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Súhrn 

V príspevku podávame prehľad onaImeféne - prvom liečive schválenom na re
dukciu pitia pri liečbe závislosti od alkoholu. Nalmefénje antagonista opioidných J.1-
a 8- receptorov a parciálny agonista K- receptorov. Farmakodynamické charakteristi
ky ho predurčujú k potenciálnemu znižovaniu odmeny po použití alkoholu (ale 
i iných návykových látok). Účinnosť a bezpečnosť nalmefénu pri znižovaní spotreby 
alkoholu u pacientov so závislosťou od alkoholu sa hodnotila v troch multicen
trických štúdiách fázy III. klinického skúšania: ESENSE 1, ESENSE 2 a SENSE. 
Nalmefén v nich redukoval u pacientov počet dní ťažkého pitia, ako aj priemernú 
dennú spotrebu alkoholu v 6-mesačnom období i v l-ročnej perspektíve. V kontexte 
dizajnu registračných štúdií bol nalmefén Európskou medicínskou agentúrou 
schválený na znižovanie spotreby alkoholu u dospelých pacientov so závislosťou od 
alkoholu s vysoko rizikovým konzumom, ktorí sa aspoň 2 týždne neúspešne po
kúšajú o redukciu pitia alebo abstinenciu. 

K ľ ú č o v é s lov á: nalmefén - závislosť od alkoholu - redukcia pitia 
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M. Turček: NALMEFENE 

Summary 

In the article we give an overview of nalmefene - the first approved medicament 
for reduction of alcohol consumption within the treatment of alcohol dependence. 
Nalmefene is an opioid antagonist ofJl- and 8- receptors and partial agonist of K- re
ceptors. It 's pharmacologic properties suggest that nalmefene could be suitable for 
achieving the reduction of reward after using alcohol (and other psycho active sub
stances). The efficacy and safety of nalmefene in reduction of alcohol consumption in 
patients with alcohol dependence was evaluated in three multicenter clinical trial s 
(phase III): ESENSE 1, ESENSE 2 and SENSE. In these studies nalmefene reduced 
the number of heavy drinking days, as well as the average daily consumption of al
cohol within the 6-month and 1-year period. Nalmefene was approved by the Euro
pean Medicines Agency for the reduction of alcohol consumption in adult patients 
with alcohol dependence who have a high drinking risk level, who are unsuccessful
ly trying to reduce alcohol consumption or achieve abstinence two weeks after initial 
assessment. 

Key w o r ds: nalmefene - alcohol dependence - reduction of alcohol consump
tion 

Úvod 

Alkoholizmus v širšom ponímaní zahŕňa všetkých ľudí, ktorí nemiernym 
konzumom alkoholu opakovane spôsobujú sebe alebo spoločnosti akékoľvek 
škody. V užšom zmysle sa na špičke tohto ľadovca nachádza závislosť, ktorá 
je medicínskou diagnózou s jasne vymedzenými klinickými kritériami. Ab
stinencia ako súčasť tradičného liečebného postupu prináša významné zisky 
pacientom závislým od alkoholu (Dawson a kol., 2007). Predstavuje však vy
sokoprahový cieľ, ktorý nie sú všetci pacienti schopní dosiahnuť (Rehm 
a Shield, 2012). Zlyhanie abstinencie alebo neschopnosť ju vôbec dosiahnuť 
však nemusí znamenať definitívne zlyhanie liečby pre pacienta. Komple
mentárnym cieľom liečby môže byť aj podstatné zníženie konzumu alkoholu, 
ktoré je spojené so znižovaním alkoholom spôsobených škôd (EMA, 2010). 

Na jar 2013 bolo Európskou medicínskou agentúrou (EMA) po predchá
dzajúcom výskume schválené nové liečivo na farmakoterapiu závislosti od 
alkoholu: nalmefén. Hoci možností farmakoterapie je v prípade alkoholovej 
závislosti viac, nalmefén je prvé liečivo, ktoré bolo schválené na redukciu 
pitia. Nalmefén (obr. 1) nie je celkom novou molekulou, skôr znovuobjave-
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ným liečivom. Prvýkrát bol syntetizovaný v roku 1971 a následne patento
vaný v roku 1974 (Fishman, 1974). Spočiatku sa používal ako antidotum pri 
predávkovaní opioidmi, ale jeho miesto na trhu vytesnili iné antidotá. 
Vzhľadom na svoje farmakodynamické charakteristiky a v spojitosti s poz
natkami o neurobiológii návykových porúch sa od roku 1994 začal skúmať 
účinok nalmefénu v liečbe alkoholovej závislosti (Mason a kol., 1994). Toto 
úsilie vyústilo do registrovaného klinického výskumu, ktorého výsledkom je 
nedávne schválenie nalmefénu na liečbu alkoholovej závislosti. 

