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Souhrn 

V článku jsou popisovány některé možné neurochemické účinky akamprosátu (kalciové soli 
acetylhomotaurinu). Jsou zminěny též některé teorie vztahující se k neodolatelné touze po alko
holu , především teorie podmíněného syndromu z odnětí alkoholu. Dále je na základě klinických 
studií demonstrována efektivnost léčby akamprosátem při alkoholové závislosti. 

K I í č o v á s lov a : závislost na alkoholu - akamprosát (kalciová sůl acetylhomotaurinu) -
neurochemické mechanizmy účinku - terapeutická efektivnost. 

A. Neradová: ACAMPROSATE IN THE TREATMENT OF ALCOHOL 
DEPENDENCE 

Summary 

The author describes some possible neurochemical effects of acamprosate (calcium acetylho
motaurinate). She mentions also some oť the theories regarding craving, in particular theory of 
conditioned withdrawal syndrome. On the basis oť clinical studies describes the author further 
the effectiveness oť acamprosate treatment in alcohol dependence. 

K e y w o r d s : A1cohol dependence - acamprosate (calcium acetylhomotaurinate) - neuro
chemical mechanisms oť action - therapeutical effectiveness 

V Nizozemsku, čítajícím k 1. 1. 1998 15,65 miliónu obyvatel, umirá ročně na ná
sledky zneužívání alkoholických nápojů 2 450 osob. Z tohoto počtu jde 2 200 úmrtí 
na vrub poškození různých tělesných orgánů (játra, srdce, krevní oběh, nádory), 
150 osob zahyne při dopravních nehodách a 100 osob umirá na následky úrazů 
spojených s opilostí. Kromě toho je v Nizozemsku 350 000 závislých na alkoholu 
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a 500 000 osob alkohol zneužívajících. Odhlédneme-li od závislosti na tabákových 
výrobcích a jejích následků, je alkoholová závislost nejdestruktivnější závislostí. 
A to platí nejen pro Nizozemsko, ale i pro celou řadu jiných zemí . (Van den Brink, 
1997). 

V tomto kontextu je s podivem, že farmaceutický průmysl v uplynulých padesáti 
letech věnoval tak málo pozornosti alkoholové závislosti . Od zavedení tetraetylthiu
ramdisulfidu (disulfiramu) do léčby této závislosti v roce 1948 (Skála, 1957) se 
v této oblasti farmakologický čas prakticky zastavil. 

Na podzim roku 1995 se v léčbě závislosti na alkoholu objevil v Nizozemsku no
vý přípravek: Akamprosát (Campral firmy Merck) (Geerlings, 1996a; Vons, 1996). 
Tento preparát působí jinýmí mechanizmy, nežli látky, do současné doby nejčastěji 
používané pří terapii závislosti na alkoholu. 

Schematicky je možno medikamentózní terapii při závislosti na alkoholu rozdě
lit do tří skupin (Littleton, 1995): 

1. Preparáty způsobující při požití alkoholu averzivní reakci (disulfiram, kal
ci umcarbimid, metronidazol); 

2. preparáty blokující "příjemné" účinky alkoholu (do této kategorie patří anta
gonisté opiátů, např. naltrexon); 

3. preparáty substitující alkohol (trankvilizéry, nejčastěji benzodiazepiny). 
Akamprosát nepůsobí žádným z výše uvedených mechanizmů. Snižuje neodola

telnou touhu po alkoholických nápojích, ale zůstává otázkou, jakým způsobem toho
to efektu dosahuje . 

V této souvislosti se podíváme na současné teorie, zabývající se "neodolatelnou 
touhou po alkoholu" ("craving") (Littleton, 1995). 

"Neodolatelná touha po alkoholu", podobně jako účinky alkoholu, může být 
schematicky nahlížena jak z pozitivní, tak z negativní stránky: pozitivní účinek al
koholu v podobě "odměny" (např. navození příjemného emočního stavu), či nega
tivní účinek alkoholu v podobě nepříjemných příznaků z odnětí alkoholu. Neodola
telná touha po alkoholu tak může být výrazem anticipace alkoholové "odměny", ne
bo výrazem anticipace odvrácení nepříjemných prožitků vázaných na syndrom z od
nětí alkoholu. 

První mechanizmus, založený na principu opakované "odměny", vede ke kom
pulzivnímu užívání alkoholu, k neustále přítomnému myšlenkovému komplexu 
s tímto užíváním spojeným a je součástí konceptu psychické závislosti . 

