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Súhrn 

Naltrexon je kompetitívny antagonista opiátových ).l a Ô receptorov, ktorý blokuje 
účinky endogénnych i exogénnych opioidov. Zdôvodnením jeho použitia pri alkoho
lových závislostiach je blokáda účinkov fi endorfínov, uvoľnených po akútnom kon
zume alkoholu. V predklinických animálnych a humánnych pokusoch naltrexon 
znižoval spotrebu alkoholu a redukoval pocit odmeny (eufóriu ) po alkohole. V 14 
dvojite slepých štúdiách trvajúcich 12 - 52 týždňov u 2498 chorých s alkoholovou 
závislosťou naltrexon v porovná ní s placebom významne znižoval počet relapsov, 
počet prepitých dní, počet alkoholických nápojov v týchto dňoch a v polovici štúdií 
i craving. Dosiahnuté zlepšenie pretrvával o len do 1 - 6 mesiacov po ukončení 
liečby. Naltrexon môže byť dôležitou súčasťou komplexnej liečby pacientov závislých 
od alkoholu v kombinácii s psychoterapiou. Jeho terapeutický účinok se dostavuje 
predovšetkým u motivovaných pacientov, ktori pokračujú v liečbe i po prvom po
rušení abstinencie. 

K r ú č o v é s lov á : naltrexon - závislosť od alkoholu - prehlad literatúry 
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Summary 

J. Švestka, V. Novotný: NALTREXONE IN THE 
TREATMENT IN ALCOHOL DEPENDENCY 

Naltrexone is a competitive antagonist of opiate ).l and 8 receptors characterizes 
by blockade of endogenous and exogenous opioids. Its usage in alcohol dependence is 
based on the blockade of fi endorphines effect re leased after the acute administra
tion of alcohol. In preclinical animal trial s and in laboratory test in humans naltre
xone reduced the consumption and reward (euphoria ) after alcohol. In 14 double
blind studies lasted 12 - 52 weeks with 2498 patients with alcohol dependence nal
trexone significantly reduced the number of relapses, days with alcohol, number of 
drinks in these days and in thalf of studies the intensity of cravi ng in comparison 
with placebo. The therapeutic effect lasted only l - 6 monts after the naltrexone dis
continuation. Naltrexone is a very important part of the complex management of al
coholics in the combination with psychotherapy. Therapeutic effect of naltrexone 
was observed especially in motivated patients with the na ltrexone continuation des
pite the first disruption of abstinence. 

K ey w o r d s : naltrexone - alcohol dependence -literature overview 

Úvod 

Naltrexon bol syntetizovaný v šesťdesiatych rokoch minulého storočia 
a v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch sa skúšal v prevencii relapsov 
u nemocných závislých od opiátov (Blumberg a kol., 1967; Martin a kol., 
1973; Volavka a kol., 1976). V roku 1985 FDA (Food and Drug Administra
tion) povolila jeho používanie pre liečbu závislostí od opiátov. Mechanizmus 
účinku naltrexonu spočíval v priamej blokáde opiátových receptorov, takže 
po jeho použití boli chori chránení pred eufóriou a ďalšími prijemnými pocit
mi po eventuálnej ďalšej aplikácii opiátov. Vzhľadom na malú spoluprácu 
pri dennom podávaní naltrexon v klinickej praxi dosahoval malú úspešnosť, 
s výnimkou liečby zdravotníckych pracovníkov, motivovaných prípadnou 
stratou licencie k výkonu povolania (Ling a kol., 1984; Stine a kol. , 1997). 

Po objave zvýšenej koncentrácie fi-endorfínov po akútnom požití alkoholu 
v animálnych i klinických štúdiách, bol naltrexon v USA v roku 1994 regis
trovaný v indikácii pre liečbu chronickej závislosti od alkoholu. Naltrexon 
bol následne registrovaný i v ďalších krajinách (Kanada, Austrália , Nový 
Zéland, Velká Británia, Nemecko, Rakúsko , Francúzsko, Španielsko, Ta-
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liansko, Fínsko, Švédsko a ďalšie) a v roku 2003 i v Českej republike pod 
názvom ReVia tablety firmy Torrex Pharma. V USA sa naltrexon v roku 
2000 predpisoval u 7 - 13 % alkoholikov (Mark a kol., 2003). Najväčším 
problémom jeho používania boli nedostatočné poznatky lekárov, nepre
hľadnosť výsledkov kontrolovaných štúdií, nedostatočná spolupráca pacien
tov a v neposlednom rade vysoká cena preparátu. Napriek tomu sa väčšina 
autorov klinických študií zhodla na terapeutickej účinnosti naltrexonu ako 
súčasti komplexnej terapie pacientov so závislosťou od alkoholu. 

