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Súhrn 

Úvod: 13 - 20 miliónov ľudí vo veku 15 až 64 rokov užíva kokaín. Podľa Výboru 
OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) dosahuje globálna ročná prevalencia porúch 
súvisiacich s užívaním kokaínu 0,3 až 0,4 %. Nízkomolekulové preparáty sú len 
okrajovo efektívne v liečbe látkových závislostí. Neexistuje žiadna schválená me
dikácia na liečbu závislosti od kokaínu. V teoretických možnostiach liečby závislosti 
od kokaínu je základom buď vylúčiť alebo spomaliť vstup látky do centrálneho ner
vového systému. 

Metodika: Publikovaná literatúra a prezentované prednášky o biologickej liečbe 
kokaínovej závislosti. 

Výsledky: Perspektívou biologickej liečby sú: 1. vakcíny, ktoré stimulujú imu
nitný systém na tvorbu protilátok proti kokaínu; 2. pasívna imunizácia podávaním 
monoklonálnych protilátok priamo namierených proti kokaínu; 3. geneticky modifi
kované esterázy, ktoré katalyzujú hydrolýzu kokaínu rýchlejšie než prirodzený 
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enzým. Podanie zmutovanej butyrylcholínesterázy viazanej na albumín séra výraz
ne redukuje toxikologický aj behaviorálny efekt kokaínu u nehumánnych primátov. 
Súvisí to s rapídnou degradáciou kokaínu v plazme a nárastu hydrolýzou metaboli
zovaného produktu kokaínu - ekgonínu metylesteru. 

Diskusia: lmunoterapia je pomocou prevencie recidív u motivovaných pacientov 
s cieľom udržania ich abstinencie. Pravdepodobne bude menej účinná u ťažko ko
kaínovo závislých s cieľom indukovať u nich abstinenciu. Môže byť úspešná v spo
jení s behaviorálnymi a inými farmakologickými procesmi. 

Záver: Pre klinickú prax by bolo prínosné úspešné ukončenie klinických skúšaní 
biologík a ich schválenie príslušnými (nad-)národnými liekovými kontrolnými inšti
túciami. Biologiká na liečbu kokaínovej závislosti by sa tak mohli stať súčasťou lie
čebných postupov tejto závažnej poruchy. 

K ľ ú č o v é s 1 o v á : kokaínová závislosť - biologiká - biologická liečba závislosti 
- vakcíny - monoklonálne protilátky - butyrylcholínesteráza 
- kokaínesteráza - kokaínhydroláza - kokaetylén 

E. Višňovský, M. Turček: BIOLOGICAL 
THERAPY FOR COCAINE ADDICTION 

Summa ry 

Introduction: The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) estima
tes the annual prevalence of cocaine use between 0.3 - 0.4 %, affecting 13 - 20 mil
lion individuals between 15 and 64 years of age. Small molecule approaches have 
only been marginally successful in developing therapies for substance use disorders 
(SUDs). There are no approved medications to treat cocaine addiction. Biological ap
proaches are all grounded on a common mechanism: either exclude or retard the en
try of cocaine from the central nervous system. 

Methods: Published literature and conference lectures about biological therapies 
of cocaine addiction. 

Results: There are currently three means of achieving this objective: 1. vaccines 
that stimulate the immune system to produce antibodies directed against cocaine 
specific; 2. passive immunization by administering monoclonal antibodies directed 
against cocaine; 3. genetically engineered esterases that catalyze the hydrolysis of 
cocaine in a much greater way than the wild-type enzyme. Administration of muta-
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ted butyrylcholinesterase linked to serum albumin dramatically reduces both the to
xicological and behavioral effects of cocaine in nonhuman primates. These effects 
are attributable to a rapid degradation of cocaine in plasma and subsequent greater 
hydrolysis of ecgonine methylester. 

Discussion: lmmunotherapies may help to prevent relapse in addicted patients 
who are motivated to remain abstinent, however they are less likely to be successful 
for inducing abstinence in heavily cocaine addicted individuals. To enhance chances 
for effectiveness, they should be combined with other behavioral and pharmacologi
cal therapies. 

Conclusion: Hopefully, those challenges will be resolved and biologics for SUDs 
will be approved by the FDA or related authorities, to become part of the therapeu
tic armamentarium to curtail this serious disorder. 

K e y w or d s: cocaine addiction - biologics - biologics to treat addiction - vacci
nes - monoclonal antibodies - butyrylcholinesterase - cocaine 
esterase - cocaine hydrolase - cocaethylene 

Úvod 

K napísaniu tejto práce inšpiroval prvého autora fakt každodennej praxe 
s látkovo závislými, pre ktorých diagnózu neexistuje schválená farmakote
rapia, hoci sa jej často dožadujú. Dôležitými zdrojmi informácií boli pred
nášky počas mítingov APA 2013 až 2016 (Višňovský, 2013; 2016), ako aj li
teratúra, ktorá sa venuje tejto perspektívnej liečbe. Dodnes totiž nie je 
schválená žiadna oficiálna medikácia na liečbu kokaínovej (a nielen tejto) 
závislosti. Vieme do istej miery zvládať akútne intoxikácie kokaínom, či 

komplikácie v zmysle psychotických porúch po užití kokaínu, vrátane pro
longovaných (Višňovský 2010; 2014). Z dlhodobého hľadiska však limitovať 
konzum, respektíve dosiahnuť abstinenciu, či znížiť prahnutie a odmenu u 
závislých od kokaínu, býva problém. 