Chemické vlastnosti 

Z chemického hľadiska je nalmefén syntetickým derivátom morfínu, má 
absolútny vzorec C21H25NOs a jeho celý názov je 17-(cyklopropylmetyl)
-4,5-a-epoxy-6-metylén-morfínan-3,14-diol. Je stéreošpecifícký a má 4 chi
rálne centrá. V syntetizovanej forme hydrochlorid-dihydrátu má moleku
lovú hmotnosť 376 g.moI-\ pri izbovej teplote je stabilný a dobre sa rozpúšťa 
vo vode (EMA, 2013). 

Obrázok 1. 
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Farmakodynamika 

Nalmefén pôsobí ako modulátor tzv. opioidných receptorov v centrálnom 
nervovom systéme, zapojených do nervových dráh mozgovej odmeny. Je an
tagonistom p.- a 8- receptorov a parciálnym agonistom K- receptorov. Jeho 
účinok spočíva v modulácii nervových dráh mozgovej odmeny, ktorá sa kli
nicky prejaví zmenšením odmeny súvisiacej s návykom/závislosťou - na
príklad po použití alkoholu (EMA, 2013). Vzhľadom na "univerzálny" anti
opioidný zásah do kortiko-mezolimbickej dopamínovej neurotransmisie 
v mozgových okruhoch odmeny je nalmefén potenciálne účinný aj na znižo
vanie odmeny spôsobenej inými návykovými látkami alebo dokonca návy
kovým správaním. Preto sa očakávajú výskumy nalmefénu aj v liečbe ďal
ších závislostí, niektoré z nich sa už začali pilotnými štúdiami (Grant a kol., 
2006). 

Farmakokinetika 

Po perorálnom podaní u ľudí dosahuje nalmefén maximálnu koncentrá
ciu v plazme po približne 1,5 hodine. Absolútna perorálna biologická do
stupnosť nalmefénu je 41 %. Nalmefén sa prednostne metabolizuje kon
jugáciou na hlavný metabolit nalmefén 3-0-glukuronid (najmä pomocou 
enzýmu UGT2B7, menej UGT1A3 a UGT1A8). Menej ako 10 % nalmefénu 
sa metabolizuje enzýmami CYP3A4/5 na nalmefén 3-0-sulfát a nornalme
fén, ktorý sa ďalej mení na nornalmefén 3-0-sulfát a nornalmefén 
3-0-glukoronid. Vylučovanie obličkami je hlavná cesta eliminácie nalmefé
nu a jeho metabolitov, pričom biologický polčas bol odhadnutý na 12,5 hodi
ny; pri ťažkej renálnej insuficiencii sa môže predÍžiť na približne 26 hodín 
(EMA, 2013). V animálnych štúdiách na potkanoch prechádzal nalmefén aj 
do materského mlieka, u tehotných samíc potkanov sa nepreukázali žiadne 
teratogénne účinky. 

Účinnosť 

V pilotnej 12-týždňovej štúdii bolo zahrnutých 21 pacientov so závislos
ťou od alkoholu, ktorým bol nalmefén podávaný v dvoch možných dávkach 
(10 mg a 40 mg) v zaslepenom režime oproti placebu. Denná dávka 40 mg 
nalmefénu viedla k signifikantnému zníženiu počtu prepitých dní aj relap
sov (Mason a kol., 1994). 

S odstupom času bola na základe animálnych štúdií na klinické skúšanie 
zvolená optimálna jednorazová dávka nalmefénu 18 mg v podobe perorálnej 
tablety (EMA, 2013). Účinnosť a bezpečnosť nalmefénu pri znižovaní spotre
by alkoholu u pacientov so závislosťou od alkoholu sa hodnotila v troch štú-
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diách (fázy III. klinického skúšania): ESENSE 1, ESENSE 2 a SENSE 
(Gual a kol., 2013; Mann a kol., 2013; Van den Brink a kol., 2013). Všetky 
tri boli multicentrické, randomizované, dvojito zaslepené a placebom kon
trolované. Štúdie ESENSE 1 & 2 boli 6-mesačné, zamerané prednostne na 
výskum účinnosti nalmefénu; štúdia SENSE trvala 1 rok a mala za cieľ 
okrem účinnosti objasniť aj znášanlivosť a bezpečnosť nalmefénu. Celkove 
tieto štúdie zahŕňali 1 941 pacientov, pričom 1144 z nich bolo liečených nal
mefénom 18 mg podávaným podľa potreby. 

