
SÚČASNÁ AMERICKÁ ADIKTOLÓGIA 
(podla kongresu APA 2010 v New Orleans) 

163. kongres americkej psychiatrickej asociácie sa konal 
po 10 rokoch znovu v New Orleans od 22. do 26. mája 2010 

Z plenárnych prednášok len jedna sa týkala závislostí. Nora Wolkowová 
(riaditeľka NIDA, Bethesda) hovorila o "konflikte medzi mozgovými okruh
mi ako podstate závislostí". Na základe svojich početných zobrazovacích štú
dií uviedla: najprv sú zmeny v okruhu mozgovej odmeny (n . accumbens), 
nasledujú zmeny v kognitívnych okruhoch (učenie , exekutívne funkcie ) 
a nakoniec sú postihnuté okruhy emočné a na stres reagujúce okruhy. Dô
sledkom je, že "slobodná vôla človeka sa mení na automatické kompulzívne 
správanie". 

Sympóziá 

Na tomto kongrese boli len 2 sympóziá farmaceutických firiem. V minu
losti ich bývalo 15-20. Žiadne z nich sa na tomto kongrese netýkalo závis
lostí . 

Niekoľko sympózií sa organizovalo v spolupráci s NIDA (Národný inšti
tút pre drogové abúzy). Riaditeľka NI DA Nora Volkowová predsedala 
veľkému sympóziu v pondelok 24. mája. Sympózium sa zameralo na novin
ky v liečbe závislostí. 

O Brien (Pittsburg) v úvodnej prednáške sa zaoberal liečbou kokaínovej 
závislosti modafinilom. Modafinil spôsobuje depléciu glutamátu a do
pamínu, pritom naopak zvyšuje ponuku GABA. Môže zvrátiť kokaínom na
vodenú neuroadaptáciu, zvyšuje aktivitu v prefrontálnom kortexe a zvyšuje 
ale aj ponuku dopamínu v nucleus accumbens. Prezentoval dve vlastné 
malé štúdie. Podla prvej pridanie modafinilu v dávke 200-400 mg do liečby 
kokaínovo závislým nezvyšovalo tlak ani pulz. V USA už prebehli aj dve 
väčšie štúdie. V prvej (n = 62) za dvojito-slepých podmienok sa podával mo
dafinil (dávka 400 mg/deň) alebo placebo počas 8 týždňov. V prvom týždni 
abstinovalo 25 % súboru, v 2. týždni 45 % na účinnej látke (rozdiel voči pla
cebu bol signifikantný p = 0,03). Druhá štúdia (n = 210) bola 12-týždňová, 
tiež placebom kontrolovaná. Modafinil sa podával v dávke 200 alebo 400 mg 
pro die. V 12 týždni abstinovalo na placebe 37 %, na modafinile 200 mg 
25 %, ale na modafinile 400 mg až 48 %. Modafinil viedol častej šie k reduk
cii cravingu (p = 0,04), ako aj častejšie sa vyskytli pri jeho použití negatívny 
moč (p = 0,05). Ďalšie dve štúdie v súčasnosti prebiehajú. 

V ďalšom príspevku Bradyová (Južná Karolína) sa zaoberala D- cyklose
rínom. Ide o látku, ktorá je parciálnym agonistom NMDA receptorov. 
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V humánnych štúdiách sa pozorovalo vyhasínanie učenia pri anxióznych 
poruchách. Kazuisticky sa popisovala úprava akrofóbie alebo obsesií pomo
cou tejto látky. V malých pilotných, place bom kontrolovaných štúdiách (n = 
10 a 10) sa nepozorovalo zníženie túžby po kokaíne. V jednej dal šej štúdií 
(n = 29) bol pokles cravingu dokonca lepší na placebe. Bez väčšieho efektu 
sa nepozoroval ani účinok na craving pri nikotínovej závislosti. 

McCann (Bethesda, NIDA) referoval o štúdii s bupropionompriu metam
fetamínovej závislosti. V štúdii bolo 79 pacientov, bupropion alebo placebo 
sa podávali 11 týždňov. Dva týždne po liečbe abstinovalo na bupropione 
20,3 % pacientov, na placebe len 6,9 % (signifIkantný rozdiel p = 0.02) 
V súčasnosti prebieha multicentrickiá štúdia v USA (11 centier, 200 pacien
tov, bupropion sa podáva v dávke 150 mg/deň). 

Ďalšia prednášateľka v tomto informačne veľmi bohatom bloku popisova
la štúdiu s dronabinolom u kanabinoidnej závislosti (Levinová, Washing
ton). Pacienti dostávali bud dronabinol (n = 79, dávka 2x20 mg) alebo place
bo (n = 77) počas 12-týždňovej štúdie. Na dronabinole abstinovalo 17,7 % na 
place be 15,6 % (nesignifIkantný rozdiel). Pokles abstinenčných príznakov 
bol však rýchlejší a väčší na dronabinole než na placebe (p = 0,02). Dronabi
nol bol dobre tolerovaný. Viac pacientov ukončilo štúdiu na dronabinole 
(70 %) než na placebe (57 %). 

