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PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ 
NA 160. VÝROČNEJ KONFERENCII 
AMERICKEJ PSYCHIATRICKEJ ASOCIÁCIE 
(San Diego, USA, 19. - 24. mája 2007) 

Kongres bol rozdelený v podstate na tradičné prezentačné formy. Následné informácie 
predstavujú len určitý výber. 

Prednášky 

Jednu z viacerých plenárnych prednášok mal John H. Krystal , investigátor 
z Národného inštitútu pre alkoholový abúzus a alkoholizmus. J e súčasne aj ak
tuálnym šéfredaktorom časopisu Biological Psychiatry. Zaoberal sa glutamáter
gickými látkami vo vzťahu ku kognitívnym poruchám, ako aj provokácii psychózy, 
napr. fencyklidínom. 

Compton (Bethesda) vo veTmi zaujímavej prednáške hovorilo DSM V. Podľa via
cerých epidemiologických štúdií, ale aj z klinickej potreby vyrastá snaha revidovať 
budúci diagnostický manuál. Doterajšia klasifikácia bola viac kategoriálna (abúzus 
a lebo závislosť, alebo ani jedno a druhé), ale z početných epidemiologických štúdií 
vyplýva potreba aj pridať dimenzionálne charakteristiky do diagnostiky, teda aj 
napr. vážnosť závislosti, alebo frekvencia konzumu. Dosť od toho vlastne závisí tera
peutický prístup, ako aj prognóza. Je rozdiel, či ide o vyhranenú a vážnu alkoholovú 
závislosť s denným a vel"kým konzumom, alebo len o začínajúcu závislosť. Compton 
(inak výskumný pracovník Národného inštitútu pre drogy) sa domnieva, že nová 
diagnostika musí zohladniť aj kategoriálne a dimenzionálne kritériá. 

Sympóziá 

21. mája 2007 prebehlo sympózium o kompulzívnom a adiktívnom správani. Vei
jola a kol. (Fínsko) sa zamerali na kanabis a psychózu. Prezentovali veľkú štúdiu zo 
severného Fínska. Súbor tvorilo 3 034 hlapcov a 3 255 dievčat narodených v roku 
1986. Z nich skoro jedno percento užilo kanabis 5 a viackrát v živote, 1,9 % užilo ka
nabis 2 - 4-krát v živote. Zisťovali pri znaky, ktoré by mohli byť psychotické. 15 % 
z nich si myslelo, že okolie môže byť nebezpečné, 14 % zažilo optické poruchy 
vnímania, 8 % sluchové poruchy vnimania, 6 % malo pocity sledovania. Tieto 
príznaky tvorili . pozitívny" syndróm . • Negatívny" syndróm tvorili pri znaky ako so
ciálne stiahnutie (ll %), problémy v kontakte (10 %). Všetky tieto priznaky vysoko 
korelovali s frekvenciou konzumu (p = 0,001). V tomto istom sympóziu sa prezento
vala aj druhá veľká štúdia, tentoraz z Kodane (Knop a kol. ) Sledoval sa súbor naro
dených v rokoch 1959-1961. V tomto súbore bolo 223 synov alkoholického otca a 107 
synov, ktori nemali otca alkoholika. Sedoval sa potom ich osud po 20,30 a 40 rokoch 
od narodenia . Tu sa prezentovali zistenia po 40 rokoch. Súbor už tvorilo len 134 sy
nov alkoholikov (pacienti s vysokým rizikom) a 68 synov nealkoholikov (nizke rizi
ko). Alkoholová závislosť v prvej skupine sa identifikovala u 31 %, v kontrolnej sku
pine- nizkorizikovej len v 16 %. Rozdiel bol štatisticky signifikantný. V rovnakom 
pomere sa vyskytoval u vysoko rizikových osôb aj abúzu s 'alkoholu a drogová závis
losť. Nebol však rozdiel v kvalite a frekvencii remisií medzi dvoma skupinami. Teda 
liečba pomohla (alebo nepomohla) v oboch skupinách približne rovnako. 
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Veľmi zaujímavé bolo sympozlUm o obezite a závislosti. Úvodom Toddová 
(Boston) uviedla, že do funkčného okruhu sprostredkujúceho zážitok odmeny pri jed
le, ale aj pri závislosti, patrí predovšetkým orbitofrontálny kortex. Môže to byť 
štruktúra, ktorá je aktivovaná aj pri obezite a prejedaní. Pokračoval Dagher 
(Montreal), ktorý už hovoril o hlade ako závislosti. Experimentálne sa jeho skupina 
snaží dokázať, že podaníe raklopridu zablokuje isté dopamínergické okruhy. Môže 
sa zablokovať tým aj nadmerný konzum potravy ako aj alkoholu. Ďalší rečníci už pi
níesli experimentálne práce u zdravých dobrovoľníkov (Small), alebo u obéznych, 
kde sa zistila redukcia D2 receptorov, podobne ako u chronických alkoholikov 
(Wang, New York). 

