
SPRAvy 

ADIKTOLÓGIA NA KONGRESE AEP 
(Asociácia európskych psychiatrov, Nice, apríl 2008) 

Išlo v poradí už o 16. kongres AEP. O niektorých minulých som už na 
tomto mieste referoval. 

Prednášky 

V nedeľu 6. 4. 2008 bolo sympózium o závislostiach a akútnej psychiat
rickej starostlivosti. 

Crome a kol. (UK) uviedli, že ročne v Spojenom kráľovstve zomiera 6 000 
mladých ľudí na suicídium. U časti z nich sa na suicídiu podieľa konzum al
koholu alebo drog. Riziko suicídia v tejto subpopulácii je až 16x vyššie než 
vo všeobecnej populácii. Asi 20 percentám suicídií u týchto mladých ľudí sa 
dá predísť . 

Mihai a kol. (Rumunsko) zisťovali u 50 rumunských psychiatrov, čím 
liečia alkoholické delírium. Najčastejšie používajú benzodiazepíny (diaze
pam), potom antikonvulzíva (karbamazepin), ale aj neuroleptiká. Damsa 
a kol. (Rumunsko) uviedli, že na akútnych pohotovostiach až 46 % pacien
tov tvoria pacienti s alkoholovo podmieneným nepokojom a intoxikáciou. 

7. 4. 2008 bolo sympózium zaoberajúce sa alkoholizmom od neurobiológie 
po liečbu . 

Heinz (Berlín) podal prehľad známych neurobiologických nálezov u alko
holizmu. Opioidné u-receptory v stri ate a n. accumbens sprostredkujú pocit 
odmeny. Dopamín sprostredkuje stimuly predikujúce odmenu. GABA 
a NM DA systémy sa podieľajú na zmene tolerancie a na formovaní absti
nenčného syndrómu. 

Gorwood a kol. (Paríž) sa zaoberali interakciou génov a environmen tu . 
Analyzovali súbor 126 mužov alkoholikov, ktorých sledujú už 9 rokov. Zisti
li , že Calela génu pre 5-HTIB koreluje s porušením abstinencie a zlyhaním 
po liečbe . Haplotyp génu pre dopamínový transportér súvisí s rizikom absti
nenčného syndrómu. Podobne Lanfumely a kol. (Paríž) na myšiach zistili , že 
interakcia kanabinoidného a serotonínového sytému reguluje craving. Ago
nistom CBl receptoru zvyšovali voluntárny konzum myší a stimuláciou 5-
HTIA receptoru zase znižovali konzum alkoholu. Teda asi interakciou CB 
a 5- HTIA receptora sa riadi konzum. 

( pokračovanie na s . 125) 
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(dokončenie zo s. 118) 

Mann a kol. (Heidelberg, Mannheim, Drážďany) vytvorili projekt 
PREDIKT. Je v ňom zatiaľ 432 pacientov s alkoholovou závislosťou. Pacien
ti dostávali akamprosát, alebo naltrexon, alebo placebo. Podľa ich výsledkov 
zdá sa , že existujú dva typy cravingu s rozličnou možnosťou ovplyvnenia. 
Craving súvisiaci s odmenou lepšie reaguje na naltrexón. Craving kupí
rujúci abstinenčný syndróm lepšie reaguje na akamprosát. 

Na konferenciách tohto typu nebýva veľa sympózi o gamblingu. V Nice 
jedno také bolo v utorok 8. 4. 2008. 

Brodbeck a kol. (Bern, CH) zisťoval v nemeckej a talianskej časti Švaj
čiarska prevalénciu gamblingu. Telefonicky kontaktovali 4997 indivíduí 
a 1388 vyšetrili dotazníkom (Screen for Gambling Problems). Zistili preva
lenciu tzv. rizikového hráčstva u 0,7 %, u 0,1 % tzv. problematického hráč
stva a u 0,02 % patologického hráčstva. 

