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Súhrn 

Autor si do jedného textu vybral dve zdanlivo nesúvisiace molekuly. Obe 
však súvisia s liečbou alkoholovej závislosti. V histórii alebo v iných kra
jinách zohrali pri liečbe svoju rolu, Slovenska sa však priamo nedotkli 
a mohli by sme ich v tejto indikácii považovať za okrajové. Karoverin ako 
spazmolytikum sa v menšej miere skúmal aj v liečbe tinnitu a postvirotickej 
anosmie. Je to blokátor vápnikových kanálov a kompetitívny antagonista 
AMP A a pri vyšších koncentráciách nekompetitívny antagonista NMDA re
ceptorov. V polovici minulého stročia bol vyprodukovaný v Rakúsku. Tam sa 
aj skúmal a využíval, uplatnil sa ako prídavná liečba odvykacieho stavu na 
obmedzené - niekoľkotýždňové obdobie v kombinácii s akamprosátom. Ky
selina gama-hydroxymaslová (GHB) je mastná kyselina s krátkym reťaz
com. V CNS sa GHB viaže na receptory GHB a GABA-B. In vivo sú medzi 
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sebou GABA a GHB reverzibilne metabolizované. Viaceré klinické štúdie 
preukázali, že 50 - 100 mg/kg/deň GHB rozdeleného do troch až šiestich 
denných dávok dokáže potlačiť abstinenčné príznaky pri závislosti od alko
holu a uľahčuje udržanie abstinencie od alkoholu. V poslednom období sa 
tejto problematike venoval Caputo (Ferrara). Reaktivita na GHB závisí aj 
od subtypu alkoholovej závislosti. Prax s GHB sa viaže na Taliansko a Ra
kúsko. 

K ľ ú č o v é s 1 o v á: karoverín - GHB - 1,4-butándiol - gama-butyrolaktón -
LAT - oxybát sodný - SMO - farmakoterapia alkoholovej 
závislosti 

E. Višňovský: CAROVERINE AND GHB IN THE 
TREATMENT OF ALCOHOL DEPENDENCE 

Summary 

The author chase two seemingly unrelated molecules in one text. However, both 

are related to the treatment of alcohol dependence. In history or in other countries, 
they have played a role in the treatment, hut they did not directly affect Slovakia. 
We could consider them marginal in this indication. Caroverine as an antispasmodic 
has also been studied to a lesser extent in the treatment of tinnitus and post-viral 
olfactory loss. It is a calcium channel blocker and a competitive antagonist of AMPA 
and at higher concentrations a non-competitive NMDA antagonist. It was produced 

in Austria in the middle of the last century. There, it was also studied and used, it 
was applied as an additional treatment for withdrawal for a limited - several weeks 
period in combination with acamprosate. Gamma-hydroxybutanoic acid (GHB) is 
a short chain fatty acid. In the CNS, GHB binds to GHB and GABA-B receptors. In 
vivo, GABA and GHB are reversibly metabolized between each other. Several clini
cal studies have shown that 50-100 mg/kg/day of GHB in three to six daily doses can 

suppress alcohol-related withdrawal symptoms and facilitate the maintenance of al
cohol withdrawal. Recently, Caputo (Ferrara) has addressed this issue. Reactivity to 
GHB also depends on the alcohol dependence subtype. The GHB practice is linked 
to Italy and Austria. 
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K e y w o r d s: caroverine - GHB - 1,4 butanediol - y-butyrolactone - LAT - so
dium oxybate - SMO - pharmacotherapy of alcohol dependence 

Úvod 

Karoverín v našich podmienkach nie je v adiktológii známym farmakom, 
stretávame sa s ním hlavne v germanofónnej odbornej literatúre, uplatnil 
sa predovšetkým v Rakúsku a vo Švajčiarsku, hoci v hlavných indikačných 
skupinách sa používa aj mimo Európu. V liečbe závislosti od alkoholu sa 
využíva jeho mitigujúci vplyv na odvykaciu symptomatiku, spravidla sa 
aplikuje limitovane len na krátke obdobie. 

Už animálne pokusy 80. rokov 20. storočia potvrdzovali, že kyselina 
gama-hydroxymaslová (GHB) účinne znižuje prahnutie a konzumáciu alko
holu, ako aj intenzitu abstinenčných príznakov. GHB 

redukovala závažnosť symptómov odňatia etanolu u navyknutých potka
nov, ako aj príjem etanolu u selektívne chovaných potkanov, preferujúcich 
sardínsky alkohol. 

Okrem iného GHB mala anxiolytický účinok u potkanov (Gessa a kol., 
2020, Fadda a kol., 1989). Napriek prijatému konsenzu v liečbe zaintereso
vaných odborníkov (Taliansko) zostávajú nezodpovedané odpovede naprí
klad na to, či je možné predpísať vyššiu dávku ako 100 mg/kg/deň, či je mož
né podávať GHB nezávisle od typológie alkoholovo závislých pacientov alebo 
či by mala byť liečba GHB zahájená u somaticky stabilizovaných pacientov 
alebo aj u pacientov s cirhózou. 
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Obrázok 1. Chemická štruktúra karoverínu 

Karoverín hydrochlorid (Spasmium, Tinnitin, Tinnex) je spazmolytikum, 
ktoré sa používa v Rakúsku a vo Švajčiarsku. Istou indikáciou je aj liečba 
tinnitu. V tejto indikácii je rozšírený aj v Indii (od roku 2011). Tam bol skú

maný v malej klinickej štúdii u ľudí so stratou čuchu. Podobne sa používal 
aj v liečbe cerebrovaskulárnych ochorení. Karoverín Cq2H27N30 2) je chemic
ky chinoxalidinón (obr. 1). Molekulová hmotnosť je 365,5 g/mol. Je to nešpe

cifický blokátor kalciových kanálov a antagonista non-NMDA aj NMDA glu
tamátových receptorov. 

