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Súhrn
Akamprosát je novšia psychotropná látka, ktorá sa používa na liečbu závislosti od alkoholu. Znižuje túžbu (baženie, craving) po alkohole. Pomáha udržať abstinenciu u pacientov so
závislosťou od alkoholu, ktori úspešne absolvovali detoxifIkáciu. V českej a slovenskej literatúre referovali o akamprosáte Neradová (Alkoholizmus a drogové závislosti 5/1998, Švestka
(Psychiatrie 411999), Kolibáš a Novotný (Psychiatrie 4/2000) . Odvtedy intenzívny výskum
a klinické štúdie o akamprosáte pokračovali, skúseností a odborných článkov o tejto látke
pribúda, a tak autori tohto článku prinášajú prehlad liter atúry o akamprosáte za posledné 3
roky (1999-2001). V tomto období sa pozornosť venovala najmä farmakoekonomike akamprosátu, dalšiemu výskumu jeho vlastností a účinnosti a porovnávaniu naltrexonu a akamprosátu v liečbe syndrómu závislosti od alkoholu. Na základe klinických štúdií o farmakoekonomike akamprosátu je možné konštatovať, že tento liek ako pridavná liečba syndrómu závislosti od alkoholu prináša z dlhodobého hladiska zníženie nákladov na liečbu. Súčasná liečba
disulfuamom a akamprosátom vedie k zvýšeniu účinnosti akamprosátu.
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1. Dóci, M. Kováľová : ACAMPROSATE IN ALCOHOL
DEPENDENCE TREATMENT: A REVIEW (1999-2001)
Summary
Acamprosate is a new psychotropic drug for the alcohol dependence treatment, which is
thought to reduce the craving for alcohol. The drug helps to maintain abstinence in alcoholdependent patients who have successfully undergone detoxification. In Czech and Slovak Republics referred on Acamprosate Neradová (Alkoholizmus a drogové závislosti 5/1998), Švestka (Psychiatrie 4/1999) , Kolibáš and Novotny (Psychiatrie 4/2000). Since that the literature on
Acamprosate has been growing and so the authors reviewed the litera tu re published during
the past three years (1999-2001). The main focus of the publications was on pharmacoeconomic implications of acamprosate therapy as well as on studies dealing with efTectiveness of
acamprosate treatment in alcohol dependence. Based on recent clinical triaIs on the economic
evaluation of acamprosate, it can be concluded that adjuvant acamprosate therapy leads to
net savings and is both clinically and economically attractive. Concomitant administration of
disulfrram improved the efTectiveness of acamprosate.
Key w o r ds:

Acamprosate - alcohol dependence treatment

Úvod
Akamprosát (kalcium acetylhomotaurinát) je syntetická látka s podobnou štruktúrou ako gama-aminomaslová kyselina. Je to prvá látka špecificky vytvorená na
udržiavanie abstinencie u osôb závislých od alkoholu po ich detoxifikácii. Látka nepotencuje akútne alebo chronické toxické účinky alkoholu a nemá hypnotické, antidepresívne, ani svalovo-relaxačné účinky u zvierat. Do roku 1997 bola potvrdená jeho účinnosť v liečbe osôb so syndrómom závislosti od alkoholu v jedenástich randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických štúdiách s celkovým počtom zaradených pacientov 3338 (Wilde a Wagstaff, 1997). Z vedľajších účinkov sa najčas
tejšie objavuje diarhoe . Vyrába sa v tabletách, ktoré obsahujú 333 mg alebo 500 mg
účinnej látky a odporučené dávkovanie je 1,3 gramu (2 x 2 tbl. á 333 mg dennne )
u pacientov s telesnou váhou pod 60 kg a 2 gramy denne (3x2 tbl. á 333 mg alebo
2x2 tbl. á 500 mg) u pacientov s hmotnosťou nad 60 kg (Saivin et al. 1998). Po tejto
stručnej informácii o lieku uvádzame v nasledujúcom texte prehľad literatúry publikovanej o akamprosáte v rokoch 1999-2001.