Kokaín sa metabolizuje pseudocholínesterázou (butyrylcholínesterázou) 
v cirkulácii alebo neenzymatickou hydrolýzou na metabolity ako je benzoy
lekgonín (BE), ekgonín metylester (EME) a kyselina benzoová (obr. 1) 
(Stewart et al., 1979; Weihua et al., 1999). Práve jednotlivé miesta v meta
bolizme kokaínu zároveň predstavujú potenciálne miesta účinku biologík -
či už v zmysle vychytávania a neutralizácie kokaínu a jeho metabolitov, ale
bo v zmysle augmentácie/blokovania špecifických reakcií. 
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Obrázok 1. Metabolizmus kokaínu (podľa Weihua et al., 1999) 
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Cieľom príspevku je priniesť prehľad o aktuálnych údajoch týkajúcich sa 
biologickej liečby kokaínovej závislosti, ako aj liečby predávkovania ko
kaínom. 

Metodiha 

Údaje pre predkladanú prehľadovú prácu sú získané štúdiom dostupnej 
odbornej literatúry a z prednášok výročných mítingov APA v rokoch 2013 až 
2016, venovaných perspektíve biologickej liečby látkových závislostí. 
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1. Vakcíny na liečbu kokaínovej závislosti 

História vývoja antikokaínových vakcín 

Aktívna vakcinácia voči kokaínu môže znížiť akútnu toxicitu kokaínu, 
ako aj narušiť posilňovacie mechanizmy v genéze závislosti (Kosten 
a Owens, 2005). Prvá správa o antikokaínovej vakcíne pochádza z roku 
1992 (Bagasra et al., 1992). Vakcína jednoduchej štruktúry viazala norko
kaín k antigénovému proteínovému nosiču, nakoľko kokaín sám o sebe je 
veľmi malá molekula na vytvorenie imunitnej odpovede. Podobné pokusy 
mali Cahndrakumar a kolektív v roku 1993, Lyndry 1993 a Berkman a ko
lektív v roku 1996. 

Komplex katalytických protilátok mal za cieľ imitovať normálne esterázy 
ako butyrylcholínesteráza (Lynch et al., 1997). Tá hydrolyzuje kokaín na je
ho fenylester, na ekgonín metylester a kyselinu benzoovú. Landry (Landry 
et al., 1993) vyprodukoval monoklonálne protilátky s potenciálom pôsobenia 
„enzym-like" protilátok, ktoré sa však nikdy nedostali do fázy klinického 
skúšania. 

Každá vakcína pozostáva z hapténu, naviazaného linkerom (spojovacím 
„mostom") na bielkovinový nosič (kariér), ktorý je schopný vytvárať imu
nitnú odpoveď a adjuvancium (pomocnú látku), ktorá zosilňuje imunitnú od
poveď na tento vakcínový konjugát. Haptén vo všeobecnosti je nekompletný 
antigén, látka neschopná sama o sebe navodiť v organizme tvorbu pro
tilátok. Berkman (Berkman et al., 1996) vytvoril chemicky stabilný haptén, 
ktorý indukuje tvorbu protilátok, keď je konjugovaný s KLH („keyhole lim
pet hemocyanin"). Monokonálne protilátky boli vytvorené z KLH vakcíny 
myší. 

Neskôr sa začali vyvíjať vakcíny, ktoré by preferenčne spôsobovali vytvá
ranie protilátok priamo proti kokaínu, skôr než protilátok katalyzujúcich 
metabolizmus kokaínu (Matsushita et al., 2001). Vývoj zahrňoval molekulu 
„linkeru" medzi proteínovým nosičom a molekulou kokaínu. Tento „linker" 
mal typickú štruktúru, zahrňujúc tri až osem uhlíkov tvoriacich spojenie 
medzi proteínovým nosičom a molekulou kokaínu. Dôležitým aspektom bola 
pozícia molekuly kokaínu voči „linkeru". Janda uvádzal, že ak je amidová 
skupina na uhlíku „linkeru" a ak je linker napojený na metylester pozíciu 
kokaínu, býva vyššia efektivita vakcíny. 

Jandove antikokaínové vakcíny používali haptén nazývaný GNC, ktorý 
má šesťuhlíkový „linker", zakončený karboxylovou skupinou, a konjugovaný 
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s KLH na mieste jeho voľných lyzínov (Carrera et al., 1995). Táto vakcína 
u myší vykázala výraznú redukciu samoadministrácie kokaínu (Carrera et 
al., 2000). Janda a kolegovia vytvorili neskôr druhý haptén nazvaný GND, 
v ktorom dve esterové skupiny pôvodného GNC nahradili dvoma ami
dovými skupinami. Podobne ako pri GNC aj tu vakcinované myši vykazova
li pokles kokaínovej samoadministrácie (Carerra et al., 2001). 

Podobná antikokaínová vakcína bola vytvorená zo sukcinylnorkokaínu 
(SNC) konjugovaného s albumínom býčieho séra (BSA) (Fox et al., 1996). 
Komercionalizovaná verzia mala konjugovaný SNC k toxínu B cholery. Táto 
vakcína bola nazvaná TA-CD. Špecifické protilátky, vytvorené ako odpoveď 
na podanú TA-CD, naviazané na molekuly kokaínu redukujú jeho prestup 
hematoencefalickou bariérou o 25 až 80 % oproti nevakcinovaným kontro
lám. 

Obe vakcíny (TA-CD aj KLH) boli podávané myšiam subkutánne. V jed
nej štúdii boli vakcinované myši intranazálne a subkutánne s SNC-KLH. 
Potom boli merané hladiny kokaínu v sére a mozgu po následnom podaní 
kokaínu. Hladiny kokaínu v mozgu boli nižšie u oboch imunizovaných sku
pín oproti kontrolnej vzorke. Hladiny kokaínu v mozgu však boli dvakrát 
vyššie u vakcinovaných intranazálne oproti subkutánne vakcinovaným my
šiam. (Hrafnkelsdottir et al., 2005). Intranazálna cesta podávania sa nikdy 
nedostala do klinického skúšania, ale podávanie TA-CD intramuskulárne, 
kde je konjugovaný SNC k neaktívnemu toxínu B cholery, je v klinickom 
skúšaní. 

