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NA POMOC PRAXI

NALTREXON A LIEČBA ALKOHOLIZMU
Myšlienka o existencii vzťahu medzi alkoholom a opioidmi nie je nová. Už na
20. storočia bola opiová tinktúra propagovaná ako prostriedok na liečbu
alkoholizmu. Ulm a kol., (1995) v historickom prehľade poznatkovo vzťahu medzi
alkoholom a opioidmi uvádzajú dávnejšie zistenie zvýšeného konzumu alkoholu
heroinistami v období, keď nemali heroín, a naopak obmedzenie pitia alkoholu v ča
se, keď užívali heroín. Veteráni vietnamskej vojny, ktori vo Vietname užívali heroín, po návrate do USA často nadmerne konzumovali alkohol.
Klinické skúsenosti, svedčiace pre možný vzťah medzi alkoholom a opiátmi,
viedli k radu experimentálnych štúdií. Vo viacerých štúdiách sa dokázalo, že túžba
po alkohole súvisí s ovplyvnením endogénneho opioidného systému konzumom alkoholu (Volpicelli a O'Brien, 1995).
Výsledky štúdií na laboratórnych zvieratách poukazujú na tri možné mechanizmi, ktorými alkohol potencuje aktivitu opioidných receptorov (Ulm a kol., 1995) :
- acetaldehyd sa môže kombinovať s katecholamínmi a vznikajú tak opiátové
agonisty (tetrahydorizochinoliny);
- alkohol môže stimulovať uvoľňovanie beta-endorfínu a takto nepriamo stimulovať aktivitu opioidných receptorovov;
- alkohol môže (cez zvýšenie fluidity membrán a ovplyvnenie funkci e receptorov
viazaných na membrány) priamo zvy š ovať aktivitu opioidných receptorov.
Podľa hypotézy o obrátenom vzťahu medzi aktivitou opiátových receptorov a
konzumom alkoholu sa predpokladá vzostup motivácie na konzum alkoholu pri poklese aktivity opioidných receptorov a naopak pokles motivácie ak sú už receptory
saturované.
V animálnych štúdiách sa zistil pokles konzumu alkoholu po podaní morfínu a
miera poklesu konzumu bola priamo úmerná dávke morfínu. K podobným zmenám
viedlo aj podanie endogénnych opioidov. Naopak, u laboratórnych zvierat sa zistil
zvyšený konzum alkoholu počas prítomnosti abstinenčných príznakov (Ulm a kol.,
1995).
V experimentoch so zvieratami riadeným konzumom alkoholu sa zistilo zvýšenie konzumu alkoholu v stresujúcich podmienkach len u zvierat, ktoré dostávali
placebo. U zvierat, ktorým bol podávaný naltrexon, nedošlo k vzostupu konzumu
alkoholu. Aj naloxon účinne blokuje preferenciu alkoholu u laboratórnych zvierat.
Naltrexon je schopný blokovať posilňujúci efekt alkoholu na ďal šie pitie alkoholu,
ale u zvierat, ktoré konzumovali alkohol dlhý čas, podanie naltrexonu nevedie k
zmene konzumu alebo ešte zvýši konzum alkoholu (Ulm a kol. , 1995).
Výsledky týchto štúdií viedli k hypotéze, že aj u rudí sú opioidy látkou, ktorá
sprostredkuje posilňujúci efekt konzumu alkoholu. Obsadenie receptorov opioidmi
tlmí konzum alkoholu, naopak malé dávky opiodov zvyšujú "chuť" na alkohol. Pozačiatku
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dobný efekt má aj dopamin. Alkohol zvyšuje uvolňovanie dopaminu v nd. accumbens - jednej z oblastí, v ktorých má dopamin odmeňujúce účinky . Naloxon a selektívne antagonisty opioidných delta-receptorov blokujú tento účinok alkoholu.
S touto hypotézou sa zhoduje aj nález nižšej bazálnej hladiny beta-endorfinu a
vyššej reaktivity opioidného systému na alkohol u rudi ohrozených vznikom alkoholizmu (Swift, 1995).
Existujú tiež dôkazy o sprostredkovaní psychostimulačných účinkov a odmeňujúceho efektu dopa minu (súvisiaceho so zvýšením aktivity telencefalických
dopaminových jadier a nd . accumbens) opioidným systémom.
Z uvedených zistení a predpokladov vychádza hypotéza o možnej blokáde subjektívne príjemných účinkov alkoholu antagonistami opioidov. Táto hypotéza bola
testovaná vo viacerých klinických štúdiách.
V roku 1992 Volpicceli a kol. publikovali placebom kontrolovanú štúdiu účinno
sti naltrexonu v liečbe alkoholizmu. Súbor tvorílo 70 mužov (21 - 65 r. ), ktorí mali
aspoň 5 diagnostických znakov závislosti od alkoholu (podľa krítérií DSM-IIIr),
skóre v MAST vyššie ako 5. Po iniciálnom 7-dňovom placebo intervale boli náhodne
rozdelení na skupinu 35 pacientov, ktorí dostávali naltrexon (50 mg/d, p .o.) a rovnako veIkú skupinu splacebom. Farmaká boli podávané tri mesiace (v 1. mesiaci v
nemocnici súčasne s rehabilitačným programom). V týždenných intervaloch bolo
kontrolované užitie alkoholu (breathlyser). Na IO-bodovej škále pacienti hodnotili
t úžbu po alkohole, dotazníkom bol zisťovaný konzum alkoholu v uplynulom týždni .