Bol vyrobený v Rakúsku v 50. rokoch 20. storočia. Jeho výrobu zabez

pečila rakúska firma Phafag AG sídliaca v Linzi. Názov dostal v roku 1972. 
Intravenózna forma bola testovaná v zaslepenej štúdii zameranej na tinni
tus, ktorá bola zverejnená v roku 1997 a mala pozitívne výsledky. Snaha 

o replikáciu týchto výsledkov nepreukázala žiaden efekt (Langguth a kol., 
2009) a bolo málo pacientov, ktorí by z liečby profitovali. Pilotné štúdie vy

užívajúce sprejovú formu na tinnitus pochádzajú z roku 2005. V roku 2010 

spoločnosť Phafag udelila indickej spoločnosti Lincoln Pharmaceuticals li
cenciu na výrobu karoverínu s cieľom vyvinúť liek na tinnitus v Indii. V ro
ku 2016 Harless a Liang publikovali prehľadový článok štúdií, ktoré skúma-
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li efekt karoverínu na postvirotickú olfaktorickú dusfunkciu (postviral olfac
tory dysfunction, PVOD) od roku 1966 do roku 2014. V štúdiách bolo zahr
nutých 563 pacientov, ktorí užívali perorálne kortikosteroidy, lokálne injek
cie kortikosteroidov, síran zinočnatý, kyselinu alfa lipoovú, karoverín, vita
mín A, ginkgo biloba a minocyklín. Spomedzi týchto farmák sa v spomenu
tej indikácii ukázali ako účinné iba tri - korikoidy, kyselina alfa lipoová 
a karoverín. 

Karoverín a alkoholová závislosť 

Koppi a kol. (1987) porovnávali účinnosť karoverín v liečbe alkoholového 
odvykacieho stavu s meprobamátom v randomizovanej dvojito slepej štúdii. 
Išlo o testovanie počas ústavnej liečby odvykania od alkoholu. Pacienti 
oboch skupín boli podobného veku, hmotnosti, histórie konzumu alkoholu, 
požitého množstva alkoholu a intenzity abstinenčných príznakov. 

Symptómy sa kvantifikovali denne použitím krátkeho testu ($yndrom
kurztest, SKT), observačnej sesterskej škály pre hospitalizovaných pacientov 
(Nurses' Observation Scale far Inpatient Evaluation, NOSIE), Websterova 
stupnica sa použila na hodnotenie tremoru a reči. Trvanie štúdie bolo na
plánované na 5 dní, po ktorých boli v prípade potreby aplikované ďalšie lie
ky, napríklad levomepromazín. Vzhľadom k tomu, že karoverín je v Rakús
ku registrovaný a používaný ako spazmolytikum, stačil na účasť v štúdii 
ústny súhlas pacientov. Pri oboch liekoch nezaznamenali žiadny rozdiel 
v klinickej účinnosti, aj keď karoverín mal menej sedatívne vedľajšie účin
ky. Získal povesť dôležitého medikamentu pri liečbe abstinenčných prízna
kov. Užíval sa v dávkach 120 mg/deň oproti 2400 mg/deň meprobamátu. 

V štyroch prípadoch manifestného delíria tremens sa infúzna aplikácia 
karoverínu otvorene testovala v rozmedzí dávok 2,5 - 5,0 mg/kg (24 h). Od
hadovalo sa, že klinické účinky a terapeutická účinnosť sú pri perorálnom 
podaní podobné. Táto nová indikácia blokátora kanálov kalcia skupiny B 
predstavovala zaujímavú vlastnosť, ktorá si vyžadovala ďalšie skúmanie. 

V inej štúdii sa vyhodnocoval efekt vysokodávkového karoverínu na od
vykací alkoholový stav (Geretsegger a Fartacek, 1998). Bolo v nej devätnásť 
pacientov, ktorí spÍňali kritériá pre abstinenčný syndróm po vysadení alko
holu (DSM-III-R 291,80), liečení boli intravenóznym karoverínom 
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(400 mg/12 h). Všetky hodnotiace škály vykazovali významné zlepšenie od 
začiatku liečby počas celého obdobia štúdie (CIAW-Ar, Clinical Institute 

Withdrawal Assessment of Alcohol Scale, Revised: p = 0,0000; NGI 1: p = 
0,0000, NGI 2: p = 0,0304; CGI 1: p = 0,0000, CGI 2 : p = 0,0208, CGI 3: p = 
0,0003). Srdcová frekvencia sa tiež stabilizovala z 111/min pred liečbou na 
81/min po 12 hodinách (p = 0,0000). Karoverín bol dobre tolerovaný, nevy
kazoval žiadne sedatívne vedľajšie účinky a neboli pozorované žiadne epi
leptické záchvaty. 

V Rakúsku bol karoverín odporučený Leschom (2011) aj v indikácii zvlá
dania odvykacieho stavu u typu I podľa Leschovej typológie závislosti od al
koholu. Tam bol odporučený ako prídavná terapia pri podávanom akam
prosáte, avšak len počas prvých 3 týždňov od iniciácie odvykania. V štádiu 
odvykania, ak sa manifestuje masívny craving, ho autor odporúča v dávke 
60 až 120 mg s cieľom stabilizovať nerovnováhu NMDA/GABA systému. 

GHB (Alcaver, Xyrem) 

Farmakológia 

Kyselina gama-hydroxymaslová (kyselina y-hydroxybutyrátová, kyselina 

4-hydroxybutyrátová) je mastná kyselina s krátkym reťazcom štruktúrne 
podobná inhibičnej neurotransmiterovej kyseline y-aminomaslovej. Jej mole
kulová hmotnosť je 104,1 g/mol. Je to hydroxykyselina, ktorá sa prirodzene 
vyskytuje v ľudskom ako a inhibičný s koncentráciou v 0,3 mmol/g. V CNS 
sa GHB viaže na receptory GHB s vysokou a GABA-B receptory s nízkou 
afinitou. (Carter a kol., 2009). Endogénna neurobiologická aktivita GHB je 
sprostredkovaná receptorom GHB, zatiaľ čo mnohé farmakologické a kli
nické účinky exogénne podávaného GHB sa javia byť sprostredkované pro
stredníctvom receptora GABA-B, kde GHB môže pôsobiť priamo ako čias
točný agonista receptora GABA-B a nepriamo prostredníctvom GABA, na
koľko in vivo sú medzi sebou GABA a GHB reverzibilne metabolizované 
(Caputo a kol., 2009). GHB bola syntetizovaná v roku 1960 francúzskym 
neurobiológom Henrim Laboritom. Soľ kyseliny sa označuje ako oxybát sod
ný a anión ako gama-hydroxybutyrát (skratka GHB). Na rozdiel od GABA 
GHB prestupuje hematoencefalickou bariérou. Podanie exogénnej GHB pri-
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márne vedie k redukcii uvoľňovania GABA z presynaptických GABA-ergic
kých neurónov priamou aktiváciou GHB receptora. Dávkovanie 
100 mg/kg/deň redukuje príznaky odvykacieho syndrómu pri alkoholovej 
závislosti, zatiaľ čo na liečbu kataplexie u narkoleptických pacientov sa vy
užíva dávka 4-9 g/deň. Oxybát sodný (Xyrem) je v USA oficiálne preskribo
vaný na liečbu narkolepsie a excesívnej dennej spavosti u pacientov s nar
kolepsiou. Spadá do III. skupiny kontrolovaných látok. V Nemecku je regis
trovaný pod názvom Somsanit a vo Francúzsku ako Gamma-OH na intra
venóznu anestéziu. V Rakúsku sa používal od roku 1999 a v Taliansku od 
roku 1992 (Alcover) na liečbu alkoholovej závislosti, pričom prax sa opierala 
o štúdie, ktoré potvrdili účinnosť a bezpečnosť v liečbe alkoholovej závislos
ti. 