Výhodou vakcinácie je, že po vyviazaní protilátkami sa kokaín metaboli
zuje na neaktívne metabolity, ktoré sa už neviažu na protilátku (Fox et al., 
1996).Uvoľnenie neaktívneho metabolitu potencuje kapacitu protilátok na 
blokovanie čoraz väčšieho množstva kokaínu pred vstupom do mozgu 
(Kosten, 2012). Celkový počet väzobných miest protilátky je limitovaný, pre
to nie je možné naviazať každú molekulu kokaínu. Prevenciou rýchleho 
vstupu kokaínu do mozgu je teda vytvorenie rovnováhy medzi voľnými a na 
kokaín naviazanými protilátkami v krvi. Akákoľvek protilátková stratégia 
môže byť znefunkčnená kompetitívnym antagonizmom - užitými suficient
nými dávkami kokaínu. 

Jednou z bariér na komercionalizáciu antikokaínových vakcín zatiaľ je aj 
to, že od ich iniciálneho podania je potrebné čakať mesiace na to, aby boli 
dosiahnuté dostatočné titre protilátok (Shen a Kosten, 2011). 
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Klinické skúšania kokaínovej vakcíny TA-CD 

Schéma podávania vakcíny TA-CD je trikrát počas 12 týždenného obdo
bia. Dávka TA-CD v prvej humánnej kohorte začínala na úrovni 10 µg, táto 
dávka bola totiž štandardom pre vakcináciu proti cholere (Jertborn et al., 
1992). Následné kohorty mali 10- až 100-násobné dávkovanie (100 -
1000 µg v jednej dávke). 

Fáza I klinického skúšania TA-CD zahrnula pôvodne kokaínovo závis
lých, ktorí boli v abstinencii bez možnosti prístupu ku kokaínu (Kosten et 
al., 2002). 34 probandov bolo rozdelených do podskupín s placebom, vakcí
nou o sile 10, 100 a 1000 µg. Probandi, ktorým bolo aplikovaných 1000 µg 
vakcíny, dosiahli dvojnásobne vyššiu hladinu protilátok oproti zvyšným 
dvom skupinám, medzi ktorými zásadný rozdiel nebol. Hladina protilátok 
tejto skupiny klesla štvornásobne počas 3 mesiacov po poslednej vakcinácii 
a nebola prítomná po roku od poslednej vakcinácie. Aj keď 33 z 34 partici
pantov uvádzalo lokálnu bolesť a stuhnutosť v mieste vpichu, tá sa dá pripi
sovať prítomnosťou alumíniového adjuvancia (Grabenstein, 1994). Neboli 
hlásené žiadne závažne vedľajšie účinky v období nasledujúcich 12 mesiacov 
po ukončení vakcinácie. V ďaľšom skúmaní (Henay et al., 2010) sa podával 
kokaín (O, 25, 50 mg) 13 týždňov pred vakcináciou a potom v týždenných in
tervaloch u 10 respondérov - kokaínovo závislých, ktorí kokaín fajčili. Do
siahnutý titer protilátok varíroval od 200 do 2300 jednotiek, pričom prie
merná hodnota 800 jednotiek korešponduje s 20 µg/ml hladiny anti-ko
kainového IgG. Na základe tejto štúdie bola ustálená minimálna hladina, 
potrebná na podanie TA-CD vakcíny s cieľom, aby sa odstránil psychotropný 
efekt jednej dávky vyfajčeného kokaínu. Vysoká hladina protilátok bola aso
ciovaná s tachykardiou po fajčení kokaínu v dávke 50 mg, ale iné toxické 
efekty neboli referované. 

Fáza Ha randomizovala ambulantne sledovaných 18 subjektov v dvoch 
dávkach TA-CD. Išlo o 100 µg v 4 injekciách a 400 µg v 5 injekciách. Injek
cie boli podávané viac ako 3 mesiace a 16 z 18 subjektov (89 %) úspešne 
ukončilo kompletné 14 týždňové sledovanie. Obe skupiny dosiahli takú imu
nitnú odpoveď, že pre kokaín špecifické protilátky perzistovali v tele aspoň 
6 mesiacov (Martell et al., 2005). Skupina s vysokodávkovým podávaním do
siahla trojnásobne vyššiu hladinu protilátok, táto skupina aj viac abstinova
la počas skúšania (71 % vs. 44 %). Neboli zaznamenané žiadne vážne ved
ľajšie účinky. 

Fáza Ilb zahrnula 115 kokaínovo závislých v udržiavacom metadónovom 

79 



E. VIŠŇOVSKÝ, M. TURČEK/ BIOLOGICKÁ LIEČBA KOKAÍNOVEJ 
ZÁVISLOSTI 

programe. Podávalo sa 5 injekcií TA-CD 360 µg (resp. placebo) (Cornish 
a O 'Brien, 1996). Vakcinovaní boli stratifikovaní na vysoko a nízko pro
tilátky produkujúcich, „cut-ofľ' bolo 43 µg/ml. Táto hodnota bola vypočítaná 
ako postačujúca na blokovanie účinku 3 až 4 očakávaných dávok vyfajčené
ho kokaínu, ktorí by kokaínovo závislí mohli užiť, aby eliminovali účinok 
protilátok. Asi jedna tretina nedosiahla hladinu protilátok ani 20 µg/ml, po
dobne asi tretina dosiahla hladinu, prevyšujúcu 43 µg/ml, čo bola skupina 
vysoko „protilátková". Práve v tejto skupine bolo najviac negatívnych toxi
kologických vyšetrení na kokaín počas 9. až 16. týždňa (45 % versus 35 %). 
Skupina s vysokou produkciou protilátok mala túto hladinu zachovanú po 
25 týždňov, tri mesiace po poslednej vakcinácii. Pokiaľ sa teda dosiahla hla
dina aspoň 43 µg/ml antikokaínového IgG, došlo aj k signifikantnej redukcii 
konzumu kokaínu. 38 % vakcinovaných dosiahlo túto úroveň, a vyše polovi
ca (53 %) zo skupiny s vysokou hladinou IgG dokázala abstinovať od ko
kaínu počas aspoň 50 % sledovaného obdobia. 