Aktuálny psychický stav bol hodnotený pomocou 90- položkovej škály Symptoms
Checklist (SCL) . Každé 4 týždne sa opakovalo biochemické vyšetrenie, psychiat rícké vyšetrenie (obsahujúce aj hodnotenie NÚ) a kvantifikácia psychopatologických symptómov (BPRS) .
Predpokladaným najcitlivejším znakom účinnosti bol relaps, definovaný ako:
konzum alkoholu aspoň 5 dní v týždni, pitie aspoň 5 nápojov v rámci "posedenia",
zistená hladina alkoholu vyš šia ako 100 mg/dl. Obe skupiny sa neodlišovali vekom,
v sociodemografických ani klinických charakteristikách. Pri vstupnom vyšetrení sa
v placebo-skupine (Ps) zistilo vyššie skóre v subškále SCL pre fóbicko-anxiózne
príznaky. Štúdiu neukončilo 40 % probandov v PS a 31 % v NS) .
Priemerné skóre tÚŽby po alkohole bolo v NS signifikantne nižšie ako v PS.
Hodnoty AST a GGT boli v NS nižšie ako v PS. V sledovanom 12-týždňovom období
probandi PS konzumovali alkohol 8,7 % dní, probandi NS len 1,6 % dní . Naltrexon
neviedol k významne zriedkavejšiemu "ochutnávaniu" alkoholu, v NS skupine však
významne zriedkavejšie bolo pokračovanie v pití po prvom ochutnaní. Percento relapsov bolo v NS nižšie ako v PS (23 : 54 %) . Neboli rozdiely vo výsledkoch psychiatrického vyšetrenia a v skóre BPRS a SCL medzi skupinami. Naltrexon bol pacientmi dobre tolerovaný.
Autori uzatvárajú, že naltrexon sa javí byť vhodnou súčasťou liečby alkoholizmu. V študovanom súbore viedol k zmierneniu túžby po alkohole, k zníženiu počtu
dní v ktorých probandi konzumovali alkohol. Bol účinný v prevencii ťahov u jedincov, ktorí porušili abstinenciu. Naltrexon bol dobre tolerovaný. Upozorňujú, že 95 %
z probandov PS, ktorí ochutnali alkohol dosiahlo kritériá relapsu, v NS to bolo len
u 50 % probandov. Nevýhodou, na ktorú autori upozornili, bolo krátke trvanie
štúdie. Je možné, že kompenzačné mechanizmy (up-regulácia receptorov) znížia
účinnosť naltrexonu pri jeho dlhodobom podávaní. Upozornili na vhodnosť prípravy
dlhodobej štúdie, v ktorej by sa tiež zvýšila spoIahlivosť dát o konzume alkoholu
(získavaním údajov aj od blizkych osôb) .
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O'Maleya kol. (1992) v 97-člennom súbore závislých od alkoholu v 12- týždúovej
kontrolovanej štúdii tiež zistili redukciu pitia alkoholu a ZIÚžeIÚe počtu rela psov v
skupine pacientov, ktorým podávali naltrexon.
V štúdií, ktorú publikovali Swift a kol. v roku 1994, autori v súbore 19 probandov- nealkoholikov porovnali vplyv jednorazového podaIÚa alkoholu na psychické
funkcie po aplikácii placeba alebo naltrexonu. Zistili, že naltrexon redukoval subjektívne príjemné stimulačné účinky alkoholu a zvýrazlúl sedatívne a "centrálne"
účinky alkoholu (pocity únavy, ťažoby, útlm aktivity, nepríjenmé pocity ako huča 
IÚe, búšenie v hlave a závrate), ktoré sa inak objavujú až po požití vyšších dávok alkoholu. Probandi jednoznačne preferovali kombináciu placebo - alkohol pred kombináciou naltrexon - alkohol. Naltrexon tlmil pozitívne posilňujúce účinky a zvýraznil negatívne posilňujúce účinky alkoholu. Autori predpokladajú. že pri blokovaIÚ
stimulačného pôsobeIÚa alkoholu naltrexonom sa naruší rovnováha medzi subjektívne príjemnými a nepríjemnými prejavmi spektra účinkov alkoholu a tak
vysvetľujú vzostup nepríjemných účinkov .
Volpicelli a kol. (1995) v 12-týždňovej kontrolovanej štúdii porovnali placebo
(skupina PS) a naltrexon (skupina NS) v súbore 99 ambulantne liečených alkoholikov. Probandi okrem farmakologickej liečby absolvovali intenzívnu l- mesačnú psychoterapiu a potom pokračovali v skupinovej psychoterapii (sedenia dvakrát týždenne) .