Do štúdií boli zahrnutí dospelí pacienti s diagnózou závislosti od alkoho
lu, ktorí v ostatných 4 týždňoch mali menej ako 14 za sebou nasledujúcich 
dní abstinencie, ich priemerná denná spotreba alkoholu (total alcohol con
sumption - TAC) bola na úrovni aspoň stredne rizikového pitia podľa klasi
fikácie WHO (WHO, 2000) (viac ako 40 g čistého alkoholu denne u mužov 
resp. 20 g u žien) a mali viac ako 6 dní ťažkého pitia (heavy drinking days -
HDD, t. j. skonzumovali viac ako 60 g (muži), resp. 40 g (ženy) čistého alko
holu). Z výskumu boli vylúčení pacienti, ktorí mali vo svojej anamnéze de
lírium tremens, epileptické záchvaty, významnú psychickú alebo somatickú 
komorbiditu, ako aj pacienti so závažnými fyzickými abstinenčnými prí
znakmi v čase skríningu. Počas úvodnej návštevy sa hodnotil klinický stav 
pacienta, jeho sociálna situácia a spotreba alkoholu. Následne počas ran
domizačnej návštevy o 2 týždne neskôr sa začala liečba nalmefénom spolu 
s psycho sociálnou intervenciou zameranou na dodržiavanie liečby a znižo
vanie spotreby alkoholu. Psycho sociálna intervencia "BRENDA" pozostáva 
z vyšetrenia pacienta, komunikácie o pacientovom probléme s alkoholom, 
stanovenia terapeutického cieľa a konkrétneho odporúčania o jeho dosaho
vaní (Starosta a kol., 2006). Výskumná medikácia bola predpisovaná podľa 
potreby (o užití či neužití rozhodovali pacienti), výsledkom čoho bolo, že pa
cienti v skupine liečenej nalmefénom ho užívali v priemere približne polovi
cu počtu dní. 

Účinnosť nalmefénu sa hodnotila pomocou dvoch primárnych výsledných 
parametrov: zmeny počtu HDD a zmeny úrovne TAC. Keďže u časti pacien
tov došlo v období medzi úvodnou návštevou a randomizáciou k výraznému 
zníženiu cieľových parametrov (v dôsledku nešpecifických nefarmakolo
gických účinkov), klinická účinnosť nalmefénu bola analyzovaná u pacien
tov s pretrvávajúcim vysoko rizikovým pitím pri skríningu aj pri randomi
zácii. Táto cieľová skupina zahŕňala spolu 824 pacientov. V štúdiách ESEN
SE 1 & 2 mali pacienti na začiatku v priemere 23 dní ťažkého pitia (HDD) 
za mesiac a spotrebovali priemerne (TAC) 106 g alkoholu denne. Po 6. me
siaci bol priemerný počet HDD 9,5 dní/mesiac (naimefén) a 14 dní/mesiac 
(placebo); p<0,05. Zároveň sa po 6. mesiaci znížila TAC na 43 g (naimefén), 
resp. 58 g (placebo) denne; p<0,05. V jednoročnej štúdii SENSE mali pacien
ti na začiatku v priemere 19 dní ťažkého pitia (HDD) za mesiac a spotrebo-
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vali priemerne (TAC) 100 g alkoholu denne. Po 12 mesiacoch bol priemerný 
počet HDD 5 dní/mesiac (naImefén) a 10 dní/mesiac (placebo); p<0,05. Záro
veň sa po jednom roku znížila TAC na 24 g (naImefén) resp. 47 g (placebo) 
denne; p<0,05. Na konci štúdií boli teda cieľové parametre zlepšené v pro
spech nalmefénu (so psychosociálnou intervenciou) oproti placebu (so psy
chosociálnou intervenciou) nasledovne: o 4 prepité dni/mesiac a o 15 g čis
tého alkoholu/deň (v 6-mesačných štúdiách), resp. o 5 prepitých dní/mesiac 
a o 23 g čistého alkoholu/deň (v l-ročnej štúdii). Priemerné zlepšenie hodnôt 
transamináz (AST a GMT) po 6 mesiacoch bolo o 0,1 JlkatlL výraznejšie pri 
nalmeféne oproti placebu. V kontexte výsledkov štúdií treba podotknúť, že 
aj na prvý pohľad relatívne malá redukcia spotreby alkoholu u závislých 
pacientov s vysoko rizikovým konzumom alkoholu je preukázateľne spojená 
s významným znižovaním alkoholom spôsobených škôd - omnoho väčším, 
ako predstavuje rovnaká redukcia u ľudí konzumujúcich alkohol umiernene 
(Rehm a Shield, 2012). 

