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Súhrn 

Úvod: Acetyl-L-karnitín (ALCAR) je látka prirodzene produkovaná v tele. Po
užíva sa ako výživový doplnok pri snahe o redukciu váhy a športovcami. V poslednej 
dobe pribúdajú publikácie o jeho využití pri liečbe viacerých neurologických a psy
chiatrických porúch. Mnohé sa vyskytujú u pacientov s chronickým užívaním psy
choaktívnych látok. Ciel a Metodika: Cieľom práce bolo na základe prehľadu odbor
ných zdrojov s využitím internetového portálu PubMedu stručne referovať o najnov
ších výskumných zisteniach o perspektívnej možnosti využitia ALCAR v adiktológii. 
Výsledky: Doterajšie výskumné zistenia priniesli pozitívne terapeutické účinky 
v niekolkých možných indikáciách. Jednak pri chronickom poškodení CNS ako je 
tomu v prípade Parkinsonovej choroby, pri minimálnej hepatálnej encefalopatii ako 
i pri periférnych neuropatiách. ALCAR na základe viacerých štúdií preukázal výraz
né antidepresívne účinky, čo pri minime vedľajších účinkov by mohlo byť efektívnou 
liečbou u pacientov so závislosťou spolu s depresiou. Špecifické pre adiktológiu sú 
zistenia o možnom neuroprotektívnom účinky ALCAR u pacientov užívajúcich meta
mafetamíny. Javí sa tiež, že zmierňuje nežiaduce vedľajšie psychiatrické príznaky 
pri liečbe hepatitídy C pegylovaným interferónom v kombinácii s ribavirínom. Ide 
o pacientov často navštevujúcich adiktológa, pričom hepatitída C býva následkom 
predošlého injekčného užívania drog. Záver: Hoci výsledky doterajších štúdií sú 
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sľubné, potrebná je ich replikácia predtým ako by mohol byť ALCAR zaradený do 
liečby ako liek. V súčasnosti ho však lekár môže odporúčať pacientovi ako výživový 
doplnok. 

K ľ ú č o v é s lov á: acetyl-L-karnitín - adiktológia - depresia -liečba - metam
fetamíny 

Ľ. Okruhlica: ACETYL-L-CARNITINE 

IN ADDICTOLOGY 

Summary 

Introduction: Acetyl-L-carnitine (ALCAR) is substance naturally produced in the 
body. It is used in the effort for weight reduction and by sportsmen. Increasing 
number of publications is recently accumulating the results, which are indicating its 
possible use in the treatment of several neurological and psychiatric conditions. Ob
jective and Method: Objective was to provide brief overview about the late st re
search findings concerning future possibilities of the use of ALCAR in addictology. 
The instrument used was the search on the internet via PubMed. Results: The re
search findings gathered until now are showing potential positive therapeutic ac
tions in several indications. Firstly, it is the chronic brain damage such as the case 
of Parkinson disease, in minimal hepatic encephalopathy and also in the peripheral 
neuropathies. Several studies showed that ALCAR is significant antidepressant. Be
cause of its minimum side-effects, it could be effective treatment in the patients 
with dependence together with depression. Specific for the addictology are the fin
dings about its neuroprotective potential in the methamphetamine use. It also 
seems that ALCAR reduces negative psychiatric side-effects, which are common in 
the treatment of hepatitis C by pegylated interferon in combination with ribavirin. 
These are the patients who are frequently visiting addictologist. Hepatitis is the 
consequence of their previous drug injecting behaviour. Conclusion: Despite of the 
fact, that the results of current research are promising, their replication is necessity 
before possible introduction of ALCAR as medication into treatment. At present, the 
physician can recommend it for the patient as nutritional supplement. 

Key w o r ds: acetyl-L-carnitine - addictology - depression - treatment - me
thamphetamines 

Úvod 

Acetyl-L-karnitín (ALCAR) je acetylovanou formou L-karnitínu. Karnitín 
ma dva izoméri, ľavotočivý L-karnitín a pravotočivý d-karnitín. Účinný je 
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len L-karnitín. Je prirodzene produkovaný v tele, i keď sa často používa aj 
ako výživový doplnok. L-karnitín je látka, ktorá zintenzívňuje premenu tu
kov tým, že na seba viaže mastné kyseliny a v bunke umožňuje ich prechod 
mitochondriáinou membránou do mitochondrií. Tu sa z nich tvorí energia. 
Podanie ALCAR-u, alebo karnitínu zlepšuje metabolizmus glukózy u diabe
tikov. Unediabetikov ALCAR znižuje konzumáciu glukózy na úkor oxidácie 
tuku. Tvrdí sa, že ALCAR v porovnaní s L-karnitínom má lepšiu bioavaila
bilitu. Aj keď je karnitín známy najmä ako "spaľovač" tukov a preto sa apli
kuje často ako výživový doplnok u športovcov a tiež ako podporný prostrie
dok na chudnutie, objavila sa v posledných rokoch rada výskumných zdelení 
o jeho možnom využití pri liečbe v medicíne. 