Druhý mechanizmus, založený na oddálení, nebo potlačení příznaků z odnětí al
koholu, je integrální součástí konceptu tělesné závislosti. 

Jak ale interpretovat recidivu v případech, kdy dotyčná osoba delší dobu absti
nuje? Žádný z uvedených modelů není vhodný pro explikaci a proto se musíme 
uchýlit k teorii o "podmíněném syndromu z odnětí alkoholu" . 

Z neurochemie je známo, že opakované podávání alkoholu (ale i jiných látek) na
vozuje adaptivní změny v mozku, tzv. "protichůdné procesy" ("opponent processes"), 
jež mají za úkol snížit efekt působení alkoholu. Je-li komplexní chování, spojené 
s užíváním alkoholu, neustále opakováno ve stejném prostředí, dochází k objevení 
se adaptivních procesů i bez požití alkoholu: tyto procesy jsou v tomto případě pod
míněny chováním a vázány na prostředí. Dochází k rozvinutí "tolerance závislé na 
prostředí": tolerance alkoholu (popřípadě jiných psychoaktivních látek) je podstatně 
vyšší ve známém prostředí; nežli v prostředí cizím. Adaptivní mozkové procesy 
bývají někdy nazývány "anticipační kompenzační reakcí" (Nerad, Neradová, 1996). 
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V souvislosti s "neodolatelnou touhou po alkoholu" je zajímavé vědět, co se sta
ne, když se závislý dostane do důvěrně známého prostředí, ve kterém alkohol zne
užíval a přesto jej nepožije . V prostředí, svázaném s komplexním chováním k tomu
to prostředí náležejícímu, je spuštěn mechanizmus podmíněné adaptace, ale mozko
vé změny nemají protihráče v podobě molekul etylalkoholu, takže neurochemické 
důsledky jsou přesným opakem efektu po požití alkoholu. I u osob, které delší dobu 
abstinují, se "podmíněný syndrom z odnětí alkoholu" může objevit. (Typickým pří
kladem je návštěva důvěrně známého restauračního zařízení za účelem jiným, než 
požití alkoholického nápoje, nebo návštěva drogové scény u závislých na drogách) . 
Tyto mechanizmy fungují ze značné části na nevědomé úrovni a na této úrovni také 
dotyčná osoba "ví", že veškeré nepříjemné pocity vymizí po požití látky, jež stála 
u kolébky vzniku závíslosti . 

U déle abstinujících závislých můžeme tak "ne odolatelnou touhu po požití alko
holu" vysvětlit teorií anticipace odvrácení nepříjemných prožitků, vázaných na 
"podmíněný syndrom z odnětí alkoholu" . 

Látky, snižující "neodolatelnou touhu po alkoholu" mohou podle výše zmíněné 
teorie působit dvěma mechanizmy: 

1. Anticipace alkoholové "odměny": pro toto působení nemáme přímých důkazů, 
ale je možno si teoreticky před~t, že zde určitou roli hrají serotonergní mecha
!Ůzmy, ovlivňující "chuť" na "odmenu", nebo látky, redukující "odměňující efekty" 
(antagonisté opiátů, antagonisté dopaminu) . 

Jde pravděpodobně o nepřímé působení mechanizmem ztráty pozitivního posi
lování, což vede ke snížení anticipace "odměny" a k vyhasínání chování vedoucího 
k vyhledávání alkoholu. Toto působení je v léčebných programech považováno za 
převážně "negativně diskriminující stimul", protože je založeno na předpokladu, že 
závislá osoba si uvědomuje, či do určité míry věří v negativní působení (tj . "ne
odměnění") pří požití alkoholu v případě užívání těchto látek. (Pokud klient tuto 
víru nesdílí, může se velice rychle propracovat k přepíjení Antabusu, či ještě realis
tičtěji k podvádění v braní Antabusu). 

Akamprosát s největší pravděpodobností tímto způsobem nefunguje, ale - teore
ticky vzato - musíme s tímto efektem počítat, protože není zcela jasné a také je ob
tížně měřítelné, které účinky alkoholu jsou anticipovány do té míry, že mají za 
následek "neodolatelnou touhu po alkoholu". 