Účinky a vlastnosti akamprosátu

Vo Veľkej Británii skúmali účinnosť akamprosátu vo svojej štúdii Chick a spol.
(2000). V 6-mesačnej randomizovanej kontrolovanej štúdii sa porovnávala účinnosť
akamprosátu a placeba v prevencii relapsu pitia alkoholu. Do štúdie bolo zaradených 581 pacientov s diagnózou závislosti od alkoholu, ktorí boli priemerne 24 dní
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po detoxifikácii. Z nich bolo 84 % mužov, 44 % nežilo v manželstve a 48 % bolo nezamestnaných . 32 % pacientov malo relaps pitia ešte pred nasadenim akamprosátu,
teda v období medzi ukončením detoxifikácie a začiatkom liečby akamprosátom.
Dávkovanie bolo 3x denne po 666 mg akamprosátu. Výsledky štúdie: kompletnú abstinenciu po 6-tich mesiacoch liečby dosiahlo 12 % pacientov liečených akamprosátom a 11 % pacientov, ktorým bolo podávané placebo. V závere článku autori diskutujú o príčinách, ktoré sa podľa nich podieľali na neúspechu liečby akamprosátom a predpokladajú, že veľký vplyv mala skutočnosť, že pacienti začali byť
liečeni akamprosátom až po relatívne dlhom čase po detoxifikácii, časť z nich porušila abstinenciu už v období medzi detoxifikáciou a začiatkom liečby akamprosátom
a v celej skupine bolo viac drop s-out, ako v iných štúdiách.
V Španielsku Cual a Lehert (2000) podávali akamprosát v dávke 3 x 666 mg
denne alebo placebo už od začiatku abstinenčného syndrómu počas 180 dni. Táto
štúdia bola multicentrická, prospektívna, randomizovaná s počtom zaradených pacentov 296. Kontinuálna abstinencia od začiatku do konca šesťmesačnej li ečby bola
dosiahnutá u 35 % pacientov akamprosátovej skupiny a u 26 % pacientov liečených
placebom.
V Taliansku bola realizovaná štúdia Tempestu a spol. (2000), ktorí tiež porovnávali akamprosát s placebom v priebehu 6-mesačnej liečby a ďalšie tri mesiace
sledovali pacientov bez podávania akamprosátu. 330 pacientov bolo zaradených do
dvoch skupín - pacienti v prvej skupine dostávali akamprosát a pacienti v druhej
placebo. Obidve skupiny absolvovali podpornú psychoterapiu . Na konci šesťme
sačného obdobia abstinovalo 57,9 % pacientov v akamprosátovej skupine a 45,2 %
v skupine splacebom.
Vplyv akamprosátu na pamäťové funkcie u zdravých mladých ľudí sledovali
Schneider a spol. (1999). Udávajú, že akamprosát pravdepodobne ovplyvňuje N-metyl-D-aspartátové (NM DA) receptory, podskupinu glutamátových receptorov, ktoré
majú dôležitú úlohu v procesoch uč enia a pamäti. Cieľom štúdie bolo skúmať, ako
podávanie akamprosátu ovplyvňuje rôzne kognitívne funkcie . Do štúdie bolo zaradených 12 zdravých dobrovoľnikov, ktorým bol podávaný akamprosát 7 dni. Pred
a po podávani lieku bola vyšetrovaná nálada a rôzne pamäťové funkcie. Z výsledkov
štúdie vyplýva, že 7 -dňové podávanie akamprosátu zdravým mladým jedincom neovplyvnilo náladu a krátkodobú pamäť a ovplyvnilo výbavnosť pamäti. V závere autori
zdôrazňujú, že akamprosát ovplyvňuje niektoré pamäťové funkcie a že je to v súlade
s názorom, že účinkuje ako antagonista NM DA receptorov.
Vplyv akamprosátu na excitabilitu motorického kortexu zisťovali Wohlfarth
a spol. (2000). Do štúdie bolo zaradených 12 zdravých dobrovoľnikov - mužov,
ktorým bol podávaný akamprosát v dávke 1998 mg za deň alebo placebo. U všetkých
dobrovoľnikov bola zisťovaná excitabilita moto neurónov po transkraniálnej magnetickej stimulácii (TSM). TSM sa uskutočnila po každom terapeutickom sedeni.