Metaanalýza 368 subjektov v dvoch 25 týždňových randomizovaných, 
kontrolovaných skúšaniach ukázala, že sociálne fungovanie nebolo zlepšené 
v priamej asociácii ku kokaín-negatívnych toxikologických vyšetrení (Ghitza 
et al. 2007). Toxín B cholery produkoval IgG voči proteínu cholery u kaž
dého jedinca, ale otázne bolo, prečo asi u tretiny nevytvoril dostatočné pro
tilátky proti kokaínu. Predpokladá sa prítomnosť IgM protilátok, schopných 
viazať kokaín ešte pred iniciáciou vakcinácie. Je totiž možná nezávislá re
kognícia kokaínu pred vakcináciou zo strany T lymfocytov (Deng et al., 
2002). Pacienti potrebujú dostať ďalšiu dávku každé 3 mesiace, aby sa do
siahla protekcia, trvajúca aspoň dva roky, nakoľko samotná expozícia ko
kaínu nezvyšuje množstvo vytvorených protilátok. 

Nasledovala rozsiahla multicentrická štúdia, aby sa porovnal efekt TA
CD oproti placebu u kokaínovo závislých, ktorí sú schopní odmietnuť alebo 
redukovať konzum kokaínu (Kosten et al., 2014). Úvodom sa podávalo 5 dá
vok TA-CD (400 µg) resp. placebo u kokaínovo závislých počas 8 týždňov. 
Dobrovoľníci boli vybratí zo 6 centier v USA a prípustná bola iba diagnóza 
kokaínovej závislosti s nepovolenou inou komorbídnou závislosťou (s výnim
kou závislosťou od kanabinoidov a nikotínu). Po úvodnej vakcinácii boli po
dané ďalšie 4 dávky s odstupom aspoň 10 dní. Randomizovaných bolo 300 
jedincov. Terapeutické rozhranie protilátok nad 42 µg/ml IgG bolo dosiah
nutých u 67 % zo 130 vakcinovaných, čo bol dvojnásobný počet oproti pred
chádzajúcej „single site study" (Martell et al., 2009). V tejto skupine bolo tri
krát menej „drop-ofľ' jedincov (7 % oproti 20 %). Aj keď 16 týždňové nega-
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tívne toxikologické vyšetrenia na kokaín nevykazovali signifikantný rozdiel 
u všetkých 3 skupín (placebo, vysoké IgG a nízke IgG), po 8. týždni abstino
valo aspoň 2 týždne viac vakcinovaných, než tých, čo dostali placebo (24 % 
vs. 18 %). Z vedľajších prejavov boli referované len bolesti a zatvrdnutie po 
vpichu. Rozdiely v zisteniach medzi národnou multicentrickou štúdiou 
a „single" skúšaním vyplývajú z istých nefarmakologických rozdielov a roz
dielov v dizajne a štruktúre. „Single-site" štúdia zahŕňala klientov v meta
dónovom udržiavacom programe s jeho denným užívaním a s monitoringom 
až 6-krát počas týždňa oproti trom monitoringom v týždni v celonárodnej 
štúdii. Po druhé, kognitívne-behaviorálna psychoterapia bola u „single-site" 
štúdii povinnosťou a v celonárodnej možnosťou. Po tretie, v „single-site" 
štúdii pacienti tvorili homogénnejšiu skupinu, než primárne užívatelia ko
kaínu stiahnutí zo 6 centier rôznych regiónov USA. Po štvrté, v celoná
rodnej štúdii boli jedinci odmeňovaní vo výške 55 USD týždenne + 65 USD 
za každé z 5 vakcinácií, čo bolo asi 3 krát viac ako v „singe-site", a tieto zvý
šené kompenzácie v celonárodnej štúdii mohli byť teoreticky zneužívané na 
zakupovanie kokaínu. 

2. Monoklonálne protilátky na liečbu kokaínovej závislosti 

Prvá správa o zvládaní vedľajších účinkov konzumu psychoaktívnych lá
tok pochádza z roku 1986 (Valentine et al., 1986). V predklinických štúdiách 
bol derivovaný vysoko afinitný anti-fencyklidín-antigénový fragment, deri
vovaný z myšej monoklonálnej protilátky, ktorý bol použitý pre predávkova
nie myší fencyklidínom. Prvá klinická štúdia u ľudí na liečbu závislostí mo
noklonálnymi protilátkami bola realizovaná iba nedávno (Stevens et al., 
2014). Išlo o Ia fázu škúšania anti-metamfetamínovej chimerickej mono
klonálnej protilátky u zdravých dospelých ľudí. 

Antikokaínové monoklonálne protilátky (mAbs) sú charakterizované ako 
chemické antagonisty (viažu sa na látku a inaktivujú ju), ako aj farmakoki
netické antagonisty (znižujú koncentráciu kokaínu na mieste jeho pôsobe
nia) (Rang et al., 2007). Imunoterapia, samozrejme, nedokáže redukovať 
craving, keďže nepôsobí v mieste pôsobenia kokaínu v CNS. Komplex ko
kaín-mAb je veľmi veľký na to, aby dokázal prejsť cez hematoencefalickú 
bariéru, čím sa limituje množstvo kokaínu, ktoré sa dostane do CNS. 
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História vývoja antikokaínových monoklonálnych protilátok 

Prvá generácia antikokaínových mAbs bola myšia, označovaná ako 
GNC92H2 (Carrera et al., 2000) a M0240 (Fox et al., 1996). Neskôr vznikali 
mAbs humanizovanejšej štruktúry, ktoré boli vhodnejšie na klinické skúša
nia. 