Bezpečnosť, vedľajšie a nežiaduce účinky 

V oboch 6-mesačných, ako aj v 12-mesačnej štúdii bol nalmefén dobre to
lerovaným liečivom. Najčastejšie nežiaduce reakcie boli nevoľnosť (u 22 % 
pacientov), závraty (18 %), nespavosť (13 %) a bolesť hlavy (12 %). Maxi
mum nežiaducich účinkov sa objavilo v prvých 7 dňoch liečby a pretrvávali 
niekoľko hodín až 3 dni. V klinických štúdiách sa iba zriedkavo (u menej 
ako 5 % pacientov) zaznamenali výtok z nosa, depresívne symptómy, stavy 
zmätenosti alebo disociačné poruchy, pričom tieto nežiaduce účinky mali po
dobný výskyt u pacientov liečených nalmefénom i placebom. Ani po požití 
jednorazovej dávky 450 mg nalmefénu neboli hlásené zmeny krvného tlaku, 
frekvencie srdca, frekvencie dýchania či telesnej teploty. 

Indikácie, kontraindikácie a spôsob užívania 

N a základe výsledkov registračných štúdií bol nalmefén schválený na 
znižovanie spotreby alkoholu u dospelých pacientov so závislosťou od alko
holu s vysoko rizikovým konzumom (viac ako 60 g alkoholu u mužov, resp. 
40 g u žien denne), ktorí sa aspoň 2 týždne neúspešne pokúšajú o redukciu 
pitia. Indikovaný je u pacientov, ktorí nemajú závažné telesné ochorenie ani 
anamnézu delíria tremens, a nie sú u nich akútne vyjadrené telesné prízna
ky abstinenčného syndrómu. Nemá sa užívať u pacientov súčasne závislých 
od opioidov. Napokon nie je určený pre pacientov, u ktorých je terapeutic
kým cieľom okamžitá abstinencia. 

N aImefén sa má predpisovať v spojení s kontinuálnou psychosociálnou 
podporou (psychoterapiou). Nalmefén sa má podávať podľa potreby: každý 
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deň, v ktorý pacient vníma riziko pitia alkoholu, sa má užiť jedna tableta, 
a to najlepšie 1 - 2 hodiny pred predpokladaným časom pitia alkoholu. Ma
ximálna dávka nalmefénu je jedna tableta denne. Keďže sa nepreukázalo 
klinicky významné ovplyvnenie farmakokinetiky nalmefénu v súvislosti 
s príjmom stravy alebo tekutín, môže sa podávať s jedlom alebo bez jedla. 

Záver 

Nalmefén prináša v určitom zmysle nový (resp. vynovený) pohľad na 
možnosti liečby závislostí. Zlyhanie abstinencie ako vysokoprahového cieľa 
alebo neschopnosť ju rýchlo dosiahnuť nemusí znamenať definitívne zlyha
nie liečby pre pacienta. Komplementárnym cieľom liečby môže byť aj pod
statné zníženie konzumu alkoholu, ktoré je spojené so znižovaním alkoho
lom spôsobených škôd. Pri správnom uchopení možností nalmefénu sa kon
cept redukcie pitia nemusí stať konkurenciou iným liečebným postupom. 
Predstavuje skôr doplnkovú možnosť liečby pre tých pacientov, ktorí sa ne
dokážu alkoholu zriecť úplne a najmä ihneď. V dlhodobom horizonte však 
môže byť u nich práve redukcia pitia významným medzicieľom na ceste 
k abstinencii. 

Odborná verejnosť bude iste so záujmom sledovať ďalší osud nalmefénu. 
Očakávané a cenné budú informácie z post-registračných štúdií v rôznych 
subpopuláciách pacientov, pripadne porovnania účinnosti nalmefénu s iný
mi liečivami, ktoré by mohli byť perspektívne aj z hľadiska terapeutického 
cieľa redukcie pitia. 

Vyhlásenie o konflikte záujmov: Autor článku je členom Poradného zboru spo
ločnosti Lundbeck pre nalmefén. Publikovanie tejto práce nebolo honorované. 
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