Metabolizmus GHB 

Primárnym prekurzorom GHB v mozgu je GABA, ktorá sa transformuje 
na semialdehyd kyseliny jantárovej (SSA) prostredníctvom GABA-trans
aminázy a potom sa prevedie na GHB pomocou špecifickej semialdehyd
reduktázy (SSR). GHB je možné metabolizovať na SSA pomocou GHB dehy
drogenázy a potom je možné SSA konvertovať späť na GABA. SSA je tiež 
možné transformovať pomocou jantárovej semialdehyd-dehydrogenázy 
(SSADH) na kyselinu jantárovú a potom ďalej metabolizovať prostred
níctvom Krebsovho cyklu v mitochondriách (obr. 2). Exogénna GHB sa rých
lo vstrebáva v gastrointestinálnom trakte, jeho maximálna plazmatická 
koncentrácia sa objaví po 15-45 minútach a klinické účinky po 15-20 mi
nútach. Tento liek má polčas závislý od dávky; u zdravých osôb to môže 
kolísať od 20 do 53 minút. Exogénnym prekurzorom GHB je aj 1,4-butándiol 
a gama-butyrolaktón, ktorý sa transformuje na GHB v žalúdku a v krvnom 

riečisku (Busardo a Jones, 2015). 
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Obrázok 2. Metabolizmus GHB podľa Caputo a kol., 2009 
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Vysvetlivky: GABAT: GABA-transamináza, 
GHBDH: GHB -dehydrogenáza, 
SSADH: semialdehyddehydrogenáza, 

SSR: semialdehyd-reduktáza 

GHB sa primárne eliminuje v pečeni a iba jeho malé množstvo zostáva 
nemodifikované (2-5%) a vylučuje sa močom a/alebo stále nie úplne stanove
ným procesom beta-oxidácie. 

Nástrahy užívania GHB 

GHB je vnímaná ako kontroverzná látka. Ako psychoaktívna látka je 
okrem iného hovorovo nazývaná aj tekutá extáza. Prehľadnú prácu o nej vo 
vzťahu k jej nebezpečnosti a zneužívaniu ako „párty drogy" publikoval 
v ADZ Kolibáš (2005). Uvádza obľúbenosť jej zneužívania športovacami pre 
jej anabolické účinky. Stimuluje rastový hormón. Víkendové stretnutia ho
mosexuálnych a bisexuálnych mužov v regióne San Francisca, vrcholiace 
večerom, bolo až v 25 % spojené s užitím GHB (Romanelli a kol., 2003). 
V USA je od roku 2000 zaradená GHB medzi ilegálne drogy. Droga sa 
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predáva ako prášok alebo vodný roztok. Už v rokoch 1996 až 1999 došlo 
v USA až k 50 násobnému vzostupu zneužívania GHB, čo súviselo s prud
kým nárastom intoxikácií a ťažkých odvykacích stavov. Je pravdepodobné, 
že mnoho úmrtí a bezvedomí mohlo byť spôsobených touto látkou, predpo
kladá sa, že veľa akútnych medicínskych stavov vyvolaných jej užitím nebo
lo detekovaných. Zákaz predaja GHB vyvolal snahu predávať prekurzory 
a síce GBL (gama-butyrolaktón) a 1,4 BD (1,4-butándiol). Obe majú tiež 
psychoaktívny potenciál. Boli popisované aj bizarné automutilačné konania 
pod vplyvom látky. Neexistuje antidotum GHB, preto musia byť jedinci so 
stavom intoxikácie hospitalizovaní. Obyčajne ustúpia do niekoľkých hodín, 
ale boli popisované aj zástavy dýchania. Alkohol zvyšuje v kombinácii 
s GHB riziko vracania ním vyvolaného (Romanelli a kol., 2003). Okun a kol. 
(2001) pritom z vlastnej skúsenosti radia pri intoxikácii podať naloxón, lebo 
časté býva užitie GHB spolu s opioidmi. Naloxón blokuje časť centrálnych 
účinkov GHB. Často dochádza k rapídnej zmene vedomia z kómy do bdenia 
s psychomotorickým nepokojom, preto sa odporúča aj fixácia komatóznych 
pacientov. Detailne sa téme aj vo vzťahu k nežiaducim účinkom a zneužíva
niu venoval Kolibáš (2005), preto autor túto vec nerozvádza a venuje sa pro
blematike, keď podávanie GHB v liečbe alkoholovej závislosti bolo príno
som. 