Jedno sympózium hľadalo odpoveď, či má súčasná psychiatria na jednotlivé neal
koholové závislosti správnu farmakoterapiu. Bisaga (New York) sa zaoberal 
hľadaním odpovede pri kokaínovej závislosti. Dezipramín má rozporuplné výsledky, 
takisto aj agonísty dopamínu. Nádejnejší sa javi disulfiram a tiagabin a možno ko
kaínová vakcína. McDowelova (New York) odpoveď vzhľadom na marihuanu bola 
negatívna, i keď sa hľadajú látky, ktoré ovplyvňujú kanabinoidný receptorový 
systém. PodIa Klebera (New York) existuje adekvátna terapia, a pritom dobre doku
mentovaná, len pre heroínovú závislosť (napr. metadón, buprenorfin). Ďalší rečníci 
sa zaoberali integráciou psychosociálnych intervencií do terapie (Nunes, New York) 
alebo terapiou komorbidných stavov (Levin, New York). 

Dosť netrpezlivo sa očakávali prvé výsledky štúdie COMBINE. Ide o veľkú ame
rickú štúdiu prebiehajúcu v 11 centrách v USA. Celkove zahrnula 1383 pacientov 
s alkoholovou závislosťou. Mala níekoľko možností sledovanía - naltrexon, akam
prosát, naltrexon+ akamprosát, placebo, CBT a poradenstvo. Liečba trvala 16 týž
dňov, kontroly boli po pol roku a po roku. Hlavné výsledky predniesol Anton (Char
leston ). Naltrexon bol efektívny v porovnaní splacebom, akamprosát nemal signifi
kantný efekt, či už sám, alebo v kombinácii s naltrexonom. Kognitívna terapia mala 
horší efekt než naltrexon. Zlyhanie akamprosátu má byť predmetom ďaších analýz. 

Firemné sympóziá 

Firemné sympóziá vždy odzrkadľujú bezprostredný záujem farmaceutických fi
riem o niektorú oblasť psychiatrie. Objavili sa firemné sympóziá aj vo vzťahu 
k závislostiam. V prvom z nich (firma Cephalon) bola reč o adherencii v liečbe u al
koholovo závislého pacienta. Weiss uviedol, že úspešnosť liečby je do značnej miery 
limitovaná tým, či pacient berie predpísané lieky v predpísanej dávke a či pokračuje 
v psychosociálnej liečbe . Pomoc pri zlepšení adherencie by mohol poskytnúť depotný 
preparát . Takýto depot sa v USA podľa Swifta (Providence) skúša. Ide o depotný 
naltrexon. Podľa doterajších skúseností je dobre tolerovaný a signifikatne redukuje 
počet dní ťažkého pitia a zvyšuje počet dní s abstinenciou. 

Druhé firemné sympózium bolo 22 . mája v réžii firmy Pfizer. Bolo zamerané na 
liečbu tabakizmu. O animálnych modeloch tabakizmu hovoril Andrew-Chambers 
(lndianopolis). O systémoch odmeny v mozgu Kalivas (Charleston). Upozornil aj na 
novšie poznatky o glutamatergných receptoroch v tejto súvislosti . Prednáška 
Oncknenovej sa zaoberala doterajšími farmakoterapeutickýcmi možnosťami (nikotí
nové náplaste, bupropion, clonidín a iné). George (New Haven) prezentoval prehľad 
o novej možnosti, o použití vareniklínu v tejto indikácii . Ide o parciálneho agonistu 
nikotínových receptorov. 

Vývesky 
Pomerne veľká pozornosť sa venuje problematike komorbidity afektívnych po

rúch a závislostí. Andreottiová a kol. (Boston) analyzovali súbor 346 pacientov s de
presívnou poruchou. Ak mali aj anxióznu poruchu, tak výrazne narástla prevalencia 
závislosti (41 %), v porovnaní s tými pacientmi, ktori nemali komorbidnú anxióznu 
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poruchu (23 %). Signifikantne častejšie sa vyskytovala alkoholová závislosť a mari
huanová závislosť u pacientov aj s anxióznou poruchou. Výrazne častý bol tento 
vzťah pri špecifickej fóbii a panickej poruche. 