Farmakológia 

Naltrexon je syntetický derivát noroximorfinu. Jeho molekulárna formu
la je C2oH230 4N.HCI (pozri obr. 1). Nemá už žiadne agonistické pôsobenie na 
opiátové receptory. Naltrexon výlučne účinkuje ako kompetitívny antagoni
sta opiátových receptorov, najmä pri podtype, a to 2 - 5-krát silnejšie ako 
naloxon (Verebey a kol. , 1980; Gonzales a kol., 1988). Naltrexon blokuje 
účinky ako endogénnych, tak exogénnych opiátov. Jeho prvý biologicky 
aktívny metabolit 6-B-naltrexol je slabším antagonistom opiátových recepto
rov než materská látka, ale dosahuje v plazme až lO-krát vyššie kon
centrácie (King a kol. , 1997). 

Obr. 1 Štruktúra naltrexonu (naltrexon hydrochlorid) 
Molekulárna formula: C2oH230 4N.HCI 

Molekulárna hmotnosť: 377,87 

-HCI 

V organizme sa vytvárajú endogénne opioidy, které je možné rozdeliť na 
enkefalíny, endorfiny a dynorfiny (prehľad pozri Patočka, 2004). Endogénne 
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opioidy sa viažu na opiátové receptory. Hlavné podtypy sú }l (väzba en
dorfínov), Ô (väzba enkefalínov) a K (dynorfíny ). Pre vznik drogovej závislo
sti sú najdôležitejšie }l a Ô podtyp; }l receptory sú aktivované predovšetkým 
endorfínami a v menšej miere takisto enkefalínmi (Van Ree, 1996). Knock
outované myši bez génu pre }l receptor se nestanú závislé od morfínu 
(Matthes a kol. , 1996). Pokiaľ majú experimentálne zvieratá voľný pristup 
ku konzumu - endorfínov či enkefalínov, vedie to k ich zvýšenému prijmu. 
Rovnaká situácia je aj v prípade voľne dostupného heroínu alebo morfínu. 
Po akútnom požití alkoholu se uvoľňujú fi-endorfíny a enkefalíny. Naltrexon 
blokuje prevažne na }l a menej Ô receptory (Gianoulakis a kol. , 1990; 
Li a kol. , 1998; Cowen a kol. , 2001). U človeka alkohol zvyšuje plazmatické 
koncentrácie fi-endorfínov , avšak podľa niektorých autorov podstatne viac 
u osôb s pozitívnou rodinnou anamnézou pre alkoholizmus (Naber a kol. , 
1981; Gianoulakis a kol. , 1987, 1993, 1996). Agonizáciou opiátových }l recep
torov dochádza k dezinhibícii dopamínových neurónov (prostredníctvom 
vmedzerených GABA interneurónov). Uvoľnený dopamín je podkladom pre 
mechanizmus "odmeny/posilnenia" po alkohole (Johnson a kol. , 1992; Klite
nick a kol., 1992; Widdowson a kol. , 1992). Znamená to teda, že naltrexon 
blokuje opiátové receptory, bráni uvoľneniu dopamínu a pocitu "odmeny/po
silnenia" po akútnom požití alkoholu a týmto mechanizmom by mohol redu
kovať príjem alkoholu. 

Farmalwkinetika 

Naltrexon sa skoro 100 % absorbuje z gastro-intestinálneho traktu 
a vstrebávanie neovplyvňuje jedlo (Gonzales a kol., 1988). Maximálne plaz
matické koncentrácie po jednorazovom podaní sa dosahujú za 1 h po požití . 
Po vstrebaní sa naltrexon z 21 % viaže na plazmatické bielkoviny a podstu
puje intenzívnu metabolizáciu pri prvom prechode heparom. Biologická do
stupnosť je len 20 (5 - 40) % (Kogan a kol. , 1977). Naltrexon prechádza 
enterohepatálnou cirkuláciou a vylučuje sa močom (Cone a kol., 1974; Vere
bey a kol., 1976; Gonzales a kol. , 1988). 

Vylučovací polčas naltrexonu je 4 (1 - 10) h a jeho hlavného biologicky 
aktívneho metabol itu 6-B-naltrexolu 13 h . Rozhodujúcim farmakokinetic
kým faktorom pre klinické použitie je polčas di sociá cie z opiátových recepto
rov, ktorý je 3 - 4 dni . Naltrexon v dávke 50 mg blokuje účinky heroínu 
24 h, v dávke 100 mg 48 h a pri podaní 300 mg až 72 h (Lee a kol., 1988). 
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Predkliniché animálne polwsy 

Naltrexon pri kontinuálnom príjme alkoholu redukoval jeho spotrebu 
u potkanov (Froehlich a kol., 1990; GardelI a kol., 1996; Reid a kol., 1996; 
Stromberg a kol. , 1998), myší (Le a kol., 1993; Phillips a kol., 1997) a opíc 
(Altshuler a kol. , 1980; Myers a kol., 1986; Kornet a kol., 1991; Roderfer 
a kol. , 1999). Spolu s redukciou prijmu alkoholu sa súčasne vyvinula up
regulácia opiátových receptorov, ktorá by mohla čiastočne znížiť účinnosť 
naltrexonu (Parkes a kol., 2000). 