V terapeutickej praxi 

V liečbe alkoholovej závilosti sú početné skúsenosti s GHB na úrovi lieč
by odvykacieho stavu (Mirijello a kol., 2015), ako aj v podpore udržania ab
stinencie. V prvom prípade sa uplatňuje jej indirektná aktivácia GABAA re
ceptorov konverziou z GHB na GABA. V rámci krajín EÚ v indikácii liečby 
alkoholovej závislosti sú s GHB limitované skúsenosti, dominujú výskumy 
a prax talianskych a rakúskych autorov. V Európe sa SMO (oxybát sodný) 
používa ako anestetikum na intravenóznu anestéziu v Nemecku, v liečbe 
závislosti od alkoholu sa v Taliansku používa od roku 199'2 a v Rakúsku od 
roku 1999 Alcover (sodná soľ GHB, oxybát sodný 750, 1250 a 1750 mg). 
GHB sa má užívať v dávkach od 50 do 100 miligramov/kg/deň v troch alebo 
viacerých rozdelených dávkach v indikácii odvykací stav aj dlhodobá liečba 
(WHO, 2012). 
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1. GHB pri odvykaní 

V pilotnej štúdii Gallimberti a kol. (1989) testovali vplyv GHB na odvy
kací stav u alkoholovo závislých. Išlo o randomizovanú dvojito slepú štúdiu. 
Pacienti boli liečení buď GHB v sirupovom roztoku, alebo dostali len sirup. 
Liečba GHB 50 mg/kg viedla k promptnej redukcii odvykacích symptómov 
(tremor, potenie, nauzea, depresia, anxieta, nepokoj). Jediný nežiaduci úči
nok boli závraty. Kontrolovaná štúdia (Addolorato a kol., 1999) porovnávala 
efekt GHB verzus diazepam vo zvládaní odvykacích symptómov. Do štúdie 
bolo zaradených 60 alkoholovo závislých s odvykacím syndrómom. Diaze
pam (v dávke 0,5-0,75 mg/kg telesnej hmotnosti počas 6 dní, znižujúcej sa 
o 25 % denne do 10. dňa) sa podával perorálne 30 pacientom (25 mužom, 
5 ženám; priemerný vek 44,3 ± 10,9 rokov) a GHB (50 mg/kg telesnej hmot
nosti počas 10 dní) sa podával perorálne 30 pacientom (26 mužom, 4 ženám; 
priemerný vek 41,7 ± 10,4 rokov). Na vyhodnotenie fyzikálnych symptómov 
odvykania bola použitá škála CIWA-Ar. Vyhodnocovaná bola sebahodnotia
ca Zungova škála pre hodnotenie súčasnej depresie. Obidve formy liečby bo
li účinné pri redukcii odvykacieho syndrómu. Nezistil sa žiadny štatisticky 
významný rozdiel medzi skupinami v celkovom skóre CIWA-Ar na začiatku 
a v rôznych časoch pozorovania. Ak vezmeme do úvahy subskóre CIWA-Ar 
a Zungovu stupnicu, bola v skupine GHB v porovnaní so skupinou diazepa
mu signifikantne redukovaná anxieta na 4. deň (p < 0,02), agitácia na 
5. deň (p < 0,02) a symptómy depresie v 5. dni (p < 0,02). Ospalosť a vertigo 
sa vyvinuli po počiatočnom podaní lieku v skupinách GHB (19,2 %) a diaze
pamu (36,4 %) a rýchlo ustúpili v oboch skupinách. Vo vzťahu GHB k neal
koholovej závislosti pre zaujímavosť spomeniem zistenia Okuna a kol. 
(2001), že zmiernenie odvykacích symptómov pri závislosti od opioidov je 
nejednoznačné. 

N ava a kol. (2007) u 42 hospitalizovaných alkoholovo závislých pacientov 
uskutočnili randomizovanú štúdiu zameranú na porovnanie účinkov diaze
pamu a gama-hydroxybutyrátu (GHB) na potlačenie ťažkého abstinenčného 
syndrómu a hyperkortizolizmu. Ako diazepam (0,5 mg/kg telesnej hmotno
sti, 4-krát denne), tak aj GHB (50 mg/kg telesnej hmotnosti, 4-krát denne) 
sa podávali orálne počas troch týždňov. Počas celého obdobia štúdie bol 
GHB pri redukcii symptómov abstinenčného syndrómu a hyperkortizolizmu 
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účinnejší ako diazepam. 
K podobným zisteniami došli aj Korninger a kol. (2003). U 299 pacientov, 

ktorí boli prijatí do nemocnice z dôvodov, ktoré primárne nesúviseli s ich 
závislosťou od alkoholu, došlo k liečbe GHB, keď sa manifestoval odvykací 
stav. GHB sa zvyčajne podával v dennej dávke 50 mg/kg v troch rozde
lených dávkach, klinický priebeh pacientov sa sledoval 7 dní, respektíve až 
do prepustenia. Išlo o 214 mužov a 82 žien vo veku 18-87 rokov. Dôvodom 
prijatia do nemocnice boli často interné choroby, neurologické poruchy, 
trauma alebo chirurgický zákrok. Na začiatku liečby GHB bol odvykací tre
mor prítomný u 81 % pacientov, potenie u 76 % a nepokoju 92 % pacientov. 
Príznaky sa vyskytli v rozpätí 1-72 hodín po prijatí. Účinnosť GHB na 
zmiernenie alebo potlačenie príznakov odvykacieho stavu bola hodnotená 
ako vynikajúca u 57 %, dobrá u 34 %, dostatočná u 18 %, nedostatočná 

u 3 % pacientov. Tolerancia lieku bola hodnotená ako vynikajúca u 79 %, 

dobrá v 17 %, dostatočná v 2 % a zlá iba u 1 % pacientov. Nežiaduce udalosti 
boli zriedkavé a mierne. Dospelo sa k záveru, že GHB je atraktívnou alter
natívou k trankvilizérom pri liečbe abstinenčného syndrómu v nemocnici. 

Nimmerichter a kol. (2002) si dali za cieľ vo svojej dvojito slepej kompa
ratívnej štúdii posúdiť účinnosť a bezpečnosť gama-hydroxybutyrátu (GHB) 
pri zmierňovaní príznakov odvykania od alkoholu. Novoprijatí pacienti 
závislí od alkoholu (n = 98) boli randomizovaní do skupiny, ktorá dostávala 
buď klometiazol (CLO) 1 OOO mg denne (n = 33), GHB 50 mg/ kg telesnej 
hmotnosti (n = 33) alebo GHB 100 mg/kg telesnej hmotnosti (n = 32). Táto 
dávka sa podávala 5 dní, na šiesty deň sa znížila o polovicu a na 7. a 8. deň 
sa podávalo iba placebo. Skupiny sa zhodovali z hľadiska základných demo
grafických premenných a premenných súvisiacich s konzumom alkoholu. 
Nezistil sa žiadny rozdiel medzi týmito tromi liečbami v hodnotení absti
nenčných príznakov ani v požiadavkách o augmentáciu terapie. Po vysadení 
aktívnej liečby nedošlo k rozvoju abstinenčných príznakov, čo naznačuje, že 
sa v priebehu 5-denného obdobia liečby nerozvinula fyzická tolerancia voči 
GHB ani voči CLO. Najčastejšie hláseným vedľajším účinkom GHB bolo 
prechodné vertigo, najmä v skupine s dávkou 100 mg GHB/kg. 