2. Anticipace příznaků z odnětí alkoholu, ať fyziologických, či podmíněných: lát
ky, odstraňující tyto příznaky jsou v podstatě vhodné pro odstranění "neodolatelné 
touhy po alkoholu", ovšem velice často za přítomnosti rizika vzniku náhradní závis
losti (anxiolytika). Je možno si představit, že akamprosát, který nevyvolává závis
lost, funguje jiným způsobem nežli tato farmaka: snižuje možná neuronální hyper
excitaci, související se syndromem z odnětí alkoholu, aniž by sám působil tlumivým 
účinkem na centrální nervový systém. 

Snížením hyperexcitace, vázané na (podmíněný) syndrom z odnětí alkoholu, 
dochází pak ke snížení touhy po alkoholu, aniž by se rozvinula závislost na akam
prosátu (Geerlings a Sass, 1996b). Na rozdíl od jiných látek (např. benzodiazepinů) 
nemá akamprosát sedativní či anxiolytické účinky a po jeho vysazení se neobjeví 
příznaky z odnětí. 

Výše uvedené je třeba brát s rezervou, neboť doposud nevíme, jaké mechanizmy 
jsou příčinou "neodolatelné touhy po alkoholu", pohybujeme se tedy na poli teorií. 
Pakliže platí hypotéza, že akamprosát redukuje negativní posilování, spojené s pod-
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llÚněným syndromem z odnětí alkoholu, můžeme (Littleton, 1995) dojít k násle
dujícím aplikacím terapeutického užití akamprosátu: 

1. Akamprosát působí nejúčinněji u klientů, kteří ztrácí kontrolu při požívání 
alkoholických nápojů ve specifickém prostředí a specifických situacích. 

2. Je důležité kombinovat akamprosát s behaviorální terapií, zaměřenou na vy
stavení podnětům a vyhasínání nežádoucího chování. 

3. Vyhasnutí spojení mezi environmentálníllÚ a behaviorálníllÚ podněty na stra
ně jedné a podllÚněným syndromem z odnětí alkoholu na straně druhé je pravděpo
dobně dlouhodobou záležitostí, vyžadující účasti na dlouhodobých terapeutických 
programech. 

Neurochemické působení akamprosátu 

(V této kapitole čerpáme z následujících autorú: Chick, 1995; Lhuintre et al., 
1990; Littleton, 1995; Sass et al, 1996; Zeise et al., 1993). 

Akamprosát (kalciová sůl acetylhomotaurinu) je syntetickým derivátem homo
taurinu. Homotaurin, vyskytující se v lidském organízmu, se podobá stavbou kyse
lině gama-allÚnomáselné (GABA). NeurotransllÚter GABA snižuje dobrovolné 
požívání alkoholu u krys preferujících alkohol, ale je jen jedním z řady neurotrans
llÚterú, na tomto procesu se účastnícím. 

V této souvislosti je třeba si připomenout, jak působí alkohol na neurony: 
v první řadě inhibičně, ovšem s rozvojem tolerance tento efekt llÚzí, zčásti v důs
ledku chellÚckých adaptivních změn, jež mají opačné účinky nežli alkohol. Che
llÚcké adaptivní změny vedou ke zvýšené excitabilitě nervových buněk, čímž vy
rovnávají inhibiční působení alkoholu. Při náhlém odnětí alkoholu pak dochází 
k hyperexcitaci neuronů . Hyperexcitace trvá po dobu trvání adaptivních mecha
nizmů, když syndrom z odnětí alkoholu odezní, vrací se systém do původni rov
nováhy. 

K pochopení tohoto procesu je třeba znát neurochellÚcké mechanizmy neuro
nální adaptace, které navozuje působení alkoholu a které vedou k hyperexcitaci při 
jeho odnětí. Doposud jsou známy tři hlavní adaptivní mechanizmy: 

- snížení inhibičniho působení kyseliny gama-allÚnomáselné, 
- zesílení excitačního působení glutamátu, 
- zvýšení aktivity kalciových kanálků. 
Jelikož se akamprosát stavbou podobá jak kyselině gama-allÚnomáselné, tak 

glutamátu, lze teoreticky připustit, že může působit jak na GABA A receptory, tak 
na N-metyl-D-asparlát (NMDA) receptory, jenž hrají nejdůležitější roli při exci
tačním působení glutamátu. 

Působení akamprosátu na GABA A receptory není zcela jasné: vi se, že ovlivňuje 
absorpci kyseliny gama-allÚnomáselné a »normalizuje" tyto receptory u krys vysta
vených dlouhodobému působení alkoholu. 