Druhá generácia mAbs mala humánne lg sekvencie. Ťažká myšia - hea
vy (H) a ľahká - light (L) reťaz IgGl bola nahradená jej humánnymi va
riantmi. 

Antikokaínové mAbs, predklinicky označované ako 2E2 majú úplne 
humánne sekvencie yl heavy (H) reťaz, ale ľahká 'A light (L) reťaž je myšia. 
Táto zmiešaná reťaz mAb 2E2 má vyššiu afinitu ku kokaínu (Kd - 4nM) 
a 10, 1500 až 25000-krát nižšiu väzobnú afinitu voči trom metabolitom ko
kaínu (benzoylekgonínu, ekgonín metylestereu a ekogonínu). Má vysokú afi
nitu k aktívemu metabolitu kokaetylénu (Paula et al., 2004). Plne humani
zovaná antikokaínová mAb h2E2 je používaná v gramových množstvách 
(Kirley a Norman, 2015). Humanizovaná h2E2 má podobný Kd (afinita voči 
kokaínu) ako chimerická/zmiešaná reťaz mAb2E2. 

Fab fragmenty antikokaínových mAbs 

„Fab" fragment („antigen-binding fragment") je časť protilátky, ktorá sa 
viaže na antigény. Pozostáva z jednej konštantnej a jednej variabilnej do
mény na ťažkom aj ľahkom reťazci. Variabilná doména obsahuje paratop 
(špecifické miesto naviazania antigénu). „Fab" fragmenty antikokaínových 
monokolonálnych protilátok sú ideálne pre liečbu intoxikácie, respektíve 
predávkovania kokaínom. Fab fragmenty si zachovávajú väzobnú afinitu 
a špecificitu pre kokaín, ale majú rýchlejšiu distribúciu a eliminačnú kineti
ku. 

Fab fragmenty chimerickej GNC92H2 (Kd - 100 nM) sú viac efektívne 
na prevenciu záchvatov, letality aj premorbidnej ataxie v myšom modele 
predávkovania než intaktný IgG (Treweek et al., 2011). 

Fab fragment h2E2 má asi 100 krát vyššiu afinitu ku kokaínu (Kd - 1,6 
až 3, 7 nM), než fab fragment GNC92H2, čím ho predurčuje na liečbu ved
ľajších účinkov predávkovania kokaínom. 
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Katalytické protilátky 

Niektoré protilátky sú schopné katalyzovať hydrolýzu kokaínu na ne
aktívne metabolity. Protilátky sa totiž viažu a stabilizujú „transition state" 
medzi kokaínom a jeho neaktívnymi metabolitmi, čím znižujú aktivačnú 
energiu, a tým urýchľujú reakciu (Landry et al., 1993). Jedna z takýchto 
protilátok 3B9, katalyzuje aktivitou približujúcou sa až naturálnej humán
nej byturylcholínesteráze (viď tab. 1). Katalytická protilátka 15A10 (Yang et 
al., 1996) má Km a Kcat vyššie ako 3B9, avšak žiadna z katalytických pro
tilátok nemá takú účinnosť ako aktuálne vyvíjaná kokaínesteráza (Howell 
et al., 2014). 

Tabuľka 1. Afinita a katalytická účinnosť anti-kokaínových mAbs 
a kokaínesteráz (podľa Wetzel et al., 2014 ) 

Enzým / protilátka 

3B9 

15A10 

BChE 

Bakteriálna kokaínesteráza 

Km - Michaelisova konštanta 
Kcat - katalytická účinnosť 

Km(µM) Kcat 

490 0,11 min·1 

220 2,3 min·1 

38 1,2 min·1 

0,64 7,8 s-1 

Farmakokinetické aspekty antikokaínových mAbs 

Farmakokinetika antikokaínových mAbs je charakterizovaná pomalou 
elimináciou a nízkym distribučným objemom. Tento profil je ideálny pre 
imunoterapiu drogových závislostí. Vďaka tomu sú potrebné menej frek
ventné podávania a malý distribučný objem súvisí s tým, že mAb zostáva 
dlhšie v plazme, aby sa viazal na kokaín a bránil jeho distribúcii. 
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Polčas eliminácie mAb GNC92H2 u myší je 12 dní (Treweek et al., 2011). 
mAbs 2E2 a h2E2 majú polčas eliminácie u myší vyše jedného tyždňa a dis
tribučný objem je nízky, asi 0,31/kg po i.v. podaní (Norman et al. 2007, Wet
zel et al., 2014). Dlhodobý polčas eliminácie je teda predurčením na hu
mánne podávanie s cieľom prevencie relapsu u užívateľov kokaínu. U myší 
mAb 2E2 znižuje hladinu kokaínu o 78 %. Ak je kokaín podaný intrave
nózne, hodinu po takomto podaní h2E2 dochádza ku dramatickému poklesu 
hladiny kokaínu v mozgu a ku zvýšeniu hladiny ekgonínmetylesteru v plaz
me. Potvrdzuje to klinický efekt protilátok. Efektivita h2E2 voči kokaetylé
nu bola testovaná na myšiach. Kokaetylén je aktívny metabolit kokaínu, 
ktorý vzniká v prítomnosti alkoholu. Táto mAb dramaticky znižuje hladinu 
kokaetylénu, h2E2 má vysokú afinitu voči kokaetylénu, čo indikuje podáva
nie tohto mAb u závislých od kokaínu a koabúzu alkoholu (Wetzel et al., 
2014). 

Behaviorálne účinky antikokaínových mAbs 

Myšia pGNC92H2 spôsobuje pokles konvulzií, porúch rovnováhy, agitá
cie (Carrera et al., 2005; Treweek a Janda, 2012). 