Iní autori 321 pacientov (236 mužov, 85 žien) rozdelili do dvoch skupín 
otvorenej štúdie, zameraných na liečbu a prevenciu abstinenčných syn
drómov a jednej dvojito slepej štúdie na vyhodnotenie účinkov kyseliny 
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GHB. GHB urýchlene redukovala abstinenčné príznaky u všetkých pacien
tov a zabránila rozvoju abstinenčného syndrómu v 55 % prípadoch (Moncini 
a kol., 2000). 

2. GHB v prevencii relapsov 

Štúdie s monoterapiou GHB 

Už v roku 1996 Addolorato a kol referovali o výsledkoch otvorenej multi
centrickej štúdie skúmajúcej užívanie, toleranciu a terapeutickú účinnosť 
GHB v stredno dlhej liečbe u 179 alkoholovo závislých s následnou ambu
lantnou liečbou. Sledovanie bolo po 6 a 12 mesiacoch od ukončenia užívania 
farmaka. Pri dennom 6 mesačnom užívaní 50 mg/kg GHB neboli zazname
nané žiadne závažne somatické prejavy, ktoré by viedli k prerušeniu liečby, 
tolerancia bola dobrá u všetkých pacientov. Jedenásti (10,1 %) vykazovali 
prahnutie po GHB a svojvoľne zvýšili dávkovanie až na úroveň 6-7 násobku 
odporučených dávok. Až 78 % pacientov počas užívania GHB abstinovalo. 
Došlo k signifikantnému poklesu prahnutia po alkohole na základe výsled
kov škálovania cravingu (Alcohol Craving Scale). V následnom sledovaní 
43 liečených pacientov dodržalo abstinenciu počas 6 mesiacov a 30 počas 
1 roka po ukončení farmakoterapie. 

Štyri roky predtým randomizovaná dvojito slepá štúdia pacientov s GHB 
v dávke 50 mg/kg (rozdelených do troch denných podaní) alebo placebom 
počas troch mesiacov potvrdila, že GHB bol významne účinnejší oproti pla
cebu vo zvyšovaní počtu abstinujúcich dní pri znižovaní počtu denných 
skonzumovaných nápojov a pri znižovaní prahnutia po alkohole (Gallim
berti a kol., 1992). 

Vplyv GHB na konzumáciu alkoholu a prahnutie po alkohole u ambu
lantne sa liečiacich alkoholovo závislých sa skúmal v randomizovanej place
bom kontrolovanej dvojito slepej štúdii. Pacienti boli liečení ambulantne 
počas troch mesiacov buď GHB (50 mg/kg/ deň, rozdelenou do troch denných 
dávok) alebo placebom. Z 82 pacientov ju dokončilo 71, z toho 36 v skupine 
s GHB a 35 v skupine s placebom. V 3. mesiaci liečby bolo 11 pacientov 
v skupine s GHB abstinujúcich, 15-tich kontrolovane pilo alkohol, zatiaľ čo 
v skupine s placebom iba dvaja a šiesti pacienti uvádzali abstinenciu a kon
trolované pitie. Liečba GHB znížila prahnutie po alkohole počas 3 mesiacov 
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liečby. Prechodné vedľajšie účinky mali 6 pacienti užívajúci GHB a 2 pa
cienti užívajúci placebo. Najčastejšími vedľajšími účinkami boli závraty, 
ospalosť a fyzická únava na začiatku liečby (zvyčajne ustúpili po 2-3 týž
dňoch). Napriek týmto výsledkom asi 30-40 % alkoholovo závislých pacien
tov liečených GHB nedokáže úplne abstinovať od alkoholu, aj keď niekedy 
popisujú dočasné zníženie prahnutia po alkohole. S prihliadnutím na krátky 
biologický polčas bola potom realizovaná štúdia, ktorá skúmala účinnosť 
podávania väčšej frakčnej dávky (šesťkrát denne) dokopy 50 mg/kg za deň 
GHB u tých pacientov, ktorí nedosiahli abstinenciu od alkoholu po podaní 
troch denných dávok tohto lieku (Addolorato a kol, 1998). Do štúdie bolo 
prijatých celkovo 154 alkoholovo závislých, boli liečení GHB (50 mg/kg 
orálne podávané trikrát denne) počas 8 týždňov (fáza 1); pacientom, ktorí 
pokračovali v pití alkoholu vo fáze 1, bola podávaná rovnaká dávka GHB 
rozdelená na šesťkrát denne počas ďalších 8 týždňov (fáza 2). Zo 154 pacien
tov 115 dokončilo fázu 1; 78 (67,8 %) z nich začalo a udržovalo si abstinen
ciu (skupina A), zatiaľ čo 37 osôb (32,2 %) pokračovalo v pití alkoholu (sku
pina B), ktoré vykazovali mieru prahnutia významne vyššiu ako skupina A 
na konci fázy 1 (p < 0,001). U týchto pacientov rozdelenie liečiva do 6 po
daní vo fáze 2 spôsobilo významné zníženie prahnutia (p < 0,005) a 26 
(70,2 %) zotrvalo v abstinencii. Okrem toho neboli pozorované žiadne vý
znamné rozdiely v konečnom skóre prahnutia medzi skupinou A a B. Sub
jekty, ktoré neodpovedajú na konvenčné frakcionovanie GHB, majú pro
spech z väčšieho frakcionovania liečiva a naznačujú potrebu formy GHB 
s pomalým uvoľňovaním s predÍženým účinkom. 