O komorbidite bol aj poster Goldsteina a kol. (Pittsburgh). Zisťovali prevalenciu 
alkoholovej alebo drogovej závislosti u 249 adolescentov s bipolárnou poruchou. Ce
loživotná prevalencia bola 16 %. So zvýšenou prevalenciou závislostí súviseli sui
cidálne pokusy, poruchy správania sa v detstve a žitie v narušenej rodine. 

Psychiatrickou komorbiditou a u pacientov s kanabisovým abúzom a závislosťou 
sa venovala skupina z Bordeaux (Colina a kol. ). U 93 pacientov konštatovali kanabi
sovú závislosť a u 83 pacientov abúzus. Obe skupiny porovnali . Pacienti so závis
losťou mali častejšie alkoholovú závislosť (10 % vs. 2 %), častejšie mali aj poruchy 
nálady (37 % vS.12 %), anxiózmu poruchu (30 % vs. 2 %) a psychózu (10 % a 7 %). 
Všetky rozdiely boli signifikantné na 5 % hladine významnosti. 

Scurryová a kol. (Kansas) prezentovali zaujímavú štúdiu o efekte liečby alkoho
lovej závislosti po 10 rokoch. Položili si otázku, či je vo vzťahu k efektu liečby nejaký 
rozdiel medzi černochmi a belochmi. Súbor tvorilo 255 veteránov, ktorí sa pôvodne 
liečili pre alkoholovú závislosť . Na meranie použili ASS (Alcohol Severity Scale). Po 
10 rokoch došlo ako u černochov, tak u bielych k rovnakému poklesu skóre. Nebol 
medzi skupinami signifikantný rozdiel. Po 10 rokoch od indexovej liečby abstinovalo 
43 % Afroameričanov a 45 % bielych Američanov . 

S touto štúdiou súvisela aj iná práca. Garwoodová a kol. (Kansas) u 360 alkoholi
kov sledovali 10 rokov efekt liečby v závislosti od pozitívnej alebo negatívnej rodin
nej anamnézy. Alkoholici s pozitívnou rodinnou anamnézou pre nejaký abúzus alebo 
závislosť mali signifikantnejší ťažší priebeh, viac medicínskych problémov, častejšie 
psychiatrické rehospitalizácie a pod. 

Choi a kol. (Južná Kórea ) prezentovali poster o faktoroch spätých s nikotínovým 
cravingom. 212 subjektov vyšetrili početnými škálami - na tabakový craving, ako aj 
inými škálami (ADIT, CAGE, ale aj Spielbergerove dotazníky STAl). Zistili, že je 
súvis so skóre v CAGE. Vysoké skóre v CAGE (teda abúzu s alebo závislosť od alko
holu ) predikovalo aj riziko vyššieho cravingu k nikotínu. Takisto STAl u subjektov 
s vyšším cravingom na nikotín bolo vyššie než u subjektov s nižším cravingom. 

Johnson a kol. (Virginia) prezentovali výsledky 14-týždňovej multicentrickej dvo
jito slepej štúdie s topiramatom u alkoholikov. Topiramat signifikatne znižoval 
v dávke a do 300 mg/deň počet pre pi tých dní. Z nežiaducich činkov najčastejšie boli 
parestézie (50,8 %) a zmena chuti (23 %). 

Samozrejme nechýbali ani početné vývesky o opioidnej závislosti. ManeIli a kol. 
(Severná Karolína) v multicentrickej, placebom kontrolovanej americkej štúdii po
dávali pri detoxifikácii od opioidov naltrexon v dennej dávke 0,125 alebo 
0,250 mg/deň alebo placebo 177 pacientom. Naltrexon signifikantne znižoval cra
ving v porovnaní s placebom. Intenzita abstinenčného syndrómu bola vo všetkých 
skupinách zhruba rovnaká. Malé dávky naltrexonu boli aj bezpečné. 

Objavili sa aj vývesky venované iným nelátkovým formám závislostí . Jedna 
kórejská skupina v jednej firme vyšetrila 140 zamestnancov pomocou Youngovej in
ternetovej škály závislosti. Nezistila ani u jedného zamestnanca internetovú závis
losť. U 12 (8,7 %) konštatovali nadužívanie internetu . Toto nadužívanie signifikant
ne súviselo so somatizáciou, depresivitou, anxietou, obsesívnosťou v osobnostných 
testoch. 

Ako vidno, aj táto americká konferencia priniesla množstvo prác s problemati
kou závislostí . O túto problematiku rastie záujem aj v publiku , návštevnosť je pod
statne vyššia ako v minulosti. Rastie aj záujem firiem, objavujú sa aj firemne spon-
zorované sympóziá. • 

V. Novotný 
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