Predklinické štúdie taktiež ukázali, že naltrexon nie je účinný za akých
koľvek podmienok. Predklinické štúdie možno zhrnúť, že podávanie naltre
xonu znižovalo príjem alkoholu u rôznych zvieracích druhov v závislosti od 
dávky (Gonzales a kol., 1988; Iso a kol., 1991; Phillips a kol., 1997; Hoelter 
a kol., 1999). 

Liečba naltrexonom po 2-dennej abstinencii taktiež redukovala ďalší 

príjem alkoholu. Z toho sa dá usúdiť, že naltrexon je účinný nielen na zníže
nie konzumu alkoholu, ale i v redukcii relapsov a cravingu (Van Ree a kol., 
1996 ). 

Klinické štúdie s naltrexonom 

Laboratórne štúdie s podávaním naltrexonu pred požitím alkoholu 
Vplyv naltrexonu na subjektívne a objektívne charakteristiky osôb po 

požití alkoholu sa skúmali v laboratórnych podmienkach v 9 kontrolovaných 
dvojite slepých študiách - pozri tabuľku 1. Do týchto pozorovaní bolo zara
dených 276 osôb, od zdravých dobrovoľníkov a sociálnych pijanov až po 
tažkých pijanov a pacientov závislých od alkoholu. Usporiadanie kontrolo
vaných dvojite slepých študií sa značne líšilo. Naltrexon sa podával buď jed
norazovo alebo počas niekoľkých dní (Swift a kol., 1994; Volpicelli a kol., 
1995; Doty a kol., 1997; King a kol., 1997; Davidson a kol., 1999; De Wit 
a kol., 1999; Palfai a kol., 1999; McCaul a kol., 2000; Anton a kol., 2004). 

V štúdii so sociálnymi pijanmi sa podalo buď 50 mg naltrexonu alebo pla
cebo 60 - 90 min pred požitím 95 % alkoholu v množstve 0,65 ml/kg u žien 
alebo 0,75 ml/kg u mužov (Swift a kol., 1994). Naltrexon potencioval se
datívny účinok alkoholu a redukoval pocit prijemnosti (odmeny) bez ovplyv
nenia motoriky alebo farmakokinetiky alkoholu. V ďalšej skriženej študii 
u 51 ťažkých pijanov sa podal naltrexon (50 mg denne) alebo placebo počas 
7 dní (Davidson a kol., 1999). Potom pokusné osoby mohli konzumovať alko-
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hol (pivo) ad libitum. Chorí predliečení naltrexonom vypili menej piva než 
placebová skupina, konzumovali ho dlhšie a boli schopní skôr ukončiť 

popíjanie. Obvyklé príjemné pocity, ktoré sa očakávali , boli menej in
tenzívne a naopak, nauzea a cefalgia boli častejšie. Do štúdie Kinga a kol. 
(1997) sa zaradili rizikoví a nerizikoví jedinci ( podľa rodinnej anamnézy al
koholizmu), dostali 50 mg naltrexonu a potom strednú dávku alkoholu. Nal
trexon potlačil obvyklú počiatočnú stimuláciu po alkohole, ale len u osôb 
s rodinnou záťažou. V inom porovnaní sa podával naltrexon (50 alebo 150 
mg) alebo placebo ťažkým pijanom (McCaul a kol. , 2000). Už pred požitím 
alkoholu osoby predliečené naltrexonom udávali menšiu túžbu po napití sa. 
Po požití alkoholu naltrexon predlžoval čas popíjania a významne zvyšoval 
sedáciu. Rovnako v ďalšej štúdii s rizikovými pijanmi naltrexon znižoval 
príjemné pocity po alkohole (Palfai a kol. , 1999). Obdobné výsledky dosiahla 
autorská skupina Volpicelliho (1995) u detoxifikovaných alkoholikov, u kto
rých predliečenie naltrexonom viedlo k potlačeniu príjemných pocitov 
("high") a zníženiu celkovej spotreby alkoholu. Podľa Antona a kol. (2004) je 
taktiež dôležitý tzv. "timing" ; pokiaI proband začne piť alkoholické nápoje 
jeden za druhým, účinok naltrexonu se nedostaví, avšak pokiaľ po prvom 
napití sa zaradí prestávka (cca 40 min), bude naltrexon efektívny. Dve z de
viatich štúdií boli negatívne a nepreukázali zníženie pocitu odmeny či sti
mulácie po alkohole, zníženie celkovej konzumácie alkoholu či skrátenie ča
su popíjania (Doty a kol., 1997; De Wit a kol., 1999). 