Z výsledkov štúdie vyplýva, že podávanie akamprosátu vedie k hypoexcitabilite motorického kortexu . To môže byť spôsobené subkortikálnymi mechanizmami,
napriklad talamokortikálnymi spojeniami, pričom intrakortikálna inhibícia a facilitácia nie sú ovplyvnené. Danchour a De Witte (1999) experimentálne zisťovali hy-
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permotilitu u potkanov v priebehu alkoholového abstinenčného syndrómu. Všetky
pokusné zvieratá boli pravidelne alkoholizované inhaláciou etanolom a boli rozde·
lené do dvoch skupín - jedna dostávala akamprosát v dennej dávke 400 mg na 1 kg
hmotnosti a druhej skupine akamprosát nebol podávaný. Bola pozorovaná motilita
po odňatí etanolu a bolo zistené, že akamprosát redukoval motilitu pokusných zvie·
rat v priebehu prvých dvanástich hodín po odňatí etanolu v porovnaní so skupinou,
ktorej nebol podávaný akamprosát. Tieto výsledky naznačujú , že akamprosát znižuje hypermotilitu po odňatí etanolu v priebehu odvykacieho stavu, a to priamo redukciou koncentrácie glutamátu v nukleus akumbens alebo nepriamo zvýšením hladiny
taurinu a GABA v mozgu.
Z praktického hradiska je zaujímavá švajčiarska štúdia, ktorá sa zaoberala účin
kom kombinovanej liečby akamprosátom a disulfiramom v liečbe alkoholizmu
(Besson a spol., 1998). 118 pacientov bolo náhodne zaradených do dvoch skupín.
Prvej skupine bola podávaná kombinácia disulfiram plus akamprosát; druhej skupine kombinácia disulfiram plus placebo. Výsledky: 27 % pacientov liečených disulfiramom spolu s akamprosátom a 53 % pacientov liečených disulfiramom plus placebom porušilo abstinenciu už v prvom mesiaci liečby . V priebehu celého roka liečby
skupina liečená kombináciou disulfiram plus akamprosát mala v priebehu roka 137
dní úplnej abstinencie (40 % dní s abstinenciou) a skupina liečená kombináciou disulfiram plus placebo 75 dní úplnej abstinencie (21 % dní s abstinenciou). Neboli pozorované žiadne interakcie medzi akamprosátom a disulfiramom. Jediným vedľajším účinkom liečby bola diarhea. Autori na základe svojej štúdie udávajú, že
akamprosát je bezpečným a užitočným psychofarmakom pre dlhodobú liečbu závislosti od alkoholu. Súčasné podávanie disulfiramu zvyšuje účinnosť akamprosátu.
Pozorovania so závermi, ktoré sa odlišujú od väčšiny doteraz uverejnených údajov, publikoval kolektív z oddelenia pre molekulárne vedy z Univerzity v Kansase,
USA, pod vedením Wu JY (2001). Na základe svojich pokusov s akamprosátom na
kultúrach neurónov udávajú, že akamprosát pravdepodobnejšie účinkuje prostredníctvom taurinového systému ako cez glutamátový alebo GABA-ergický systém, pretože podľa ich pozorovaní akamprosát silne inhibuje väzbu taurínu na
taurínové receptory a má nízky efekt na väzbu glutamátu na glutamátové receptory.
Podľa autorov objavila sa neurotoxicita akamprosátu, prinajmenšom v neuronálnych kultúrach. Mechanizmus vzniku akamprosátom vyvolaného poškodenia
neurónov je pravdepodobne vyvolaný schopnosťou akamprosátu zvyšovať hladinu intracelulárneho kalcia (Ca2+). Prevenciou zvýšenia (Ca2+) aj akamprosátom vyvolanej neurotoxicity môže byť taurín.