Zistili, že 38.9 % probandov v NS a 46.7 % probandov v PS porušilo abstinenci u.
Naltrexon teda neviedol u závislých k významnému zIÚžeIÚu pokusov konzumovať
alkohol. Zistilo sa však, že v PS po porušeIÚ abstinencie nasledovalo asi dvakrát
častejšie excesívne pitie (relaps) ako v NS (37,8 % : 18,5 %). Ďalšie výsledky boli
takmer identické s výsledkami predchádzajúcej štúdie (Volpicelli a kol., 1992). Pri
porovnaIÚ nežiadúcich účinkoch sa zistil v NS (štatisticky nevýznamne) častej š í
výskyt bolestí hlavy, nauzey a vomitu.
Autori štúdie sa tiež pokúsili o predikciu efektívnosti liečby a porovnali výsledky liečby s údajmi, ktoré získali pri vstupnom vyšetreIÚ . Zistili, že intenzita tÚŽby
po alkohole, celkové skóre SCL a hodnoty v subškále somatických ťažkostí, obsedantne-kompulzívnych príznakov, anxiozity a anxiózne- fóbických príznakov korelovali s počtom dIÚ v ktorých probandi konzumovali alkohol.
Výsledky dosial publikovaných kliIÚckých štúdií sú sIubné. Potvrdili sa predpoklady opierajúce sa o výsledky animálnych štúdií . Naltrexon účinne tlmi subjektívne príaznivé účinky alkoholu (stimulačné a euforizačné účinky) a zvýrazňuje
subjektívne nepríjemné (tlmivé a neurologické) účinky alkoholu. Zmena subjektívnych účinkov alkoholu počas podávania naltrexonu bola taká výrazná, že viac
ako polovica probandov, ktorí porušili abstinenciu nepokračovala nadmerným pitím
alkoholu.
Ako na to poukázali autori viacerých prác (Swift a kol., 1995, Volpicelli a kol.,
1992) nie je zataJ známe, či pri systematickom podávaní naltrexonu nedôjde ku
kompezačnej up-regulácii aktivity opioidných receptorov, k zIÚželúu účinnosti naltrexonu a k nadmernému pitiu po skončení podávania naltrexonu. O'Maley a kol.
(nepublikovaná štúdia, 1995, cit. podla Swift a kol., 1995) však nezistili zvýšenie
konzumu alkoholu u alkoholikov počas 6 mesiacov po ukončeIÚ liečby naltrexonom.
Aj keď stále ostáva značný priestor pre štúdium mechanizmov, ktorými antagonisty opiátov redukujú konzum alkoholu a pre štúdium efektívnosti naltrexonu v
liečbe alkoholizmu, súčasné poznatky sú povzbudzujúce. Zdá sa, že naltrexon rozšíri spektrum farmák používaných prí liečbe alkoholizmu (Kolibáš, Novotný, 1994).
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Okrem dlhodobých štúdií sú potrebné aj štúdie, ktoré by pomohli identifikovať
podskupinu závislých, u ktorých by bol naltrexon najúčinnejší . Predbežné výsledky
(Volpicelli a kol., 1995) ukazujú, že naltrexon je relatívne najúčinnejší u pacientov s
pestrými psychopatologickými a aj somatickými príznakmi.
Neboli pozorované výraznejšie alebo časté nežiadúce účinky naltrexonu, zdá sa
však najvýznamnejším faktorom, ktorý ovplyvní efekt liečby bude spolupráca pacientov prí liečbe (Swift a kol., 1995). V tej súvislosti je potrebné zdôrazniť, že nalt rexon (a aj iné farmaká) je len jednou zo súčasti liečby . Volpicelli a kol . (1992,
1995) použili skupinovú psychoterapiu. Bohn a kol. (1994) referovali o dobrých
skúsenostiach s kombináciou naltrexon - krátka racionálna psychoterapia v súbore
ť ažkých pijanov (konzum 50 alebo viac nápojov mesačne) .
Výsledkami liečby alkoholizmu naltrexonom v kombinácií s psychoterapiou sa
podrobnejšie zaoberali O'Malley a kol. (1995). V placebom kontrolovanej štúdií porovnali výsledky liečby pri kombinácii naltrexonu s behaviorálnou liečbou (nácvik
zvládnutia situácií provokujúcich pitie alkoholu) s kombináciou naltrexon - podporná psychoterapia. Najlepšie výsledky (najzriedkavejšie porušenie abstinencie)
sa dosiahli pri kombinácii naltrexon - podporná psychoterapia, najhoršie pri kombinácii placebo - bahaviorálna terapia. Je zaujímavé, že v skupine pacientov, u
ktorých bola použitá behaviorálna terapia sa nezistil štatisticky významný rozdiel
medzi naltrexonom a placebom.
Zdá sa, že budú potrebné ďalšie rozsiahlejšie štúdie, ktoré by prispeli k diferencovanejšiemu výberu farmakologických a psychoterapeutických metód u konkrétnych pacientov.
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