Ciele a Metodika 

Na základe štúdia odborných prác sme sa rozhodli predostrieť stručný 
prehľad o zisteniach možného použitia acetyl-L-karnitínu pri liečbe zdravot
ných porúch najmä súvisiacich s užívaním psychoaktívnych látok. Na získa
nie informácií do prehľadu sme použili internetový portál PubMed. 

Prehlad zistení 

Staršie výskumy poukazovali na to, že acetyl-L-karnitín má potenciál pri 
liečbe demencie, neboli však neskoršími prácami jednoznačne podporené 
a látka sa preto na tento účel nepoužíva (Hudson a Tabet, 2003). Predpo
kladá sa, že ALCAR môže mať neuroprotektívne účinky pri Parkinsonovej 
chorobe, ale tu je potrebný ešte ďalší výskum (Beal, 2003). Podľa Chiechio 
a spol. (2007) môže byť ALCAR potenciálnym liekom na liečbu periférnej 
neuropatickej bolesti. Otvárajú sa tak úvahy o jeho použití pri alkoholickej 
a iných neuropatiách, ktoré môžu byť dôsledkom chronického užívania psy
choaktívnych látok. Hathcock a Shao (2006) zistili, že acetyl-L-karnitín zvy
šuje motilitu spermií. Preukázalo sa, že ALCAR znižuje etanolom indukova
nú neurotoxicitu u myší (Rump a kol., 2010). Rada prác zistila, že ALCAR 
zlepšuje výsledky liečby hepatálnej encefalopatie. Malaguarnera a spol. 
(2011) v dvojito slepej, randomizovanej štúdii podávali po dobu 90 dní 2 ra
zy denne 2 g acetyl-L-karnitínu, alebo placeba skupine pacientov s kompen
zovanou cirhózou, ktorí mali minimálnu hepatálnu encefalopatiu. Dospeli 
k záverom, že v porovnaní s placebom liečba acetyl-L-karnitínom výrazne 
zlepšuje energiu pacienta, jeho všeobecnú úroveň aktivity a pocit pohody. 
Zlepšenie kvality života je asociované s redukciou úzkosti a depresie. Šta
tisticky vysoko významné v porovnaní splacebom (p < 0,001) boli zlepšenia 
v položkách: úroveň telesného fungovania, celkový stav zdravia, skóre 
v Beckovom inventári pre depresiu, hodnoty bilirubínu a NH4. Tieto štúdie 
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poukazujú na predpoklady existencie pozitívnych účinkov acetyl-L-karnití
nu pri prevencii a v liečbe organického poškodenia mozgu a periférnych 
neuropatií, ktoré vznikli v dôsledku chronického pôsobenia psychoaktívnych 
látok. 