Humánna protilátka GNCgzk a jej Fab 2 fragment redukuje premorbid
nú ataxiu (Eubanks et al., 2014). Tieto protilátky znižujú aj letalitu ko
kaínu. 

Predpokladá sa, že experimentálne si zvolia myši administráciu len vte
dy, keď je koncentrácia kokaínu v mozgu medzi dvoma bodmi, a to „priming 
treshold" a „satiety treshold" (Norman a Tsibulsky, 2006). „Priming tres
hold" je považovaný za koncentráciu (kokaínu), na hranici ktorej sa aktivuje 
u myší administrácia kokaínu (vzniká potreba ho užiť). „Satiety treshold" je 
horný (stropový) sýtiaci prah, nad jeho úrovňou koncentrácie kokaínu sa 
automaticky administrácia pre nasýtenie zastavuje. 

V štúdii Normana (Norman et al., 2009) bolo cieľom zistiť vplyv podáva
nej mAbs na administráciu kokaínu v kontexte vplyvu mAbs 2E2 na „pri
ming a satiety treshold". „Priming treshold" sa meral pri podávaní injekcií 
kokaínu. Nastal vtedy, keď bol obnovený konzum kokaínu zvieraťom sa
motným. Meralo sa množstvo kokaínu, ktoré bolo potrebné podať na to, aby 
sa vyčerpala väzbová kapacita protilátky v sére, vďaka čomu by bolo ko
kaínu umožnené prestúpiť cez hematoencefalickú bariéru, a následne by je
ho hladina presiahla hranicu „priming treshold". „Priming treshold" sa po 
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podávaní monoklonálnej protilátky, označovanej ako mAb 2E2 zvýšil až 
trojnásobne. V humánnych podmienkach to znamená, že pacient bude oveľa 
menej ohrozený relapsom, ak sa mu podá kokaín. Podobne bol tento vzrast 
„priming treshold" zaznamenaný aj u katalytickej protilátky 15A10 a myšej 
mAb GNC92H2. „Satiety treshold" sa dosahuje rýchlejšie pri podávaní 
mAbs. Tieto štúdie však požívali extrémne nízke dávky protilátok (4 až 
12 mg). 

3. Enzýmy (kokaín-hydroláza, bakteriálna 
kokaínesteráza) na liečbu kokaínovej závislosti 

Ideálna antikokaínová medikácia by mala zrýchliť metabolizmus ko
kaínu vytvorením neaktívnych metabolitov (Zheng a Zhan, 2012a; 2012b). 

Základom metabolizácie kokaínu (obr. 1) je hydrolýza na úrovni benzoy
lesteru alebo metylesteru (Gorelick 2008). Hydrolýza benzoylesteru produ
kuje ekgonínmetylester (EME), kým hydrolýzou metylesteru vzniká benzoy
lekgonín (BE). Najvýznamnejším enzýmom, ktorý metabolizuje kokaín, je 
butyrylcholínesteráza (BChE). Tá katalyzuje hydrolýzu benzoylesteru. Zvyš
né dve pečeňové karboxylesterázy (hCE-1 a hCE-2), katalyzujú hydrolýzu 
na metylester a benzoylester. Z týchto troch je BChE jediný enzým, metabo
lizujúci kokaín v ľudskom sére. Zvyšný kokaín je metabolizovaný oxidáciou 
cytochrómom P450 CYP3A4, čím vzniká norkokaín. 

EME je posledný aktívny metabolit kokaínu a môže spôsobiť vazodilatá
ciu, zatiaľ čo BE a norkokaín spôsobujú vazokontrikciu a pokles prahu zá
chvatov, podobne ako kokaín samotný (Gorelick, 2008). Norkokaín je pova
žovaný za ešte viac toxickejší, než kokaín samotný (Zhan et al., 2014). BE 
nemal doteraz zistený letálny účinok. Hepatotoxický efekt kokaínu je spôso
bený neskoršími oxidatívnymi reakciami norkokaínu (Pellinen et al., 2000). 
Hydrolýza kokaínu na benzoylmetylester je metabolická cesta, ktorá sa javí 
ako najvýhodnješia pre amplifikačné techniky. 

V súčasnosti sú známe iba dva natívne enzýmy, ktoré sa dajú využiť na 
katalýzu hydrolýzy kokaínu na benzoylester: humánna butyrylcholíneste
ráza (BChE) a bakteriálna kokaínesteráza (CocE) (Larsen et al., 2002). 
BChE je výborne tolerovaná v ľudskom tele, má za sebou množstvo kli
nických skúšaní bez prítomnosti vedľajších účinkov (Gorelick, 2008). Identi
fikovalo sa doposiaľ viac ako 65 prirodzených mutácií BChE (Lockridge, 
2015). Natívna BChE má však veľmi nízku katalytickú účinnosť voči 
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(-)kokaínu (kcat - 4,1 min-1, Km - 4,5µM) na to, aby sa dala použiť terapeu
ticky (Sun et al., 2002). Izomér (+)kokaín je neprirodzený, biologicky in
aktívny, metabolizuje sa BChE veľmi rýchlo, filtruje sa z plazmy behom 
niekoľkých sekúd, skôr než dosiahne CNS. V porovnaní s natívnou BChE 
má CocE signifikantne vyššiu katalytickú účinnosť kokaínu, ale je termone
stabilná (Gao et al., 2009). BChE je „príbuzná" s AChE, je produkovaná 
v pečeni a je distribuovaná do tela, vrátane mozgu, plazmy a pľúc (Gorelick, 
1997). Humánna BChE je tetramér, pozostáva zo 4 subjednotiek a obsahuje 
574 aminokyselín. BChE je oveľa väčšia, než AchE, (čo vysvetľuje, prečo je 
schopná oproti AChE, ktorá je špecifická pre malé substráty ako acetyl
cholín mať väčšie substráty), jej substrátmi sú okrem kokaínu napríklad 
grelíny a aj prudukt CPTll (Bassan, 2013). 