Co se týče glutamátu (a jiných allÚnokyselin s excitačnim působením): chybí 
důkazy o přímém působení akamprosátu na relevantni proteinové receptory, ale 
přesto akamprosát pravděpodobně snižuje neuronální hyperexcitaci spojenou s pů
sobením těchto allÚnokyselin v celé řadě neuronálních systémů. Jelikož se nejedná 
o přímé působení na receptory, musíme ponechat otevřenou možnost, že jde o jiný 
mechanizmus účinku nežli zásah do přenosu allÚnokyselin. 
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Je možné, že akamprosát sIŮžuje neuronálIŮ hyperexcitaci poté, co byly aktivo
vány receptory aminokyselin (glutamátu) s excitačIŮm působeIŮm. Pro tuto hy
potézu svědčí fakt, že akamprosát v neuronech inhibuje elektrické "špičky" ("spi
ke s"), způsobené glutamátem. Toto působeIŮ jde ruku v ruce se sIŮžením aktivity 
proteinů kalciových kanálků v neuronech směrem od ("downstream") aktivovaných 
receptorů aminokyselin s excitačním působením. Není vyloučeno, že se jedná o in
terakci mezi akamprosátem a proteiny kalciových kanálků. 

Vyjdeme-li z podobnostiakamprosátu (vápenné soli acetylhomotaurinu) s tauri
nem, nabízí se (teoreticky) ještě další hypotéza: i když taurin pravděpodobně sám 
o sobě není neurotransmiterem, je vylučován (snad gliálními buňkami) coby od
pověď na některé podněty a potlačuje neuronální hyperexcitaci . Akamprosát by 
mohl efekt taurinu napodobovat, nebo by mohl ovlivňovat hladinu taurinu v období 
odnětí alkoholu s následnou inhibicí neuronální excitace. V této souvislosti je 
nesmirně zajímavé, že taurin je jednou ze základních ingrediencí orientálních léků 
potlačujících neodolatelnou touhu po alkoholu. 

Klinické použití akamprosátu 

Praktická použitelnost a signifikantně pozitivní účinky Akamprosátu jsou zná
my ze řady studií (Aubin et al., 1995; Chick, 1995; Lejoyeux, 1996; Lesch et al., 
1996; Lhuintre, 1990; Paille et al., 1995; Sass et al., 1996; Whitworth, 1996). 

První zminka o pozitivním efektu akamprosátu na dobrovolný příjem alkoholu 
pochází z roku 1985 (Boismare et al., citováno dle Lhuintre et al., 1990; Paille et 
al., 1995). Jednalo se o experiment s laboratórními krysami . 

Z kliníckých studií jsou nejzajímavější práce zabývající se efektem akamprosátu 
na dobu abstinence a na prevenci recidivy. (Viz výše citované studie). Chronologic
ky se na výsledky těchto výzkumů podíváme. 

Lhuintre et al. (1990) použili jakožto hlavní kritérium alkoholové konzumace 
měření hladin gamaglutamyltransferázy (GGT) ve dvojitě slepé, randomizované, 
placebem kontrolované studii, do které bylo zahrnuto 569 závislých na alkoholu. Po 
tříměsíční ambulantní léčbě (Akamprosát v dávce 4x 333 mg versus placebo), měla 
akamprosátová skupina signifikantně IŮžší hodnoty GGT nežli skupina klientů na 
placebu. Mezi oběma skupinami nebyl signifikantní rozdíl co do počtu klientů pře
rušivších léčbu. 

Paille et al. (1995) zkonstruovali zajímavý výzkum, jenž začínal dvojitě slepou, 
randomizovanou, placebem kontrolovanou studií u tří skupin závislých na alkoho
lu: po dobu 12 měsíců dostávalo 177 ambulantních pacientů placebo, 188 pacientů 
akamprosát v dávce 1,3 gramu denně a 173 pacientů akamprosát v dávce 2,0 gra
mu denně . Po skončení dvanáctiměsíčního experimentu následovalo šestiměsíční 
období, kdy všichIŮ pacienti dostávali placebo, aIŮž by věděli, že se o placebo jedná. 
Jen lékaří byli informováIŮ. (V této druhé fázi šlo tedy o jednoduše slepou studii) . 
Ve skupině s nejvyšším dávkováním akamprosátu bylo nejvice klientů zachová
vajících trvalou a důslednou abstinenci, ve skupině na placebu jich bylo nejméně . 
Výsledky byly signifikantní při šestiměsíčním měření, po dvanácti měsících šlo 
o t rend (P = 0,096). Nadále bylo velmi důležité, že ve dvou akamprosátových sku
pinách bylo signifikantně méně pacientů přerušivších ambulantní léčbu, nežli ve 
skupině na placebu. Akamprosát tedy jednoznačně zvyšoval dobu účasti na tera-
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peutickém programu, což je velmi důležité ve vztahu k výsledkům léčby. Osmnáct 
měsíců po začátku léčby (tudíž na konci studie, včetně šestiměsíčního závěrečného 
období, kdy všichni pacienti dostávali placebo) bylo mezi pacienty na akamprosátu 
jak signifikantně více abstinujících osob, tak také signifikantně více osob zúčast
ňujících se léčebného programu. 