TabuIka 1. Laboratórne štúdie s podávaním naltrexonu 
pred požitím alkoholu 

(zhrnutie) 

Celkove n J.. odmeny J.. spotreby skrátenie J.. stimulácie i sedácie NÚ 

alkoholu času pitia po alkohole 

9 štúdií 276 5/7 4/5 3/4 4/5 3/5 4/5 

Všeobecne je možné konštatovať, že naltrexon proti placebu v 5/7 štúdií 
redukoval odmenu/posilňovanie po alkohole, 4/5 porovnaní viac redukoval 
celkovú spotrebu alkoholu, skracoval čas pitia alkoholických nápojov (3/4 
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štúdií), znižoval stimuláciu po alkohole a zvyšoval se dáciu (3/5 štúdií) a vy
volával viac nežiaducich účinkov (NÚ - únava, tenzia, nauzea, cefalgia) pri 
napití sa. Naltrexon bol v tomto smere účinný predovšetkým u rizikových 
osôb s alkoholizmom v rodinnej anamnéze a u osôb s vysokým očakávaním 
prijemných účinkov alkoholu (King a kol. , 1997; Palfai a kol. , 1999). 

Možno zhrnúť, že predliečenie naltrexonom pred požitím alkoholických 
nápojov v laboratórnych podmienkach vo väčšine štúdií redukovalo pocit od
meny či stimulácie po alkohole, znižovalo celkovú spotrebu alkoholu, 
predlžovalo čas bez popíjania a v 3 štúdiách zvyšovalo sedáciu po konzume 
etanolu. 

Klinické štúdie s monoterapiou naltrexonom 

Naltrexon sa použil na liečbu chronického alkoholizmu v 14 štúdiách 
s celkove 2498 pacientmi - pozri tabuľku 2. Diagnóza alkoholovej závislosti 
bola vo väčšine štúdií stanovená v súlade s kritériami DSM-III a DSM-IV. 
DÍžka terapie naltrexonom bola vo väčšine štúdií 12 týždňov, len dve štúdie 
boli polročné a jedna jednoročná . Vo všetkých štúdiách sa administrovalo 
50 mg naltrexonu raz denne (v niektorých sa použili aj vyššie dávky). Far
makoterapia vo väčšine prác sa doplnila rôznymi formami psychoterapie. 
Všetky štúdie boli kontrolované placebom, len v práci Kranzlera a kol. 
(2000) bola ešte aj kontrola nefazodonom. S výnimkou placebom kontrolo
vaného porovnania Krystala a kol. (2001) veľkosť súboru neprekročila cca 
200 osôb. Všetky kontrolované dvojite slepé štúdie boli publikované v ro
koch 1992 - 2003. Veľkým problémom referovaných prác boli nejednotné 
kritériá úspechu terapie. Väčšinou zahrnovali počty abstinujúcich, relapsov, 
dní s pitím alkoholu, počty nápojov v dňoch s porušením abstinencie. 
V niektorých prácach sa merala aj intenzita cravingu. 

V prvej kontrolovanej dvojite slepej 12-týždňovej štúdii sa liečilo 70 deto
xifikovaných alkoholikov naltrexonom (50 mg denne) alebo placebom v rám
ci komplexnej terapie (Volpicelli a kol., 1992). Iba 23 % liečených naltrexo
nom relabovalo oproti 54 % pri podávaní placeba. Relaps bol definovaný ako 
vypitie viac než 5 nápojov, konzumácia alkoholu najmenej 5 dní v týždni 
a alkoholémia ~ 100 mg/ml. Pri naltrexone pacienti udávali signifikantné 
zníženie cravingu a počtu dní s konzumom alkoholu. Detailnejší popis súbo
ru a výsledkov podáva nielen originálna práca, ale i prehlad Kolibáša 
(1996). 
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V druhej štúdii sa liečilo 97 alkoholikov počas 12 týždňov (O'Malley 
a kol., 1992). Naltrexon v dennej dávke 50 mg bol významne účinnejší než 
placebo podľa počtu relapsov, dní s porušením abstinencie a počtu 

abstinujúcich. Zaujímavé bolo zistenie , že kombinácia naltrexonu s podpor
nou psychoterapiou bola účinnejšia než kombinácia s behaviorálnou tera
piou. Retrospektívne sa potvrdilo aj zníženie cravingu (O'Malley a kol. , 
1996). 80 alkoholikov z pôvodnej skupiny sa vyšetrilo 6 mesiacov po 
skončení štúdie. Pacienti na naltrexone relabovali v menšej miere proti pla
cebu (45 % v. 78 %) a pokiaľ porušili abstinenciu, pozoroval sa menší počet 
dní s ťažkým pitím. Naltrexon bol úspešnejší u alkoholikov s vyššou intenzi
tou cravingu a so závažnejšou kognitívnou dysfunkciou (Jaffe a kol., 1996). 