Ďalšie látky ovplyvňujúce craving, porovnanie naltrexonu
a akamprosátu
Ďalšími látkami, ktoré ovplyvňujú craving, sú naltrexon a tiaprid; disulfiram
(Antabus) pravdepodobne tiež má určitú schopnosť znižovať craving (Swift, 1999).
Ďalšími látkami, pri ktorých sa skúmala účinnosť na zníženie cravingu u osôb závislých od alkoholu, sú ritanserin (nedokázala sa jeho schopnosť znížiť craving u ľudí)
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a ondasetron, serotonin3 antagonista, pri ktorom predbežné výsledky naznačujú, že
môže byt účinný u alkoholikov s včasným vznikom závislosti od alkoholu (Johnson,
2000; Swift, 1999). Zisťovaním účinnosti kombinácie akamprosátu a naltrexonu sa
zaoberala v poslednych rokoch jedna štúdia. Stromberg a spol. (2001) pokusmi na
potkanoch nezistili, že by kombinácia týchto dvoch látok bola účinnejšia v liečbe
závislosti od alkoholu, ako monoterapia jednou alebo druhou látkou. Samozrejme je
otázne, do akej miery sa dajú pokusy na potkanoch zovšeobecniť na ľudskú populáciu. O porovnanie účinnosti naltrexonu a akamprosátu sa meta-analýzou
pokúsili Kranzler a van Kirk zo Spojených štátov amerických. V USA nie je akamprosát povolený na liečbu syndrómu závislosti od alkoholu, a tak autori porovnávali
literárne údaje získané z výsledkov publikovaných štúdií. Vytvorili model, pomocou
ktorého porovnávali účinnosť obidvoch látok a štatistickým vyhodnotenim dospeli
k záveru, že nie sú štatisticky významné rozdiely v účinnosti naltrexonu a akamprosátu. Jedinou štúdiou, ktorá v priebehu posledných troch rokov porovnával a
obidve látky na súbore pacientov, je štúdia Rubio a spol. (2001) z Madridu. V štúdii
bolo · liečených 157 pacientov so závislosťou od alkoholu. Polovica pacientov bola
liečená akamprosátom, polovica naltrexonom . Pacienti liečeni naltrexonom mali
v štúdii signifikantne dlhšie obdobie od začiatku liečby po prvý relaps - 63 dni versus 42 dní v akamprosátovej skupine. Na konci ročnej liečby 17 % pacientov
liečených akamprosátom a 41 % pacientov liečených naltrexonom abstinovalo.
V naltrexonovej skupine pacienti absolvovali signifikantne viac sedení v rámci skupinovej psychoterapie, ale to podra autorov nevysvetľuje lepšie výsledky naltrexonovej skupiny pacientov. V Austrálii bol publikovaný článok , podrobne popisujúci naltrexon a akamprosát a porovnávajúci obidve látky (Tedeschi, 2001) najmä
z hradiska ich použitia obvodnými lekármi (general practitioners), pretože tí môžu
v Austrálii obidve látky predpisovať svojim pacientom.
Farmakoekonomika akamprosátu

Annemans a spol. (2000) porovnávali v Belgicku vo svojej štúdii náklady na
syndrómu závislosti od alkoholu akamprosátom s liečbou syndrómu závislosti
od alkoholu nefarmakologickými prístupmi v priebehu 24-och mesiacov. V štúdii bolo zaradených 448 pacientov, ktorí absolvovali 12-mesačnú liečbu akamprosátom
a následné 12-mesačné obdobie pozorovania. V tejto štúdii sa ukázal signifikantný
rozdiel v účinnosti akamprosátu oproti placebu v prevencii relapsu u pacientov so
závislosťou od alkoholu. Z hradiska ekonomickej analýzy boli priemerné náklady na
relaps kalkulované z hradiska výdavkov zdravotných poisťovní na základe zisťova
nia údajov u všeobecných lekárov aj u špecialistov. Výpočty ukázali pri liečbe akamprosátom úsporu 528 Euro na pacienta za 24-mesačné obdobie v porovnaní s nefarmakologickou liečbou. Úspora bola daná nižším počtom akútnych hospitalizácií
s cierom detoxifikácie a nižším počtom hospitalizácií na rehabilitáciu pacienta.
