Težko.
Dokaj težko.
Ni bilo težko.

111

6C. KOLIKOKRAT STE V PRETEKLIH 4 TEDNIH POSKUŠALI IMETI SPOLNI ODNOS?
01
02
03
04
05
06

Ni bilo poskusov.
1 - 2 poskusa.
3 - 4 poskusi.
5 - 6 poskusov.
7 - 10 poskusov.
11 in več poskusov.

7C. KO STE V PRETEKLIH 4 TEDNIH POSKUŠALI IMETI SPOLNI ODNOS, KAKO POGOSTO STE BILI VI ZADOVOLJNI Z
NJIM?
01 Nisem poskušal imeti spolnega odnosa.
02 Skoraj vedno/vedno.
03 Večinoma (veliko več kot v polovici primerov).
04 Včasih (približno v polovici primerov).
05 Nekajkrat (veliko manj kot v polovici primerov).
06 Skoraj nikoli/nikoli.

8C. KAKO ZELO STE UŽIVALI V SPOLNEM ODNOSU V PRETEKLIH 4 TEDNIH?
01
02
03
04
05
06

Nisem imel spolnega odnosa.
Na vso moč sem užival.
Zelo sem užival.
Še kar sem užival.
Nisem preveč užival.
Sploh nisem užival.

9C. KO SO VAS V PRETEKLIH 4 TEDNIH SPOLNO DRAŽILI ALI STE IMELI SPOLNI ODNOS, KAKO POGOSTO STE
EJAKULIRALI?
01 Nobenega spolnega draženja/spolnega odnosa ni bilo.
02 Skoraj vedno/vedno.
03 Večinoma (veliko več kot v polovici primerov).
04 Včasih (približno v polovici primerov).
05 Nekajkrat (veliko manj kot v polovici primerov).
06 Skoraj nikoli/nikoli.
10C. KO SO VAS V PRETEKLIH 4 TEDNIH SPOLNO DRAŽILI ALI STE IMELI SPOLNI ODNOS, KAKO POGOSTO STE IMELI
OBČUTEK ORGAZMA ALI VRHUNCA?
01
02
03
04
05
06

Nobenega spolnega draženja/spolnega odnosa ni bilo.
Skoraj vedno/vedno.
Večinoma (veliko več kot v polovici primerov).
Včasih (približno v polovici primerov).
Nekajkrat (veliko manj kot v polovici primerov).
Skoraj nikoli/nikoli.
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11C. KAKO POGOSTO STE V PRETEKLIH 4 TEDNIH ČUTILI SPOLNO POŽELENJE?
01
02
03
04
05

Skoraj vedno/vedno.
Večinoma (veliko več kot v polovici primerov).
Včasih (približno v polovici primerov).
Nekajkrat (veliko manj kot v polovici primerov).
Skoraj nikoli/nikoli.

12C. KAKO BI V PRETEKLIH 4 TEDNIH OCENILI MOČ SVOJEGA SPOLNEGA POŽELENJA ?
01
02
03
04
05

Zelo močno.
Močno.
Zmerno.
Šibko.
Zelo šibko/sploh ga nisem čutil.

13C. KAKO ZADOVOLJNI STE BILI NASPLOH S SVOJIM SPOLNIM ŽIVLJENJEM V PRETEKLIH 4 TEDNIH?
01
02
03
04
05

Zelo zadovoljen.
Zmerno zadovoljen.
Približno enako zadovoljen kot nezadovoljen.
Zmerno nezadovoljen.
Zelo nezadovoljen.

14C. KAKO STE BILI V PRETEKLIH 4 TEDNIH ZADOVOLJNI S SPOLNIM RAZMERJEM S SVOJIM PARTNERJEM?
01
02
03
04
05

Zelo zadovoljen.
Zmerno zadovoljen.
Približno enako zadovoljen kot nezadovoljen.
Zmerno nezadovoljen.
Zelo nezadovoljen.

15C. KAKŠNO JE BILO V PRETEKLIH 4 TEDNIH VAŠE ZAUPANJE VASE, DA LAHKO DOBITE IN OBDRŽITE EREKCIJO?
01
02
03
04
05

Zelo močno.
Močno.
Zmerno.
Šibko.
Zelo šibko.
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ROSENBERGOVA LESTVICA SAMOSPOŠTOVANJA (RSES)
Pred vami je skupina trditev, ki jih ocenite glede na to, kako značilne so za vas:
sploh ne
drži

pretežno ne
drži

ne vem

pretežno
drži

povsem drži

1D. Gledano v celoti sem zadovoljen/a sam/a s sabo.

1

2

3

4

5

2D. Rad/a bi imel/a več spoštovanja do sebe.

1

2

3

4

5

3D. Čutim, da ni veliko tega, na kar bi lahko bil/a
ponosen/a.

1

2

3

4

5

4D. Včasih se čutim popolnoma brezkoristnega/o.

1

2

3

4

5

5D. Sposoben/a sem delati in izvrševati naloge enako
uspešno kot večina drugih ljudi.

1

2

3

4

5

6D. Od časa do časa čutim, da nisem nič vreden/a.

1

2

3

4

5

7D. Čutim, da sem ravno toliko sposoben/a kot drugi
ljudje.

1

2

3

4

5

8D. Čutim, da imam mnogo dobrih lastnosti.

1

2

3

4

5

9D. Vedno pogosteje prihajam do spoznanja, da sem
zelo malo vreden/a.
10D. Mislim, da sem vreden/a ravno toliko kot drugi
ljudje.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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