Volpicelli a kol. (1995) vo svojej druhej štúdii dospeli k obdobným výsled
kom ako v práci z roku 1992. Naltrexon proti placebu viac znižoval craving, 
počet dní s alkoholom a počet relapsov. Výsledky boli lepšie u chorých, ktorí 
dokončili štúdiu a viac spolupracovali pri liečbe (Volpicelli a kol., 1997). 

V 12-týždňovej štúdii Oslina a kol. (1997) nebol naltrexon účinnejší než 
placebo v počte relapsov u alkoholikov starších ako 50 rokov. Na druhej 
strane u chorých, ktorí porušili abstinenciu, sa pri liečbe naltrexonom ve 
vyššom percente nerozvinul relaps v porovnaní splacebom. 

V Antonovej práci (1999) alkoholici liečení naltrexonom boli viac rezis
tentní a lepšie zvládali craving a menej relabovali než placebová skupina. 
Jedným z ďalších záverov bolo, že liečebné účinky naltrexonu a kognitívno
behaviorálnej terapie (KBT) boli synergistické. Po 14 týždňoch po ukončení 
štúdie účinnosť naltrexonu vymizla (Anton a kol., 2001). 

Naltrexon aj v ďalších 12-týždňových štúdiách bol opäť úspešnejší ako 
placebo v kombinácii s nácvikom komunikačných schopností (Monti a kol., 
2001 , Morris a kol., 2001 ). 

Fínska 32-týždňová štúdia priniesla zaujímavé výsledky v tom zmysle, 
že terapia naltrexonom bola úspešná i u nedetoxifikovaných alkoholikov 
(Heinala a kol., 2001). Títo autori na základe svojich výsledkov deklarovali 
užitočnosť užívania naltrexonu len pri objavení sa cravingu pred prípadným 
napitím sa alkoholu a v kombinácii s psychoterapiou (nácvik schopností). 

Švédska práca potvrdila účinnosť naltrexonu v kombinácii s KBT v re
dukcii cravingu. Overil sa aj pokles aktivity hepatálnych aminotransferáz 
(Balldin a kol., 1998). 

Španielske porovnanie naltrexonu s placebom v liečbe alkoholizmu 
potvrdilo nižší výskyt relapsov pri aktívnej liečbe. Kritériom bola aj norma
lizácia biochemických markerov (Guardia a kol., 2002). 
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Účinnosť naltrexonu podľa zníženého počtu relapsov (34 % v. 53 %) a po
dla predÍženia času do výskytu relapsu (priem. 90 dní v. 42 dní) sa popísala 
i v austrálskej štúdii (Latt a kol., 2002) . 

Liečebný efekt naltrexonu v prevencii rela psov pri akoholovej závislosti 
nebol preukázaný v 4 zo 14 štúdií (Gastpar a kol., 2002; Kranzler a kol., 
2000; Krystal a kol. , 2001; Chick a kol., 2000). Kranzler a kol. (2000) to 
zdôvodňujú vyšším výskytom nežiaducich príznakov pri podávaní naltrexo
nu. V práci Chicka a kol. (2000) negatívne výsledky sa zmenili na pozitívne, 
pokiaľ sa analyzovali len spolupracujúci pacienti. V dosiaľ najväčšej a naj
dlhšej publikovanej štúdii sa naltrexon nelíšil od placeba v počte dní s po
rušením abstinencie a v počte alkoholických nápojov v týchto dňoch (Krystal 
a kol. , 2001). 

Tabuľka 2. Klinické štúdie naltrexonu pri alkoholovej závislosti 
- naltrexon 50 mg, kontrola placebom 

(zhrnutie) 

Počet n t % % abstinujúcich % dni .1 cravingu 
štúdií týž. relapsov s alkoholom 

počet 

drinkov 

14 2498 12-52 NAL<PLA NAL>PLA NAL<PLA NAL<PLA NAL<PLA 
10/13 7/10 7/10 5/10 6/8 
štúdií 

Výsledky 14 publikovaných prác možno zhrnúť v tom zmysle, že naltre
xon bol vo väčšine porovnaní s placebom účinnejší v preventívnej liečbe al
koholizmu podľa počtu relapsov (pozitívne výsledky 10/13 štúdií), v počte 
abstinujúcich (7/10 prác), počte dní s porušením abstinencie (opäť 7/10 
prác), v počte alkoholických nápojov v dňoch s alkoholom (6/8 štúdií), ale len 
v polovici štúdií sa konštatovalo zníženie cravingu (5/10 štúdií). Za 1 až 6 
mesiacov po ukončení liečby naltrexonom boli množstvo a frekvencia pitia 
alkoholu rovnaké ako v placebovej skupine (O'Malley a kol., 1996; Anton 
a kol., 2001). 

