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Úvod 

Akamprosát je kalciová soľ acetylhomotaurínu. J eho efekt v li ečbe alkoholizmu 
sa dá logicky odôvodniť paralelným antiglutamatergickým (teda antiexcitačným) 
a GABA-A a GABA-B agonistickým pôsobením. Dochádza teda k stabilizácii dysba
lansu medzi excitačným a inhibičným neurotransmiterovým systémom, vznikajúcim 
pri vysadení alkoholu u závislých od alkoholu. Tým, že sa redukuje (v tomto prí
pade) dominantný excitačný systém , redukuje sa ríziko baženia (cravingu) po zvlád
nutí odvykacieho stavu u závislých od alkoholu. Akamprosát súčasne znižuje influx 
kalcia do neurónov, zvyšuje koncentráciu serotonínu v CNS a antagonizuje noradre
nergickú aktivitu. 

Miesto "uplatnenia" akamprosátu je morfologicky lokalizované na úroveň centra 
mozgovej odmeny, konkrétne na úroveň ventrálnej tegmentálnej arey, v miestach 
projekcie dráh do nucleus accumbens. Táto II. úroveň mechanizmu mozgovej odme
ny je zodpovedná za generáciu "potešujúcich" popudov, ktoré majú tendenciu mecha
nizmom upevňovania (reinforcing) sa fixovať a prináša chronifikáciu pozitívnych 
(a mechanizmom negatívneho upevňovania aj negatívnych) konzekvencií , vyplýva
júcich z repetície addiktívneho správania. 

S akamprosátom sa aj na Slovensku stretávame čoraz častej šie v praxi pri li ečbe 
závislých od alkoholu. Švajčiarsky odborný časopis Pharma Kritik (A.Frei .Pharma 
Kritik, Jahrang 17, Nr 16, 1996) vytýka akamprosátu jeho vysokú cenu (150,- CHF), 
ktorú poisťovňa neprepláca, a porovnáva túto liečbu ako podstatne drahšiu v porov
naní s antidepresívami a antipsychotikami. Udáva aj pochybnosti, či sa akamprosát 
uplatní aj pri ľahších formách ochorenia a pri psychiatrickej komorbidite. Výsledky 
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mnohých klinických štúdií vo svete vedú k záveru, že pri liečbe akamprosátom u zá
vislých od alkoholu dochádza v porovnaní s place bom k výraznému zvýšeniu percen
ta abstinujúcich pacientov, predlžuje sa počet "suchých dní" a dní do prvej recidívy 
(Švestka, Psychiatrie, 1999). Z hľadiska dokázaných terapeutických výsledkov bol 
akamprosát zaradený spolu s naltrexonom do skupiny A zo 4 (A až D) (Garbutt, 
1999). 

Je nevyhnutné si uvedomiť, že akamprosát pôsobí anticravingovo a k nepochope
níu indikácie jeho používaní a môže dôjsť aj z toho dôvodu, že symptóm "craving" níe 
je dobre jasný. 

Craving (baženíe) je popisovaný ako naliehavá a silná túžba, alebo ako neodola
teľný impulz na užitie drogy. Craving je u drogovo závislého porovnateľný so stra
chom pri fobickej poruche alebo panikou u anxióznej osobnosti. WHO hodnotí "cra
ving" ako "túžbu po dosiahnutí efektu predtým užívanej psychoaktívnej látky" 
(1999). Halikas (1991) popisuje craving ako "pocity také intenzívne a vtierajúce sa, 
že narúšajú koncentráciu, interferujú s predstavami a spôsobujú individuálny 
akútny a extrémny stav nepohody a ovládajú nasledujúcu činnosť". Ludwig (1974) 
hodnotí craving ako "normálny cit" ako je láska, smútok, strach, ktoré sú síce prcha
vé, ale sú reálne . 

Na meraníe závažnosti cravingu sa využíva "Minesotská škála kokaínového cra
vingu", ktorá delí craving 'na žiadny-silný-obrovský. Halikas a kol. (1991) uviedli tri 
dôležité kritériá cravingu: 

- frekvencia 
- trvanie 
- intenzita 

Ciel a metodický prístup 

V klinickej praxi sa nám potvrdzuje efekt akamprosátu. Začali sme však zazna
menávať opakovane popri dodržaní liečby akamprosátom a paralelnej psychoterapii 
recidívy pitia u závislých od alkoholu. V tomto prispevku sa snažím pri sť na "koreň 
veci", prečo pri takejto vyspelej liečbe závislosti predsa len dochádza k recidívam pi
tia u závislých od alkoholu. Sledovali sme pacientov, ktorí sa dostali do ambulantnej 
protialkoholickej liečby po absolvovaní predchádzajúcej režimovej liečby a porovnali 
sme ich s pacientmi, ktori boli na liečbu akamprosátom nastavení len v ambu
lantných pomeroch a naďalej spolupracovali s CPLDZ. Pri citlivom sledovaní daných 
faktov a okolností, pri ktorých došlo k recidívam pitia, sa stáva jednoznačným fakt, 
že indikácie na podávaníe akamprosátu bude treba presne vyjadriť a že indikácia 
stredne ťažkej až ťažkej alkoholickej závislosti je veľmi hrubá. Bude to skôr konšta
tovanie , ktoré vyplýva z vlastných skúseností. Celkovo sme v ambulantnej sfére ma
li 38 pacientov nastavených na akamprosát počas jedného roka. 