Hydroláza CocHl 

Približne pred 12 rokmi sa podarilo identifikovať mutáciu humánnej 
BChE (A199S/S287G/A328WN332G), ktorá vykazovala až 456-krát vyššiu 
katalytickú účinnosť v porovnaní s prirodzenou humánnou BChE voči 

(-)kokaínu (Pan et al., 2005). Jej podanie jednu minútu pred podaním ko
kaínu v závislosti od dávky ochraňuje myš voči akútnej toxicite a letálnej 
dávke kokaínu - fúzovaná s humánnym sérovým albumínom (HSA) predl
žuje in vivo polčas eliminácie a selektívne blokuje toxicitu indukovanú ko
kaínom u potkanov, ktorí predtým užili kokaín (Brimijoin et al., 2008; Xue 
et al., 2011). Táto mutácia bola predklinicky a klinicky bohato skúmaná 
(Brimijoin et al., 2008; 2013; Carrol et al., 2011; Cohen-Barak et al., 2015). 
Na základe in vitro konfirmácie sa dospelo k záveru, že táto mutácia BChE 
je skutočná CocH s katalytickou účinnosťou, ktorá je približne 1000-krát 
väčšia, než je prirodzená BchE (Brimijoin et al., 2008). Táto mutácia je pre
to pomenovaná ako CocHl alebo aj E14-3 v literatúre (Gao et al., 2010; Xue 
et al., 2011; Zhan et al., 2014; Hou et al., 2013; 2014; Brimijoin et al., 2013). 

Objavenie CocHl viedlo k úvahe o jej využití ako génovej terapie pre 
liečbu kokaínovej závislosti. Vo svetle záverov predklinických skúšaní spo
ločnosť Teva Pharmaceutical Industries realizovala dvojito zaslepenú place
bom kontrolovanú štúdiu s preparátom TV-1380 (CocHl fúzovaný s ľudským 
albumínom) u ľudí závislých od kokaínu (Cohen-Barak et al., 2015). Ukáza
lo sa, že TV-1380 rapídne eliminuje kokaín z plazmy, čím zabraňuje vstupu 
kokaínu do mozgu a srdca. Aktivita TV-1380 sa zvyšuje v závislosti od 
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dávky. Enzým poskytuje bezpečnú terapiu s jednou aplikáciou týždenne na 
to, aby sa zrýchlila hydrolýza kokaínu u človeka (Cohen-Barak et al., 2015). 
TV-1380 je aktuálne vo fáze II klinického skúšania pre kokaínovú závislosť. 

Pre zaujímavosť poznamenávame, že TV-1380 preukázal aj účinnosť ako 
metabolický vychytávač organofosfátov a bol testovaný na schopnosť neu
tralizovať účinky nervových jedov (vrátane napr. tabunu sarinu, somanu, 
cyklosarinu) (Seavey et al., 2014). Ukázalo sa, že TV-1380 dokáže viazať 
nervový agens a blokovať jeho spojenie s AChE (Seavey et al., 2014), a je 
preto nádejný ako profylaktikum v prípade biologického útoku nervovými 
jedmi. 

Hydrolázy CocH2 a CocH3 

Mutácia A199S/F227A/S287G/A328W/E441D (Xang et al., 2009; Xue et 
al., 2011; Hou et al., 2013) je známa ako E12-4 alebo CocH2. Mutácia 
A199S/F227A/S287G/A328WN332G je známa ako E12-7 alebo CocH3. 
CocH2 má 1370-krát a CocH3 2020-krát väčšiu katalytickú účinnosť oproti 
naturálnej BChE voči (-)kokaínu (tab. 2). Vo vývoji je aj CocH4. 

Bakteriálna kokaínesteráza 

V roku 2000 bola v kmeni baktérie Rhodococcus objavená esteráza, ktorá 
rastie v pôde okolo koreňov rastliny koka (Bresler et al., 2000). Po izolácii 
a purifikácii bola označená ako kokaínesteráza (CocE). CocE konvertuje ko
kaín na ekgonínmetylester a benzoát, využívajúc dusík a uhlík ako zdroj 
výživy pre baktériu. Enzým tvorí 354 7 aminokyselín v 3 doménach a aktív
ne miesto sa nachádza v intersekcii domén (Laren, 2002). Okrem kokaínu 
rozkladá CocE aj kokaetylén (Turner, 2002), ktorý vzniká tranesterifikáciou 
etanolu a kokaínu. U myší a potkanov tvorí akúsi prevenciu pred letálnou 
intoxikáciou kokaínom, nakoľko vďaka jeho odbúravaniu predchádza kon
vulziám a kardiovaskulárnym komplikáciám (Zhann a Zheng, 2012). V me
tabolizácii kokaínu je CocE je asi 500-krát efektívnejšia ako natívna BChE. 
Jej terapeutické využitie je limitované teplotou prostredia - pri dosiahnutí 
teploty ľudského tela sa jej aktivita stráca (Cooper, 2006). 
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Tabuľka 2. Parametre in vitro hydrolýzy (-)kokaínu 
a kokaetylénu pri použití rôznych variánt BChE 

(podľa Hou et al., 2014; Zhan et al., 2014) 

Substrát Enzým Km(µM) 

kokaín WTBChE 4,5 

kokaín CocHl 3,1 

kokaín CocH3 3,1 

kokaetylén WTBChE 7,5 

kokaetylén CocHl 8,0 

kokaetylén CocH3 9,5 

WT BChE - wild type (pôvodná) BChE 
Km - Michaelisova konštanta 
Kcat - katalytická účinnosť 

Kcat (min·1) 