Maremmani a kol. (2001) v jednoročnej otvorenej štúdii testoval účinnosť 
GHB (dávky v rozmedzí od 25 do 100 mg/kg/deň) u 35 rezistentných chro
nických alkoholovo závislých definovaných ako pacienti, ktorí predtým mali 
najmenej dva pokusy o liečbu (rôznymi psychofarmakami - napr. SSRI, ty
moprofylaktikami) alebo len psychoterapiou bez dosiahnutia abstinencie od 
alkoholu. Výsledky štúdie ukázali, že 60 % z nich bolo respondérmi, t. j. pa
cientmi, ktorí úspešne dosiahli úplnú abstinenciu od alkoholu spolu so so
ciálnym prispôsobením (úplní respondéri), alebo pacientmi, ktorí síce znížili 
príjem alkoholu, ale nedosiahli úplnú abstinenciu. Žiaden pacient neukončil 
štúdiu počas prvého mesiaca liečby. 11,4 % pacientov vykazovalo úplnú ab
stinenciu (pacienti s úplnou odpoveďou); 14,3 % výrazne znížilo príjem alko-
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holu (pacienti s čiastočnou odpoveďou) a 34,3 % pacientov bolo po jednom 
roku stále liečených. 40 % pacientov bolo nonrespondérov. Miera retencie 
pri liečbe študovanej vzorky bola štatisticky významne vyššia ako miera re
tencie zistená počas poslednej liečby rovnakých subjektov. Pacienti, ktorí sa 
po jednom roku liečili, sa významne líšili od pacientov, ktorí neodpovedali 
na liečbu, vo všetkých skúmaných premenných. Jediným významným pre
diktorom retencie bolo frakčné podávanie dávky GHB šesťkrát denne. 

Z komparatívnych štúdií 

Caputo a kol. (2003) realizovali 3-mesačnú otvorenú randomizovanú 
komparatívnu štúdiu hodnotiacu účinnosť perorálnych dávok GHB (50 
mg/kg telesnej hmotnosti trikrát denne) v porovnaní s perorálnymi dávkami 
naltrexónu (NTX) (50 mg/deň) pri udržiavaní abstinencie od alkoholu. U pa
cientov sa preukázala lepšia účinnosť pri GHB ako NTX (66, 7 % oproti 
35,3 %, p < 0,02). Nebolo pozorované prahnutie po GHB a neboli preuká
zané žiadne sedatívne aditívne účinky spôsobené interakciou alkoholu 
a GHB u pacientov, u ktorých došlo k relapsu, syndrómu z vysadenia lieku 
alebo vedľajším účinkom spôsobených vysadením lieku. 

Iná 12-mesačná komparatívna štúdia navyše ukázala, že ak sa podával 
GHB v dávke 50 mg kg/deň, NTX v dávke 50 mg/deň a disulfiram v dávke 
200 mg/deň, dosiahla sa rozličná miera abstinencie od alkoholu na konci 
liečby, 65 %, 49 % a 40 %, v uvedenom poradí (Nava a kol., 2006). 

Štúdia GATE 1 (fáza IV, multicentrická, nadnárodná, randomizovaná, 
dvojito slepá) potvrdila, že GHB má pri liečbe nekomplikovaných odvy
kacích stavov podobnú účinnosť ako oxazepam. Porovnávala zmeny čiast
kového skóre (3 položiek) CIWA-Ar počas 10 dní liečby a nasledujúcich 
10 dní pri liečbe GHB a oxazepamom. Pôvodne sa jej však malo zúčastniť 
208 pacientov, ale nábor sa zastavil po 7 rokoch, kedy bolo randomizo
vaných 127 pacientov, čo skreslilo aj limitovalo výsledky štúdie (Caputo 
a kol., 2014a). 

11 rokov trvajúca štúdia GATE 2 (multicentrická, nadnárodná, randomi
zovaná, dvojito slepá, placebom kontrolovaná) hodnotila účinnosť GHB 
oproti placebu pri dlhodobej liečbe u 314 pacientov (z toho 250 mužov). 
Trvanie liečby bolo 180 dní, následné sledovanie 360 dní. V štúdii sa subjek-
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ty prijímali podľa zaradenia do Leschovej typológie (typ I-IV). Miera pred
časného ukončenia štúdie bola vysoká - za 180 dní dvojito zaslepeného ob
dobia 58 % a za celé obdobie štúdie 77,8 % (74 % v skupine s GHB a 80,6 % 

v skupine s placebom). Primárny cieľový ukazovateľ kumulatívne trvanie 
abstinencie (CAD) počas liečebného obdobia 180 dní dosiahol hraničnú šta
tistickú významnosť (p = 0,0495) medzi GHB [90,40 (SD 73,523) dní] a pla
cebom [73,92 (SD 74,499) dní]. Pod tieto výsledky sa pravdepodobne 
podpísala aj heterogenita populácie pacientov. Pokračujúca abstinencia sa 
hodnotila na konci liečebného obdobia (180. deň) a na konci pozorovacieho 
obdobia (360. deň). Ako sekundárny koncový ukazovateľ však tiež nedosia
hol štatistickú významnosť na konci liečebného obdobia v 180. deň 180 (25,3 
% v skupine s GHB oproti 20 % v skupine s placebom, p = 0,259), ako aj na 
konci obdobia pozorovania v 360. deň (15,6 % v skupine s GHB a 10,6 % 
v skupine s placebom, p = 0,192) (Caputo a kol., 2016a; Van den Brink 
a kol., 2018). 

Z kombinovaných štúdií 

Cieľom kolektívu talianskych autorov bolo vyhodnotiť účinnosť GHB 
a naltrexónu (NTX) a ich kombináciu pri udržiavaní abstinencie. 55 alkoho
lovo závislých bolo randomizovaných do troch skupín a boli liečení počas 
3 mesiacov - GHB, GHB plus NTX a NTX. Na konci liečby abstinenciu 
dodržalo 13 pacientov (72,2 %) v kombinovanej skupine, 8 pacientov (40 %; 

p = 0,03) v skupine s GHB a jeden pacient (5,9 %; p = 0,0001) v skupine 
s NTX. Relapsy nadmerného pitia sa vyskytovali častejšie v skupine s GHB 
(15 %) ako v skupine s kombináciou (bez prípadov) alebo NTX (5,9 %), ale 
tieto rozdiely neboli štatisticky významné. Kombinácia GHB/NTX bola účin
nejšia ako každé liečivo podávané samostatne. Tieto dva lieky synergicky 
kombinujú svoje rôzne účinky bez toho, aby potláčali vzájomné priaznivé 
vplyvy (Caputo a kol., 2007). 