Predpokladaná úspora v rámci celej krajiny bola pre belgický zdravotný systém
vyčíslená na 1,74 milióna Euro za dva roky.
liečbu
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V Nemecku sa úsporou nákladov pri liečbe pacientov so syndrómom závislosti od
alkoholu akamprosátom zaoberali v svojej štúdiii Schadlich a Brecht (2000). Retrospektívnou analýzou klinických údajov zisťovali priame náklady na liečbu abstinujúcich alkoholikov, ktorým bol podávaný akamprosát. V prepočte bola vyčíslená
úspora 2600 DM na jedného alkoholika liečeného akamprosátom v porovnaní s nákladmi na liečbu alkoholikov, ktorí neboli liečení akamprosátom. V závere štúdie je
zdôraznené, že okrem úspory nákladov v priebehu prídavnej liečby akamprosátom
sa na základe úplnej abstinencie zlepšil aj celkový zdravotný stav pacientov.
Vo Švajčiarsku v Inštitúte Lekárskej informatiky a bioštatistiky v Reihene v spolupráci s Merk-Lipha S.A. v Lyone vo Francúzsku Palmer a spol. (2000) vypracovali
počítačový model na výpočet klinických a ekonomických súvislostí u pacientov so
syndrómom závislosti od alkoholu, ktorí sú pre túto závislosť liečení. Vytvorili dve
skupiny abstinujúcich alkoholikov po detoxifikácii - jednu skupinu li ečenú štandardnou terapiou a druhú skupinu liečenú štandardnou terapiou plus 48 týždňov
akamprosátom. Do programu boli zakomponované relapsy pitia alkoholu a dôležité
komplikácie alkoholizmu (pečeňové ochorenia spôsobené alkoholizmom, akútna
a chronická pankreatitída, akútna a chronická gastritída, karcinóm nazofaryngu
a ezofágu, alkoholická kardiomyopatia, alkoholická periférna polyneuropatia, psychózy vyvolané užívaním alkoholu, náhodné úmrtia a suicídiá). Pravdepodobnosť
výskytu týchto komplikácií bola závislá od počtu rela psov pitia alkoholu. Výskyt relapsov, pravdepodobnosti a náklady na liečbu akamprosátom a na liečbu komplikácií boli získané z publikovanej literatúry. Ekonomická analýza vychádzala
z výpočtov nemeckého systému zdravotného zabezpečenia. Predpokladaná dÍžka života a celkové náklady v priebehu života (náklady na iniciáInu liečbu udržania abstinencie plus náklady na liečbu komplikácií) boli kalkulované pre typickú mužskú
kohortu alkoholikov s priemerným vekom 41 rokov, z nich 80 % s ochorením pečene,
15 % s cirhózou pečene, 22 % s chronickou pankreatitídou a 1 % s alkoholickou myokarditídou. Predpokladaná dÍžka života s a bez liečby akamprosátom bola 15,9
a 14,7 roka. Vypočítané náklady na liečbu týchto dvoch skupín pacientov do konca
života boli 46 448 DM a 49 549 DM. Autori projektu v závere zdôrazňujú, že predpokladané celoživotné náklady na liečbu syndrómu závislosti od alkoholu a jeho komplikácií sú nižšie u pacientov liečených akamprosátom v porovnaní s pacientmi,
ktorí sú liečení štandardnou terapiou bez akamprosátu.
Rychlik a spol. (2001) sa zaoberali farmakoekonomikou akamprosátu v bežnej
ambulantnej praxi. PodIa nich pojmy "štandardná liečba závislosti od alkoholu bez
akamprosátu" a "štandardná liečba s pridaním akamprosátu", kt~ré sa používajú
v niektorých štúdiách, nie sú úplne presné v bežnej reálnej ambulantnej praxi.