Je však potrebné podotknúť, že prvá štúdia s väčším kontingentom pa
cientov nebola publikovaná. Išlo o štúdiu Sargenta a kol. (1994). Išlo 
o multi centrickú otvorenú štúdiu s 865 pacientmi (570 pacientov dostávalo 
naltrexon a tradičnú psychosociálnu terapiu a 295 pacientov absolvovalo len 
tradičnú psychosociálnu terapiu). V 12. týždni abstinovalo 49 % na naltre-
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xone a 49 % pacientov s psychosociálnou terapiou . V skupine liečenej nal
trexonom 74 pacientov prerušilo terapiu, kým v kontrolnej skupine len 
3 pacienti. Išlo teda v podstate o negatívne výsledky v štúdii. 

Streeton a Whelan (2001) realizovali meta-analýzu 7 štúdií s 808 alkoho
likmi, publikovaných do roku 2000. Uzavreli , že naltrexon bol účinnejší než 
placebo v prevencii rela psov , v počte abstinujúcich a celkového množstva 
spotrebovaného alkoholu. 

V ďalšej meta-analýze 11 randomizovaných dvojite slepých štúdií s 1438 
alkoholikmi bol naltrexon opäť účinnejší než placebo podla 3 kritérií: 1) poč
tu chorých, ktori sa vrátili k pitiu alkoholu, 2) počtu dní s porušením absti
nencie a 3) počtu alkoholických nápojov v dňoch s alkoholom (Srisurapanont 
a kol., 2000, 2004). Počty chorých, ktorí prerušili liečbu, boli obdobné v nal
trexonovej a placebovej skupine. 

V prehladnom hodnotení Manna (2004) sa už hodnotí 17 štúdií. Uvádza, 
že výsledky nie sú plne konzistentné. Poukazuje na negatívne výsledky naj
väčšej publikovanej štúdie Krystala (2001). Podľa neho treba ešte spresniť 
cielovú skupinu alkoholikov, ktorí by mali z naltrexonu najväčší profit. Nie
ktoré štúdie poukazujú na pacientov s výraznejším cravingom. 

V hodnotení Berglunda (2003) sa zdôrazňuje, že je dobre dokumentovaný 
efekt naltrexonu na zábranu relapsu pri ťažkom pití. Efekt terapie sa zvýši 
pri paralelnej psychosociálnej terapii. 

Pri pokusoch o predikciu účinnosti naltrexonu sa zistilo, že lepšie reago
vali pacienti s rodinnou záťažou alkoholizmom a s vyššou intenzitou cravin
gu (Monterosso a kol. , 2001 ). Terapeutická odpoveď na naltrexon môže byť 
podložená i farmakogeneticky ; alkoholici s Asp40 allelou génu pre opiátové 
).l receptory relabovali menej často než homozygoti s Asn40 allelami (Oslin 
a kol., 2003). 

Kliniché štúdie porovnávajúce naltrexon s inými 
anticravingovými liehmi 

Naltrexon sa porovnával s akamprosátom v úspešnosti prevencie relapsu 
pri alkoholizme v jednej dvoj ite slepej a jednej otvorenej štúdii. 

V randomizovanej dvoj ite slepej štúdii sa liečilo 160 detoxifikovaných al
koholikov počas 13 týždňov (Kiefer a kol., 2003). Pacienti dostávali naltre
xon, akamprosát, kombináciu naltrexonu s akamprosátom alebo placebo. 
Všetky tri aktívne liečebné postupy boli účinnejšie ako placebo podľa nasle
dujúcich kritérií: čas do prvého napitia sa, počet relapsov, čas do relapsu, 
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kumulatívny čas abstinencie. Kombinácia naltrexonu s akamprosátom bola 
úspešnejšia nielen ako placebo, ale i v porovnaní s akamprosátom sa
motným, ale pritom rovnako účinná ako monoterapia naltrexonom. Zároveň 
je potrebné vziať do úvahy, že naltrexon významne zvyšuje plazmatické 
koncentrácie akamprosátu (Mason a kol., 2002; Johnson a kol., 2003). 