Uskutočnila sa aj ďalšia 6-mesačná otvorená štúdia, ktorá hodnotila, či 
by GHB alebo naltrexón (NTX) alebo ich kombinácia mohli pomôcť udržať 
abstinenciu od alkoholu u pacientov po liečbe escitalopramom. V tejto štúdii 
sa ukázalo, že kombinovaná liečba v spojení s escitalopramom je pri preven
cii relapsov alkoholu účinnejšia ako GHB plus escitalopram, NTX plus esci-
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talopram alebo escitalopram podávaný samostatne v miere dosiahnutia abs
tinencie v poradí 83,3 %, 50 %, 33,3 % a 18,1 % (Stella a kol., 2008). Treba 
však v štúdiách zohľadniť aj fakt, že v skutočnosti sa mechanizmus prahnu
tia pri alkoholovej závislosti môže líšiť v rôznych podtypoch pacienta 
závislého od alkoholu (Addolorato a kol., 2005). Kombinovaných štúdií bolo, 
samozrejme, viacej. 

Iný prínos skúseností s liečbou GHB 

Cieľom inej štúdie bolo predstaviť a prediskutovať výsledky konsen
zuálneho stretnutia, ktoré sa uskutočnilo po dvadsiatich rokoch používania 
GHB v klinickej praxi v Taliansku (Caputo a kol., 2015). Išlo o validovanú 
dotazníkovú štúdiu s cieľom preskúmať spôsoby liečby GHB. Skupina šty
roch expertov najskôr vypracovala dotazník, ktorý bol distribuovaný päťde
siatim adiktológom v Taliansku. Dotazník pozostával zo 125 položiek s pia
timi rôznymi spôsobmi odpovedí a dvoma alebo tromi možnosťami odpovedí. 

Výsledky tohto prieskumu preukázali široký konsenzus v niektorých 
otázkach týkajúcich sa napríklad dÍžky liečby a dávkovacieho režimu lieku, 
niektoré aspekty liečby GHB však zostali kontroverzné. Na čom sa však ex
perti jednoznačne dohodli, zachycuje tab. 1. Podporení boli aj usmernením 
vydaným Európskou liekovou agentúrou, že sa vyžaduje liečba účinnou 
látkou najmenej 12 mesiacov, najlepšie však 15 mesiacov (Caputo a kol., 
2016b; Van den Brink a kol., 2018). 
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Tabuľka 1. Stratégie dobrej klinickej praxe pri liečbe 
závislosti od alkoholu GHB 
podľa Caputo a kol., 2015 

* neliečiť všetkých pacientov GHB počas fixného obdobia, ale individuálne 

v závislosti od pokrokov pacienta vo vzťahu k motivácii úplne abstinovať 

* nepoužívať nízke dávky lieku ( < 50 mg/ kg/ deň) , aby nedošlo k prahnutiu 

po GHB, ale používať dávky, pri ktorých pacient dokáže kontrolovať svoje 

prahnutie po alkohole, maximálne však užívať dávky 100 mg/ kg/ deň 

* nepoužívať GHB iba ako liek, ktorý sa podá len ak zlyhá liečba inými 

psychofarmakologickými anticravingovými prístupmi 

*pred zahájením liečby GHB nečakať, kým pacient prestane piť alkohol 

* GHB podávať aj u pacientov s HN alebo HCV 

Vo vzťahu k nežiaducim účinkom sa asi u 30 % pacientov závislých od al
koholu liečených GHB môžu rozvinúť vedľajšie účinky hlavne závraty, 
sedácia a asténia. Nevyžadujú prerušenie liečby, závraty zmiznú spontánne 
po prvých dávkach, zatiaľ čo útlm a asténia vymiznú do 2-3 týždňov. Okrem 
toho neboli pozorované žiadne vedľajšie účinky spôsobené kombináciou 
GHB 50 mg/kg a alkoholu u tých závislých, liečených GHB, ktorí počas 
liečby ešte stále konzumovali alkohol (Skala a kol., 2014) 

Štúdia, skúmajúca účinnosť GHB u niektorých konkrétnych typov po
pulácie (podľa Leschovej typológie s komorbiditou inej duševnej poruchy 
alebo bez nej) potvrdila, že relevantný počet pacientov nedosiahol úplnú 
abstinenciu, ale už sa nevrátili k nadmernému pitiu (41,7 % z celkovej po
pulácie). Cieľom tejto štúdie bolo popísať účinok podávania GHB u alkoholo
vo závislých, klasifikovaných podľa Leschovej typológie alkoholizmu (LAT). 
Do štúdie bolo zaradených 48 pacientov, ktorí boli podľa LAT rozdelení do 
štyroch skupín. Všetci pacienti boli liečení perorálnym GHB (50 mg/kg te
lesnej hmotnosti trikrát denne) počas 12 týždňov. Všetci pacienti významne 
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znížili príjem alkoholu (p < 0,001). Abstinencia od alkoholu počas 12 týž
dňov liečby sa medzi štyrmi skupinami na konci liečby nelíšila. Prahnutie 
po GHB sa medzi skupinami významne nelíšila. Prípady zneužívania GHB 

boli veľmi obmedzené a boli pozorované u takmer 10% pacientov. Štúdia 
ukázala celkovú účinnosť GHB v liečbe alkoholovej závislosti bez ohľadu na 
kategórie LAT. Výsledky však potvrdzujú, že závislí s psychiatrickou ko

morbiditou, najmä s hraničnou poruchou osobnosti, majú väčšie riziko vzni
ku prahnutia po GHB a jej zneužívania. GHB sa má u týchto pacientov 
používať opatrne (Caputo, 2014b). GHB sa napríklad objavila spoločne 

s inými farmakami aj v odporučení liečby alkoholovej závislosti v závislosti 
od subtypu Leschovej typológie (tab. 2). 

Tabuľka 2. 