Wang a kol. (2014) publikovali prehľadovú prácu o súčasných dôkazoch 
možnosti použitia acetyl-L-karnitínu pri liečbe depresie. Konštatovali, že 
acetyl-L-karnitín je vzhľadom na jeho rôzne funkcie vo vzťahu k neuroplas
ticite možným antidepresívom s novým mechanizmom účinku. Zvieracie 
a bunkové modely naznačujú, že významnú úlohu v mechanizmoch účinku 
môžu zohrávať pôsobenia ALCAR-u na nauroplasticitu, na modulovanie 
bunkovej steny a neurotransmiterovú reguláciu. Štyri randomizované, kon
trolované štúdie (RCT) preukázali jeho vyššiu účinnosť v porovnaní s place
bom pri liečbe depresie. Dve RCT preukázali vyšší účinok u dystymickej po
ruchy a dve ďalšie RCT ukázali, že je rovnako účinný ako fluoxetín a ami
sulprid pri liečbe dystýmie. Autori uzatvárajú, že ALCAR by mohol byť no
vou možnosťou liečby depresie, najmä u starších pacientov s telesnou ko
morbiditou, ktorí sú zvlášť citliví na vedľajšie príznaky antidepresív. Podľa 
nich sú však potrebné ešte ďalšie štúdie s dostatočne veľkým počtom pacien
tov, aby sa mohlo určiť, či ALCAR je vhodný buď ako mono terapia, alebo 
ako podporná terapia depresívnej poruchy. Inou prehľadovou je práca Kris
tona a kol. (2014), kde porovnávali účinnosť 28 antidepresív na základe 
45 randomizovaných, kontrolovaných štúdií. Kombinovane išlo o údaje od 
5 806 pacientov liečených pre depresiu. Na základe vykonanej meta-analý
zy v porovnaní s placebom mal fluoxetín 2,94-krát vyššiu šancu (OR = 2,94) 
upraviť depresiu, paroxetín 3,79, sertralín 4,47, moclobemid 6,98, imipra
mín 4,53, ritanserin 2,35, amisulprid 5,63 a acetyl-L-karnitín 5,67. Čím vyš
šie OR, tým vyššia bola účinnosť lieku. A ešte k mechanizmom účinku. Po
dľa Russoa a Charneho (2013) v Proceedings National Academy of Sciences 
USA acetyl-L-karnitín vyvoláva silné antidepresívne účinky prostredníc
tvom epigenetickej indukcie mGlu2 receptorov. Depresívne poruchy sú čas
tým sprievodným javom pri diagnóze závislosti od alkoholu, ale i od iných 
psychoaktívnych látok. Vyššie spomenuté práce zamerané týmto smerom 
nasvedčujú pre skutočnosť, že acetyl-L-karnitín má antidepresívne účinky 
a pre jeho minimálne riziká výskytu nežiaducich vedľajších účinkov a kom
plikácií sa javí byť perspektívnym prostriedkom nie len v adiktológii, ale 
i pri liečbe depresívnych porúch vo všeobecnosti. 

Špecifické pre liečbu porúch v dôsledku užívania psychoaktívnych látok 
by mohlo byť v budúcnosti indikovanie ALCAR-u pri duševných poruchách 
vyvolaných používaním metamfetamínov (napríklad u nás rozšíreného per
vitínu). Najnovšie práce poukazujú na možné protektívne pôsobenie acetly
L-karnitínu pri užívaní metamfetamínov. Vychádzajú zo zistení, že metam
fetamíny narúšajú fungovanie hematoencefalickej bariéry, pričom ALCAR 
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má ochranný účinok. Tieto zistenia môžu byť novou indikáciou pre acetyl-L
karnitín na prevenciu a liečbu porúch spôsobených užívaním metamfe
tamínov. Konzistentné sú s výsledkami staršej animálnej štúdie Coccurella 
a kol. (2007), podľa ktorej podávanie valproátu, alebo acetyl-L-karnitínu 
pred užitím metamfetamínov viedlo u myší ku inhibícii vzniku následnej 
metamfetamínmi vyvolanej hyperaktivity. 

U pacientov, ktorí si injekčne podávali drogy je vysoký výskyt hepatitídy 
typu C. Jej skríningová diagnostika i liečba nežiaducich sprievodných účin
kov antiretrovírovej terapie, kde v popredí je apaticko-depresívny syndróm 
by mali byť neoddeliteľnou súčasťou komplexnej starostlivosti u adiktológa. 
Malaguarnera a kol. (2014) podávali po dobu 12 mesiacov ALCAR pacien
tom liečeným pre hepatitídu typu C kombináciou pegylovaného interferónu 
s ribavirínom, o ktorej je známe, že jej vedľajším účinkom je zníženie pro
duktivity, dennej aktivity a únava. Išlo o dvojito-slepú, randomizovanú 
štúdiu. Pacienti vo výskumnej vetve dostávali acetyl-L-karnitín v dávke 
2 razy 2 g denne. Všetci pacienti boli administratívni pracovníci. Hodnote
nie bolo vykonané po 6 a 12 mesiacoch liečby. Skupina, liečená acetyl-L
karnitínom mala významne nižšie nežiaduce vedľajšie účinky antiretrovíro
vej terapie vo všetkých vyššie sledovaných klinických prejavoch. 

Záver 

Nakoľko krátky prehľad doterajších prác s liečebným použitím acetyl-L
karnitínu poukazuje na sľubné zistenia, je preto možné očakávať, že 
v budúcnosti bude v istých indikáciách v našej praxi liekom. 

Vyhlásenie autora o konflikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt 
záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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