Do otvorenej štúdie sa randomizovalo 157 detoxifikovaných alkoholikov 
a liečilo naltrexonom (50 mg denne) alebo akamprosátom (priemerne 1665 
- 1998 mg pro die ) počas 1 roku (Rubio a kol. , 2001). Z chorých, ktori do
končili štúdiu, 54 % abstinovalo pri liečbe naltrexonom a 27 % pri terapii 
akamprosátom (p = 0,0002). Takisto čas do prvého relapsu bol dlhší a počet 
dní s porušením abstinencie a craving nižší ako podávanie naltrexonu. Oba 
anticravingové lieky se nelíšili v počte dní do prvého napitia sa alkoholu 
(44 dní v. 39 dní ; p = 0,34). Štúdia vo viacerých parametroch vyznela v pro
spech naltrexonu oproti akamprosátu. 

V málopočetnej štúdii s 20 alkoholikmi sa porovnal naltrexon s ondanse
tronom, antagonistom serotonínových 5-HT3 receptorov (Ait-Daoud a kol., 
2001). Kombináce naltrexonu s ondansetronom významne viac znížila tzv. 
"automatické" pitie a spotrebu alkoholu oproti placebu pri paralelnej štan
dardnej KBT. 

Podľa Berglunda (2003) nie je možné z malého počtu porovnávacích 
štúdií s akamprosátom vyvodiť predbežne žiadne závery. 

Prvé české skúsenosti s naltrexonom 

Na psychofarmakologickej konferencii v Jeseníku sa prezentovali prvé 
domáce skúsenosti s naltrexonom. Pokora a Mošťák z Brna (2005) referovali 
dve kazuistiky úspešne liečených alkoholikov naltrexonom. Pekárková 
a Dvorák (2005) z Prahy-Bohníc predstavili ambulantný súbor 45 alkoho
ličiek s predchádzajúcimi neúspešnými liečbami . Dostávali počas 6 týždňov 
50 mg naltrexonu. Pozorovali významnú redukciu cravingu. 80 % udávalo 
vymiznutie cravingu aj po roku. 

Indikácie, kontraindikácie a dávkovanie 

Naltrexon je indikovaný na prevenciu relapsov pri závislosti od alkoholu. 
V prípade úspešnosti možno očakávať zníženie počtu recidív, zvýšenie času 
abstinence a zníženie celkovej spotreby alkoholu. N altrexon je vhodný aj 
u chorých s narušením abstinencie, ak sú motivovaní k ďalšej liečbe . 
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Naltrexon je kontraindikovaný pri hepatálnej dysfunkcii , lebo sa pozoro
vala hepatotoxicita pri predávkovaní 5-násobkom terapeutickej dávky. Inou 
kontraindikáciou je závislosť od opioidov. U nedetoxifikovaných pacientov 
by došlo k vyvolániu závažného abstinenčného syndrómu. Naltrexon je rov
nako kontraindikovaný pri dysfunkcii obličiek. 

Obvyklá denná dávka naltrexonu je 50 mg p.o. Niektorí autori od
porúčajú iniciálnu dávku len 25 mg na minimalizáciu nauzey . Naltrexon je 
možné podávať denne v dávke 50 mg. Druhá možnosť je 3-krát týždenne -
pondelok 100 mg, streda 100 mg a piatok 150 mg. Neodporúča sa užívať 
naltrexon nalačno , je vyššie riziko nauzey alebo vomitu. 

N ežiaduce účinky naltrexonu 

Pri liečbe naltrexonom sa z nežiaducich účinkov najčastej šie objavuje 
nauzea a vomitus (u 10 - 14 % liečených), ospalosť (13 %), únava (10 %), ce
falgia (7 fk) , závraty (5 %) (Croop a kol. , 1997; Sole a kol. , 2001). Nežiaduce 
príznaky sa väčšinou minimalizujú v priebehu ďalšej liečby . Pre nežiaduce 
príznaky, najmä nauzeu , musela sa liečba prerušiť u cca 15 % chorých. V te
rapeutických dávkach naltrexon nepôsobí hepatotoxicky. U liečených alko
holikov dochádza k poklesu sérových koncentrácií cholesterolu a bilirubín u 
a k zníženiu aktivity aminotransferáz (Budzynski a kol. , 2000; Sole a kol. , 
2001). 

Z raritnej ších nežiaducich udalosti sa publikovali kazuistiky. U 8 pacien
tov sa pozorovali psychózy v súvislosti s liečbou naltrexonom (Amraoui 
a kol. , 1999), u 1 pacienta sa pozorovala rhabdomyelóza (Zaim a kol., 1999). 
U jedného pacienta sa popísal paradoxný "mizúzus" naltrexonu s eufóríou 
(Measom, 1996) u 4 pacientov abúzus (Lerner a kol., 1992). Sú to však mi
moriadne izolované údaje . 