U desiatich pacientov došlo k recidíve pomerne po krátkom čase od nastavenia 
na akamprosát. Väčšinou šlo o pacientov, ktorí boli na akamprosát nastavení v inom 
zariadení a iba pokračovali v liečbe v CPLDZ ambulantnou či stacionárnou fonnou . 
Všímali sme si počet dní, počas ktorých spomenutí "recidivisti" abstinovali na mono
terapii akamprosátom, pri recidíve sme sa snažili pátrať po jej pravdepodobnej príči
ne. Ide o jednoročné sledovanie pacientov. 
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Tabulka 1. 

Pacient Pohlavie 

LB muž 

P.o . muž 

B.G. muž 

KH. žena 

I.M. žena 

M.B. muž 

A.Š. žena 

V.B. žena 

P.P. muž 

V.Č . muž 

priemer 

Charakteristiky pacientov, ktori recidivovali 
pri monoterapii akamprosátom 

Vek Počet dní Predpokl. príčina 
abstinencie pri (nevhodnosť medik.) 

monoth. 
akamprosátom 

51 32 emoc. nevyrovnaná osobnosť 
nezdržanlivé črty 

31 14 známky alkohol. deprivácie, 
Cirhosis hepa tis, ezof. varixy 
Somat. dekomp. stav, nízka schopnosť 
introspekcie, 
nesch. rozpoznať craving, 

28 13 amentne-delirantný stav nejasnej etiológie, 
po ňom recidíva 

41 29 ohrozenie matrimonia 
súdne pojednávanie (rozvod) 
reakt. depres. syndróm 

52 5 histriónske črty osobnosti 
Chron. nepriazn. matrim. sit. 
(manžel s dg. F31) 
akamprosát nepodávaný počas celej 3-mes. 
PAL, až na konci dop., Rp obv. lek. 

52 30 minim. schopn. introspekcie, simplexná 
osobnosť manželka- numožňovač" 

42 182 manžel alkoholik 
hypersenzitívne os. črty, 5 detí maloletých, 
depres. črty v popredí, nie craving 

48 115 akamprosát nepodaný 
počas celej 3-mes. PAL, dopo pri prepustení 
craving nedostato vníma, mierna kognit. 
porucha 

31 5 posl. 2 dni na konci režim. PAL nastavený 
na akamprosát bez overenia efektu, 
odmietanie režimu na oddeleni 

55 16 anxiózne a hypotýmne osobnostné črty, 
introverzia 

43,1 44,1 
roka dní abstinencie 
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Pomer pacientov nastavených ambu.lantne vs. ústavne .. . ... . ....... 3 : 7 
(recidivu.júcich na akamprosáteJ 

Tieto skúsenosti si nekladú ambície byť súčastou klinického výskumu Ue ich 
veľmi málo), predsa však vedú pri ročnom sledovaní k istým záverom. Pozoruhodné 
je, že pri spomínaných predpokladaných príčinách recidív došlo pri liečbe akam
prosátom k recidíve veľmi rýchlo (v priebehu niekoľkých dní), priemerne za obdobie 
približne jedného mesiaca. 

Predpokladané príčiny recidív pri liečbe akamprosátom: 

1. Ako veľmi negatívnu skúsenost pri terapii akamprosátom sme zaznamenali 
fakt recidív u tých závislých od alkoholu, ktorí boli na akamprosát nastavení vlast
ne len niekoľko dní od prepustenia z režimovej liečby a kde nebol dostatočne bez
pečný čas na to, aby sa verifikovala spolupráca (compliance) pacienta , respektíve, 
aby sa klinický efekt preparátu potvrdil , či vylúčil. Akamprosát nebol podávaný 
hneď po zvládnutí abstinenčných symptómov, ako sa odporúča. Kým sa pacient do
stavil na ambulantnú kontrolu do CPLDZ po niekoľkých dňoch , často už došlo k re
cidíve pitia a závislý sa tiež javil ako ten, ktorý nespíňa kritériá užívania akam
prosátu, často bol aj málo o tejto liečbe edukovaný. 

2. Tak isto sme recidívy zaznamenali pri komorbidite alkoholovej závislosti s po
ruchami osobnosti. Prevažne emočne nevyrovnanými, s nezdržanlivými črtami (ale 
aj inými ), kde táto forma terapie vyžaduje direktívnejšie psychoterapeutické vede
nie, pri ktorom pacienti zle spolupracovali. 

3. Akamprosát vzhľadom na svoj masívny anticravingový efekt potláča veľmi do
bre uvedomované cravingové tendencie , čo pacienti aj sami vyjadrili v poklese cra
vingového skóre. U pacientov s nedostatočne uvedomovaným cravingom pri ale
xitýmii došlo k recidívam aj pri podávaní akamprosátu rýchlejšie, než by sa craving 
mohol uplatniť. Išlo o pacientov s nízkou introspekciou, kde bolo potrebné začať in
tenzívnu psychoterapiu . 