Osiek (Geneva) pri zisťovaní gamblingu použili iný dotazník (SOGS). Zis
tili jednoročnú prevalenciu 0,8 % pre problémové hráčstvo a 0,5 % pre pato
logické hranie . Pri porovnaní s rokom 2005 nepozorovali nárast, napriek to
mu, že nová legislatíva povolila kasína až v roku 2002. Počet kasín vo 
Švajčiarsku dynamicky z roka na rok narastá. 

Rihs-Middel (Lausanne) v súbore 105 gamblerov našiel vysoké percento 
depresií a nikotinizmu. Malo by sa toto zistenie využiť v prevencii, ako , ne
uviedol. 

Simon (to isté pracovisko) v súbore 174 gamblerov našiel 4 pacientov 
s Parkinsonovou chorobou. V kazuistikách poukázal na to, že dopamínové 
agonisty pomohli provokovať patologické hráčstvo. 

Postery 

Schefer a kol. (Stockholm) u 50 žien alkoholičiek (priemerný vek 41,8 ro
ka) sledovali okolnosti pitia a vzťah k rodičom. Skoro polovica mala ne
gatívny vzťah k rodičom a súčasne vysokú mieru neuroticizrnu. Pred začiat
kom pitia mali "negatívnu náladu", od pitia očakávali pokles stresu. Ne
gatívny postoj k matke predikoval menšiu redukciu pitia po liečbe. 

Pinto a kol. (Liege a Pariž) sledovali vzťah niektorých genetických mar
kerov k typu alkoholikov podľa Cloningera (mladí muži , vysoká impulzivita, 
skorý začiatok pitia). Zistili, že alela A1DRD2 signifikantne koreluje s alko
holizmom otca (p = 0,03) a takisto s alkoholizmom iných prvostupňových 
mužských príbuzných (p = 0,036). 
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Dostanič a kol. (Belehrad) upozornili, že u časti heroínovo závislých po 
liečbe môže alkohol hrať substitučnú úlohu. V ich malom súbore po liečbe 
nadmerne užívalo alkohol (8 z 32 pacientov). 

Zaujímavý bol prieskum u pracovníkov, ktorí liečia závislých od opioidov 
(Reisnerr a kol.). Prieskum sa realizoval v Essene, Aténach, Padove, Lon
dýne, Stockholme a Zurichu (n = 383). 29 % pracovníkov sa sťažovalo na 
emočnú exhausciu a vyhorenie. Najviac postihnutí boli v Stockholme a Lon
dýne, najmenej v Zurichu. Depersonalizáciu najviac pociťovali v Essene 
a v Aténach . Vyššia bola miera depersonalizácie u mužov než u žien. Spo
kojnosť s prácou bola najvyššia v Zurichu a Aténach. Miera spokojnosti bola 
vyššia vo vysokoprahových zariadeniach. 

Moju pozornosť vzbudil aj poster Croissanta a kol. (T bingen). Ordinovali 
9 pacientom s alkoholickým abstinenčným syndrómom a perzistujúcim cra
vingom kvetiapin. Jeden pacient relaboval po pár týždňoch, svojvoľne vysa
dil liek. 8 z 9 pacientov však asbtinovalo 2 až 7 mesiacov po krátkodobom 
podávaní. 

DeJong (Amerfoort, NL) informoval o prvých skúsenostiach s implantá
tom naltrexonu. Celkove išlo v roku 2007 o 80 pacientov. Relabovalo len 
3,75 lJ(' pacientov s heroínvou závislosťou. Len v jednom prípade pozorovali 
cpo implantácii vážnejšiu infekciu, u 5 bolo len podozrenie z infekcie a preto 
sa im pridali do terapie antibiotiká. 

Môžem konštatovať, že na kongresoch AEP sa objavujú čoraz častejšie 
sympóziá, prednášky a vývesky venované problémom so závislosťami. 

Prof MUDr. V. Novotný, CSc. 
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