Dvojitě slepý, randomizovaný a placebem kontrolovaný výzkum Sasse et al. 
(1996), týkající se 272 pacientů měl dvě čás~i : nejdříve dostávali pacienti akam
prosát či placebo po dobu 48 týdnů, poté byli sledování dalších 48 týdnů, kdy ne
dostávali žádnou medikaci . Dávka akamprosátu v první části studie byla závíslá na 
tělesné váze: do šedesáti kilogramů 1 332 mg na den, nad šedesát kilogramů 
1 998 mg na den. Roční kontakt dokončilo signifikantně více pacientů z akampro
sátové skupiny nežli pacientů na placebu. Ve skupině na placebu bylo signifikantně 
více časných recidiv (prvé dva měsíce) a také doba první recidivy byla ve skupině 
na placebu signifikantně časnější. Po ukončení prvního období (48 týdnů) bylo 
v akamprosátové skupině signifikantně vyšší procento pacientů s trvalou a důs
lednou abstinencí. Také celkový počet dnů bez alkoholu byl u akamprosátové skupi
ny signifikantně vyšší. 48 týdnů po skončení medikamentózní terapie bylo procento 
pacientů, dodržujících trvalou a důslednou abstinenci signifikantně vyšší v akam
prosátové skupině. Také celkový počet abstinentních dnů byl v akamprosátové sku
pině výrazně signifikantně vyšší. 

K podobným výsledkům došla Whitworthová se spolupracovníky (1996): v jejich 
dvojitě slepé, randomizované, placebem kontrolované studii, na níž participovalo 
455 pacientů a jež trvala rok (podávání medikace), s následnou dvacetised
miměsíční "follow-up" periodou se ukázalo následující: na konci medikamentózní 
fáze abstinovalo signifikantně vyšší procento akamprosátových klientů a také cel
kový počet abstinentních dnů byl v akamprosátové skupině signifikantně vyšší. 
Totéž platilo pro "follow-up" období. 

Lesch et al. (1996) podali informace o nejšířeji pojatém experimentu s akam
prosátem, zahrnujícím 11 dvojitě slepých, randomizovaných a placebem kontrolo
vaných studií v devíti evropských zemich. Celkem se jednalo o 3 338 pacientů. Veš
keré výsledky hovořily statisticky signifikantně jednoznačně ve prospěch akampro
sátových klientů: doba docházení do programu, doba trvalé a důsledné abstinence, 
celkový počet abstinentních dnů. 

Vedlejší účinky a interakce 

Akamprosát je velmi dobře snášen, občas patří diarea k signifikantně častěji se 
vyskytujícím vedlejším příznakům ve srovnání s placebem. (Lhuintre, 1990; Sass, 
1996). Na druhou stranu nesmíme zapomínat, že ve skupině klientů na placebu se 
některé vedlejší příznaky také vyskytují signifikantně častěji nežli u testovaných 
látek: konkrétně u akamprosátu se jednalo o vertigo (Lhuintre, 1990). 

Akamprosát neinteraguje s alkoholem, farmakokinetika obou látek zůstává při 
současném požití neovlivněna, takže v tomto ohledu je akamprosát "bezpečnou" 
látkou. Je proto možno jej použít i ve fázi odvykacích příznaků, dokonce i společně 
s jinými medikamenty, především benzodiazepiny. Lze jej také použít současně 
s disulfiramem. (Aubin, 1995; College ter beoordeling van geneesmiddelen, 1995). 

Závěrem je možno říci, že akamprosát představuje, po dlouhé době "psychofar
makologického mlčení" nový, jinými mechanizmy působící prostředek, jenž pozi-
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tivně ovlivňuje průběh alkoholové závislosti, známé svou chronicitou a tendencí 
k recidivám. 
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