4,1 

3060,0 

5700,0 

3,3 

1820,0 

3600,0 

RCE - relatívna katalytická účinnosť (Kcat/Km) 

Kcat/Km (M·1 min·1) 

9,11X105 

8,87X108 

1,84 X 109 

4,40X105 

2,28 X 108 

3,79 X 108 

RCE 

1 

1080 

2020 

1 

517 

861 

Mutantná termostabilná esteráza prirodzenej esterázy CocE (modifiko
vané dve aminokyseliny Tl 72R/Gl 73Q) je DM CocE (DM od „double mu
tant"). DM CoCE podaná i.v. po podaní letálnej dávky kokaínu intraperito
neálne môže eliminovať kardiovaskulárny efekt kokaínu. DM CocE metabo
lizuje norkokaín a kokaetylén o niečo menej ako kokaín samotný, pričom 
nemetabolizuje benzoylekgonín (Brim, 2011). Metabolická kapacita DM Co
cE neinterferuje s inými psychoaktívnymi látkami (alkohol, morfín, PCP, 
ketamín, metamfetamín, naltrexón, naloxón, midazolam) a s diazepamom 
interferuje iba minimálne (Brim, 2011), čo je predurčuje na liečbu kombino
vaných závislostí (Montoya, 2016). Fáza Ila klinického skúšania DM CocE 
(látka RBP-800) je už skončená, RBP-800 znižuje u ľudí plazmatickú hladi
nu kokaínu o 90 % počas dvoch minút od podania (Zhan, 2016). 
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Záver 

Biologická liečba kokainizmu, o ktorej sme sa v príspevku zmienili, bude 
pravdepodobne „hudbou" budúcich desaťročí a na uvedenie do praxe vyža
duje ešte ďalší výskum. Hoci je možné, že bude finančné náročná, môže z dl
hodobého hľadiska prinášať pre závislého jedinca i spoločnosť zisky. 

Aktívna vakcinácia voči kokaínu môže znížiť akútnu toxicitu kokaínu, 
ako aj narušiť posilňovacie mechanizmy v genéze závislosti. Protilátky, kto
ré vznikajú po podaní vakcín, sa viažu na molekuly kokaínu v cirkulácii 
a zabraňujú jeho prechodu cez hematoencefalickú bariéru, čím obmedzujú 
aktiváciu okruhov odmeny, špecificky aktiváciu dopamínu v nucleus accum
bens. 

Antikokaínové monoklonálne protilátky antagonizujú kokaínom vyvo
lanú odpoveď u ľudí a môžu sa používať ako monoterapia alebo ako doplnok 
u pacientov, ktorí síce sú liečení kokaínovými vakcínami, neprodukujú však 
dostatočné množstvo pritilátok. Protilátky na rozdiel od vakcín pôsobia 
ihneď po podaní, mohli by teda byť oproti vakcínam efektívnejšie pri pre
vencii relapsu u prepustených z ústavnej liečby alebo resocializačného za
riadenia, ako aj na liečbu predávkovania. 

Akcelerácia metabolizácie kokaínu a jeho toxických matabolitov (na ne
aktívne metabolity) s použítím vysoko účinných geneticky modifikovaných 
hydroláz a esteráz sa ukazuje ako perspektívna na liečbu predávkovania ko
kaínom i vlastnej kokaínovej závilosti. Konkrétne preparáty sú ešte pred
metom klinického skúšania. 

Použité skratky 

BChE - butyrylcholínesteráza 
BSA - albumín z hovädzieho (býčieho) séra 
CocE - kokaínesteráza 
CocH - kokaínhydroláza 
ELISA- Enzyme-like immunosorbent assay 
haptén - látka, neschopná vyvolať imunitnú odpoveď, viazaná cez „linker" 

ch
IgG-

na bielkovinový/peptidový nosič 
chiméra/chimerická 
imunoglobulín G 

kariér - bielkovinový/petidový nosič, vyvolávajúci imunitnú odpoveď 
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KLH-

kcat
Kd
Km-

linker -

„keyhole limpet hemocyanine" - nosič pre terapeutické vakcíny. Je 
izolovaný z hemolymfy Megathura crenulata, tiež známej ako 
„giant keyhole limpet", žijúcej v mori pri západnom pobreží Sever
nej Ameriky. Ide o cylindrickú molekulu obsahujúcu meď, zodpo
vednú za transport kyslíka (podobná hemoglobínu u ľudí). KLH je 
zmesou dvoch izoforiem glykoproteínu o veľkosti 400 kDa, s obsa
hom približe 2000 lyzínov, čo umožňuje ľahkú konjugáciu s hapté
nom. Jeden liter hemolymfy obsahuje asi 20 gramov KLH, ktorého 
cena je asi 100 OOO USD (5000 USD/g). 
katalytická účinnosť 
disociačná konštanta 
Michaelisova konštanta - koncentrácia substrátu, pri ktorej sa do
siahne polovičné nasýtenie enzýmu ( uM) 
„spájač" hapténa s kariérom. Pri kokaíne je spojenie sprostredko-
vané aminovou skupinou resp. esterovou väzbou. 

mAb - monoklonálna protilátka, mAbs (plurál) 
priming treshold - spodný prah koncentrácia (kokaínu), pod jeho hladinou 

sa aktivuje administrácia kokaínu 
satiety treshold - horný (stropový) sýtiaci prah, nad jeho úrovňou koncen

trácie (kokaínu) sa administrácia pre nasýtenia zastavuje 
SNC - sukcinylnorkokaín 
RCE - relatívna katalytická účinnosť (kcat/Km) 

Vyhlásenie autorov: Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt záujmov vo vzťahu 
k tejto publikácii. Práca bol v skrátenej verzii prezentovaná na 12. slovenskej a 56. 
československej AT konferencii v Bardejovských Kúpeľoch 1. októbra 2016. 
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