V ich štúdii bolo zaradených 521 pacientov liečených akamprosátom a 265 pacientov zaradených do skupiny "iná liečba závislosti od alkoholu". Dve tretiny pacientov
boli muži, ich priemerný vek bol 45 rokova priemerný čas od diagnostikovania
syndrómu závislosti od alkoholu bol 10 rokov. Liečba bola podávaná a sledovaná
1 rok. Výsledky štúdie: po roku liečby abstinovalo 33,6 % pacientov liečených akamprosátom a 21,1 % pacientov, ktorí boli zaradení do skupiny "iná terapia". Ročné
výdavky na liečbu boli nižšie u skupiny liečenej akamprosátom (3191 DM) ako
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u skupiny s označením "iná liečba" (4046 DM). Autori v závere udávajú, že liečba
akamprosátom má v Nemecku ekonomické výhody oproti liečbe závislosti od alkoholu inými metódami.

Prehladové články
Foster a McClelIan (1999) vo svojom prehľadovom článku porovnávajú uvedené
štúdie, ktoré sa zaoberali nákladmi na liečbu akamprosátom v Nemecku, Belgicku
a Španielsku. Lesch a spol. (2001) porovnávali výsledky a závery európskych klinických štúdií zameraných na zisťovanie účinnosti akamprosátu . Danchour a De
Witte (2000) spracovali prehľad názorov na mechanizmus účinku akamprosátu.
V posledných troch rokoch bolo publikovaných aj niekolko ďalších prehTadových
článkov o akamprosáte (Švestka, 1999; Golovko a spol., 2000; Mason, 2001 ). Pre
úplnosť prehľadu literatúry o akamprosáte udávame, že v priebehu posledných
troch rokov bolo vo svete publikovaných niekoľko súborných článkov o aktuálnej
psychofarmakologickej liečbe syndrómu závislosti od alkoholu a akamprosát bol
v nich podrobnejšie opísaný ako jedna z účinných látok na znižovanie túžby
(craving) po alkohole (Johnson a Ait-Daoud, 1999; Litten a Allen 1999; Kolibáš
a Novotný, 2000; Anton, 2001).

Záver
Informácie publikované o akamprosáte v odbornej literatúre v posledných troch
rokoch potvrdzujú staršie zistenia, že táto látka je účinná v liečbe syndrómu závislosti od alkoholu tým, že znižuje túžbu (craving) po alkohole. V klinických štúdiách je
počet abstinujúcich pacientov signifikantne vyšší v skupinách li eče nýc h akamprosátom, ako u tých, ktorým bolo podávané placebo. Na základe štúdia literatúry
by sme mohli odporučiť takúto schému na efektívnu psychofarmakologickú liečbu
syndrómu závislosti od alkoholu s použitím akamprosátu: liečbu začať ihn eď, ešte
v priebehu detoxifikácie u motivovaných pacientov. Podávať l rok dávku 2 gramy
akamprosátu denne (u osôb s telesnou hmotnosťou nad 60 kg). V prvých mesiacoch
kombinovať liečbu akamprosátom spodávanim disulfiramu, ktorý pri súčasnom
podávaní s akamprosátom zvyšuje jeho účinnosť (Besson a spol., 1998). V priebehu
psychofarmakologickej liečby je vhodná aj podporná psychoterapia.
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AT PROBLEMATIKA NA 44. ČESKO - SLOVENSKEJ
PSYCHOFARMAKOLOGICKEJ KONFERENCII V JESENÍKU
(5.-9. 1. 2002)

Problematika závislostí sa prezentovala na konferencii v J eseníku na ní e koľkých
posteroch a v niekoľkých prednáškach.
Dóci a Shahpesandy (Košice, L. Mikuláš) venovali pozornosť atypickým neuroleptikám v liečbe schizofrenikov zneužívajúcich psychotropné látky. Uviedli, že celoživotná prevalencia zneužívania alkoholu a nelegálnych drog u schizofrenikov
podľa rôznych prieskumov je 50 %. To má za následok zvýšený počet relapsov, rehospitalizácií a zvýšené využívanie zdravotníckych služieb. Všetky tieto následky
majú aj svoj ekonomický rozmer. Atypické neuroleptiká podľa níekofkých amerických prác znižujú abúzus alkoholu u schizofrenikov.
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