4. Ako nevýhodné sa javí podávanie akamprosátu u tých alkoholovo závislých 
pacientov, kde je manifestná aj závažná komorbidná psychopatológia , napríklad de
presívna symptomatika, kde bez antidepresívnej liečby aj pri značnom cravingu doš
lo k recidívam. 

5. Raz sme zaznamenali pri podávaní akamprosátu u pacienta amentne-deli
rantný stav. Nešlo o odvykací stav, pacient vtedyabstinoval, hoci tento zážitok u pa
cienta facilitoval opakovane zlyhanie v abstinencii pri liečbe akamprosátom. 

6. K recidíve došlo aj u pacientov, ktorí javili známky alkoholickej deprivácie o
sobnosti, aj keď bola táto patológia len v iniciálnej fáze a nebolo možné hovoriť 
o prestavbe motivačnej štruktúry. 
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7. K recidívam pri liečbe akamprosátom (ak bolo jeho podávanie vysoko indiko
vané) prichádzalo pri pretrvávajúcich chronicky frustrujúcich podmienkach žitia, pri 
nedostatočnej edukácii pacienta a absencii partnera v podpore v uzdravovaní. 

Východiská 

Predovšetkým si treba uvedomiť, že akamprosát predstavuje velmi modernú an
ticravingovú liečbu. Ide o krok vpred v li ečbe závislosti. Akamprosát však v žiadnom 
prípade nenahrádza disulfiram v liečbe závislostí (má iný mechanizmus pôsobenia , 
aj efekt, nezabraňuje pitiu , nevyvoláva nežiaducu reakciu pri recidíve, teda chýba 
faktor strachu z intoxikácie ). Je to psychofarmakum v pravom zmysle slova. Treba 
veľmi citlivo vyberať pacienta (závislého od alkoholu), ktorému sa akamprosát na
sadí. V klinickom obraze by mal zásadne prevažovať značný craving, prítomnosť 
"suchých recidív", pod vplyvom cravingu by sa mali ostatné bežné životné aktivity 
významne obmedzovať. Craving by mal byť vedúci symptóm, pacient by ho mal ve
dieť správne identifikovať, popísať a vedieť zaznamenať jeho redukciu v dížke, frek
vencii a intenzite pri terapii akamprosátom. Za rizikových pacientov možno považo
vať pacientov s osobnostne podmienenými sklonmi k emočnej nevyrovnanosti, 
nezdržanlivosti, respektíve afektívnymi poruchami v komorbidite s alkoholizmom. 
Toto sa dá odôvodniť tým, že sám craving sa považuje za emóciu a jej interferencia 
s inými emóciami by mohla negovať jeho interpretáciu a vnimanie. U tých pacien
tov, ktorí boli kvalitne paralelne psychoterapeuticky vedení (aj v režimovej liečbe), 
boli dobre edukovaní, spoznani na skupinách a vykazovali aspoň minimálne schop
nosti vyjadrovať svoje pocity a signalizovať prichádzajúci craving, sme pozorovali 
zásadnú zmenu spôsobu života pri medikácii akamprosátom. Značne sa redukoval, 
až eliminoval ich cravingový obraz, nemuseli ani vyvíjať silné anticravingové aktivi
ty, pomohla psychoterapeutická podpora a návšteva A-klubov. Väčšina našich absti
nujúcich pacientov na liečbe akamprosátom sa pri kvalitnej eliminácii cravingu sta
la aj sociabilnejšou a istejšou v aktivitách, ktoré predtým anticipovali ako ne
príjemné. Závislí abstinujúci pri liečbe akamprosátom boli väčšinou stredne a vyso
koškolsky vzdelani, značne diferencovani. 

Ako nutné teda (podobne ako pri iných duševných poruchách) bude nielen kon
štatovanie poruchy alkoholizmus (ako napríklad schizofrénia), ale aj citlivé zhodno
tenie klinického obrazu s dominanciou cravingu (ako napríklad pri schizofrénii pa
ranoidný blud), kde je táto forma liečby prediktorom dlhodobého úspechu v absti
nencii . 

Záver 

Oceňujeme prínos akamprosátu v terapeutickej praxi (hoci tieto prevažne po
zitívne výsledky liečby a skúsenosti neboli náplňou referátu). Aby sa však predišlo 
zbytočným komplikáciám v uzdravovani alkoholovo závislých, v komplexnej liečbe je 
nevyhnutné správne definovať "nosné" symptómy v tej-ktorej fáze li ečby. Ak medzi 
ne patrí a v popredí je častý fakt baženia po alkohole a nebude prítomná symptoma
tika, ktorá liečbu akamprosátom znemožňuje (a súčasne sa zabezpečí lege artis po-
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dávanie medikamentu) je vysoko pravdepodobné, že akamprosát zásadne zmení kva
litu života závislého a prispeje k jeho abstinencii. 

Do redakcie prišlo dňa: 24. 3. 2003 
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