Podľa firemnej databázy (Du Pont Pharma, 2001) za 5-ročné obdobie 
1995 - 2000 sa registrovalo len u 28 pacientov úmrtie v súvislosti s naltre
xonom, z toho u 10 pacientov išlo o predávkovanie, z toho len dvaja sa pre
dávkovali naltrexonom, ostatní použili kombinácie viacerých farmák. V rov
nakom období sa predalo asi 65 miliónov tabliet. Epileptický parxozmus za 
to isté obdobie sa vyskytol len u 7 pacientov. Väčšinou išlo o úvod liečby, 
kedy ešte mohlo hrať úlohu aj samotné vysadenie alkoholu. Ako vzácne sa 
pozorovali dve suicídiá v postmarketingóvom období (Du Pont Pharma, 
2001). 
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Interakcie 

Naltrexon blokuje účinky všetkých exogénne podaných opioidov, či už pri 
závislosti od opioidov (cave ťažký abstinenčný syndróm) alebo pri ich tera
peutickom použití. Naltrexon neovplyvňuje metabolizmus alkoholu (O'Mal
ley a kol., 1998). Naltrexon signifikantne zvyšuje sérové koncentrácie akam
prosátu (Mason a kol., 2002; Johnson a kol., 2003). Neodporúča sa kombino
vať naltrexon s disulfiramom pro možnú hepatotoxicitu. Kombinácia naltre
xonu s thioridazinom vyvolávala zvýšenú somnolenciu a apatiu. 

Diskusia, zhrnutie, závery 

Klinické použitie naltrexonu v liečbe alkoholových závislostí sa opiera 
o solídny teoretický základ. Alkohol zvyšuje sekréciu endorfínov v eNS 
a ich účinok na opiátové receptory sa dá blokovať naltrexonom. Tieto zá
kladné poznatky sa opakovane potvrdili (aj mikrodialyzačnými vyšetrenia
mi v mozgu zvierat, ako aj sofistikovanými pokusmi u myší a potkanov, pre
ferujúcich alkohol). Vo väčšine animálnych pokusoch po podaní naltrexonu 
spotreba alkoholu poklesla. 

Laboratórne pokusy u ľudí predliečených naltrexonom s následným po ži
tím alkoholu potvrdili, že naltrexon zmenil niektoré parametre pijanského 
správania sa. Testované osoby (sociálni pijani, ťažší pijani, alkoholici) skon
zumovali v takom pripade menej alkoholu. Došlo tiež k nižšiemu počtu re
lapsov, k nižšiemu počtu dní s porušením abstinencie. Pozoroval sa aj po
kles konzumácie alkoholických nápojov v týchto dňoch a v polovici štúdií 
došlo aj k poklesu cravingu. Na naltrexon lepšie reagovali pacienti s rodin
nou anamnézou alkoholizmu a s vysokou intenzitou cravingu. Naltrexon bol 
úspešný i u alkoholikov, ktori porušili abstinenciu, ale ešte sa u nich neroz
vinul relaps, pokiaľ i v takom prípade pokračovali v liečbe týmto prepa
rátom. Dôležitým faktom bolo, že vo väčššine štúdií sa naltrexon kombino
val s psychoterapiou. Dosiahnuté zlepšenie po naltrexone vymizlo do 1 - 6 
mesiacov po prerušení liečby. 

V porovnaní s akamprosátom bol naltrexon v jedinej štúdii úspešnejší 
podľa počtu abstinujúcich, dlhšej doby do prvého relapsu a nižšieho počtu 
dní s alkoholom (Rubio a kol., 2001). Kombinácia naltrexonu s akampro
sátom bola účinnejšia než akamprosát samotný, ale dosiahnuté výsledky bo
li v úrovni mono terapie naltrexonom (Kiefer a kol., 2003). 

79 



J. ŠVESTKA, V. NOVOTNÝ / NAL TREXON V LIEČBE ZÁVISLOSTI 
OD ALKOHOLU 

Naltrexon sa veľmi dobre znášal. Z nežiaducich účinkov sa častejšie vy
skytovali nauzealvomitus, ospalosť, cefalgia a závraty u 5 - 15 % liečených . 

Paradoxne sa však popísala kazuisticky aj eufória a možný abúzus. 
Vzácne sa registrovali len 2 suicídiá za 5-ročné obdobie používania lieku. 
Možno uzavrieť, že naltrexon je dôležitou súčasťou komplexnej terapie 

pacientov so závislosťou od alkoholu v kombinácii s psychoterapiou. Mohut
nosť jeho terapeutického účinku bola síce významne vyššia než účinnosť 
placeba, ale len strednej úrovne . Naltrexon bol účinnejší u vysoko motivo
vaných chorých , s rodinnou záťažou alkoholizmu, vysokým cravingom a pri 
pokračovaní v liečbe i po prvom porušení abstinencie. U týchto podskupín 
alkoholikov je liečba nalt rexonom najnádejnejšia. 
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