Subtyp podľa 
LAT 

Typ 1 

Typ II 

Typ III 

Typ IV 

152 

Prehľad farmakoterapie vo vzťahu k LAT 
(podľa Lescha a Soyku, 2005, 2009; 

Kogoj et al., 2010) 

Liečba odvykacieho stavu Prevencia relapsu 

benzodiazepíny, klometiazol akamprosát, disulfiram 
Caue: D1 antagonisty 

tiaprid akamprosát, 
Caue: benzodiazepíny, GHB Caue: benzodiazepíny, GHB, 

klometiazol, meprobamát 

GHB naltrexón, antidepresíva 
Benzodiazepín len pre (napríklad sertralín, 
benzodiazepíny zneužívajúcih milnacipran) 
pacientov tymostabilizácia 

(napr. karbamazapín) 
Caue: D1 antagonisty, 
topiramát 

GHB, karbamazepín, atypické naltrexón, nootropiká, 
antipsychotiká atypické antipsychotiká 

ondansetrón, topiramát 
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Vo svojich guidelinoch Lesch okrem vyššie uvedeného uvádza vhodnosť 
podania 3 x 10 ml denne (10 ml Alcover zodpovedá 1750 mg GHB) počas 
niekoľkých dní v indikácii ukončenia krátkeho relapsu, trvajúceho iba 
niekoľko dní s cieľom zamedziť rozvoju prepuknutia vysokodávkového kon
zumu. V prípade závažného relapsu odporúča GHB kombinovať s naltre
xónom (Lesch, 2011). 

Pri predpisovaní tohto lieku je potrebná osobitná opatrnosť v prípade 
závislých od viacerých psychoaktívnych látok alebo u pacientov s hraničnou 
poruchou osobnosti. Okrem toho sa rozdelením dávok SMO z troch na šesť 
denných podaní vďaka svojmu veľmi krátkemu polčasu (30-50 minút) vyhne 
výskytu ďalších sedatívnych účinkov u pacientov, ktorí počas liečby týmto 
liekom svojvoľne užívajú alkohol. Všetci pacienti užívajúci SMO by však 
mali byť starostlivo sledovaní psychiatrami - špecialistami pre liečbu závis
losti od alkoholu, s podporou člena rodiny pri podávaní medikamentu 
(Keating, 2014; Skala a kol., 2014) 

Sedem kazuistík prezentuje skúsenosti s účinkom nalmefénu na pacien
toch nereagujúcich na liečbu GHB (v dávke 50 mg/kg denne). Išlo o pacien
tov, ktorí nedosiahli úplnú abstinenciu od alkoholu po najmenej jednom me
siaci farmakologickej liečby. Následne sa u nich podávali nalmefén, 18 mg 
podľa potreby. Počas prvého mesiaca kombinovanej liečby GHB + nalmefén 
boli pacienti schopní dosiahnuť abstinenciu od alkoholu (dvaja pacienti), 
potlačiť konzum (päť prípadov) alebo znížiť (dvaja pacienti) počet dní nad
merného pitia a potlačiť nástup prahnutia po GHB (jeden pacient). Je prav
depodobné, že nalmefén môže pôsobiť pri modulácii účinku GHB, ktorý 
môže byť zodpovedný za pretrvávanie príjmu alkoholu a za vznik prahnutia 
po GHB. Autori konštatujú, že budú potrebné klinické štúdie na potvrdenie 
bezpečnosti a účinnosti kombinácie GHB a nalmefénu v liečbe alkoholovej 
závislosti (Caputo a kol., 2014c, 2016b) 

V tohtoročnom hodnotení Addolorato a kol. (2020) hodnotia postmarke
tingovú a klinickú bezpečnosť GHB (oxygabát sodný) v liečbe odvykacieho 
stavu pri alkoholovej závislosti a v liečbe prevencie relapsov. Údaje z troch 
veľkých randomizovaných klinických štúdií (520 účastníkov) a 43 starších 
klinických štúdií (2547 účastníkov) ukázali, že GHB má dobrý bezpečnostný 
profil potvrdený farmakovigilančnými údajmi od 299 013 pacientov lieče
ných pomocou GHB v Rakúsku a Taliansku. Hlavnými nežiaducimi účinka-
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mi boli prechodné závraty, boli však zriedkavé. Neboli hlásené žiadne úmr
tia spôsobené GHB. Riziko zneužívania alebo závislosti od GHB sú nízke 
u pacientov bez komorbidít s inou duševnou poruchou alebo užívania via
cerých psychoaktívnych látok. Nežiaduce účinky GHB sú prechodné a ne
vyžadujú prerušenie liečby. 

Z dokumentu Európskej liekovej agentúry EMA/833636/2017 zo dňa 
12. 9. 2017 vyplýva nasledovné: Dňa 23. 12. 2014 bola podľa článku 8 ods. 3 
smernice 2001/83/ES predložená žiadosť v rámci decentralizovaného postu
pu (DCP) pre Alcover. Zostali však nevyriešené hlavné otázky týkajúce sa 
účinnosti, bezpečnosti a celkového rizika a prínosu, ktoré vzniesli Dánsko, 
Španielsko, Francúzsko, Írsko, Holandsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. 
Výbor CHMP (Cammittee far Medicinal Products far Human Use) odporúča 
zamietnutie registrácie lieku Alcover a súvisiacich názvov, 750 mg, 
1 250 mg, 1 750 mg granúl vo vreckách (EMA, 2017). 

Záver 

Karoverín našiel svoje miesto v zmiernení odvykacieho stavu u alkoholo
vej závislosti, dominantne u subtypu Lesch I podľa LAT (Leschova typológia 
alkoholizmu) v kombinácii s akamprosátom. 

Hoci GHB je rozporuplnou látkou, ktorá je známa svojím potenciálom 
k zneužívaniu, rizikom rozvoja závislosti a potenciálnymi nežiaducimi účin
kami v závislosti od podanej dávky, predsa len poskytuje pri lege artis uží
vaní pod dostatočnou supervíziou možnosť uplatnenia v liečbe alkoholovej 
závislosti, či už v štádiu odvykania alebo udržiavacej liečby. Je na škodu ve
ci, že sme ju na Slovensku nemali možnosť využiť. To ešte neznamená, že 
nie je osožné zaujímať sa o ňu. Mnohé štúdie (aj prax) totiž potvrdili opod
statnenosť aplikácie GHB, jej potenciál a účinnosť, špeciálne v istých subty
poch alkoholovej závislosti. Zaujímavá je možnosť rozdelenia dávok GHB 
z troch na šesť denných podaní pri jej veľmi krátkom biologickom polčase 
(30-50 minút), čím sa predíde výskytu sedatívnych účinkov. Kontroverzie 
viedli k tomu, že látka nebola schválená v našich zemepisných šírkach 
a ostala zakotvená v skúsenosti a diskusiách hlavne našich západných su
sedov a psychiatrov Apeninského polostrova. 
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Vyhlásenie autora o konfiikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt 
záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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