V ten istý deň sa konalo popoludní druhé veľké sympózium. Informovalo 
o návrhoch na klasifikáciu závislostí v pripravovanom DSM V. Schuckit 
(San Diego) v úvode hovoril všeobecne o možných kritériách pre kapitolu 
o závislostiach v DSM V. Hassinová (Washington) potom spresnila, čím sa 
ich podvýbor pre klasillkáciu zaoberal. Zhodnotili údaje z amerických i za
hraničných epidemiologických štúdií (NLEAS, NESARC, COGA, a iné). 
Spracovali údaje vyše 100000 indivíduí. Vyšlo, že abúzus má podstatne niž
šiu validitu než závislosť. Kritériá pre konzumáciu navrhujú nedať do kri
térií, lebo konzumačné charakteristiky sa líšia podľa štátu, regiónu, pohla
via, veku a pod. Navrhli kombinovať abúzus a závislosť do jednej jednotky. 
Craving podľa ZÍskaných výsledkov jednoznačne patrí do kritérií. Naopak 
legálne problémy navrhli vylúčiť z kritérií (legálne problémy sa týkajú len 
malého percenta závislých). Nová jednotka by sa mala volať substance use 
disorder (SUD). 

Prednáškou o nelátkových závislostiach pokračovala Patryová (Connecti
cut). Navrhla para.doxne zaradiť patologické hráčstvo do kapitoly SUD, ale 
nie internetové a iné, zatial okrajovo, popísané typy závislostí. Podľa nej je 
pre to zatiaľ málo dôkazov. Compton (NI DA, Bethesda) sa zaoberal termi
nológiou. Navrhol miesto termínu abúzus používať menej stigmatizujúci 
termin "porucha užívania". Navrhol kontinuum terminov - "benefIcial use", 
"nonproblematic use (napr. rekreačné užívanie), problematic use a chronic 
use (závislosť) . Kapitola v DSM V. by sa mala volať addiction and related 
conditions, porucha substance use disorder (podkapitoly alcohol use disor
der, nicotine use disorder, ... ). 
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Posledný prispevok Crowleya (Denver) sa týkal kvantifikácie poruchy. 
Predpokladá sa 11 kritérií. Čím viac kritérií je pritomných, tým vážnejšia je 
závislosť. Vzťah je lineárny, meralo sa to na veľkom súbore alkoholikov (ale 
zatial nie na iných súboroch závislých). Malo by to vyzerať takto: 

0-1 kritérium - žiadna dg 
2-3 kritériá - lahká SUD 
4-6 kritérií - mierna SUD 
7 a viac kritérií - vážna SUD 

V sympóziu venovanom viacerým typom závislostiam Prabhakar (Far
mington, USA) referoval o prieskume v 7 okresoch v štáte Texas. Porovnali 
drogovú problematiku u adolescentov a dospelých. Zistenia neboli prekva
pujúce: ilegálne drogy častejšie zneužívali adolescenti (9,7 %) než dospelí 
(5,5 %), častejšie marihuanu (11,9 % vs. 7,2 %). Rozdiely boli vysoko signifi
kantné. 

Dannon (Izrael) spochybnil zaradenie patologického hráčstva medzi 
ochorenia s poruchou impulzivity. Pomocou viacerých neurokognitívnych te
stov našiel nižšiu mieru impulzivity u patologických hráčov než i iných psy
chiatrických porúch. 

Goreliek (Baltimore) zistil v skupine konzumentov marihuany, že asi 
15 %, i ked s ťažkosťami, prestalo konzumovať marihuanu za pomoci rodiny 
alebo náboženskej skupiny. 

Vývesky 

Nino et al. (Boston) - prvý pokus u skupiny (n = 86) fajčiacich schizofre
nikov s podávaním vareniklinu v dvojito slepých podmienkach. Vereniklín 
nezhoršoval schizofrenické symptómy a 45 % po liečbe abstinovalo od ni
kotínu. 

Kumsar et al. (Turecko) sledovali výskyt sexuálnych porúch u 111 pa
cientov s rôznymi závislosťami. Zistili, že poruchy orgazmu sú signifikantne 
častejšie zviazané s konzumom opioidov, ale nie alkoholu a kanabinoidov. 

Muňoz et al. (Madrid) zisťovali najčastejšie dôvody vyhladania psychia
trickej pohotovosti. Najčastejšie (22,4 %) išlo o samovražedné pokusy, potom 
o krizovú intervenciu pri akútnej psychiatrickej dekompenzácii (16,3 %) 
a na treťom mieste sa ocitli problémy so závislosťou (11,3 %). 

Husni et al (London, UK) sledovali vzťah medzi výškou skóre vo Fager
stromovom dotazníku nikotínovej závislosti a mierou fungovania podľa do
tazníka GAF. Našli štatisticky významnú koreláciu medzi skóre vo Fager
stromovom dotazniku a skóre GAF u schizofrenikov, ale nie u pacientov 
s depresiou. Teda čím viac boli závislí, tým lepšie fungovali!! Nenašli však 
vzťah ku skóre v BPRS alebo v HAMD. Teda fajčenie u schizofrenikov kore
lovalo s mierou adaptácie. Otázkou je časová následnosť, fajčenie podporilo 
sociálnu adaptáciu, alebo sociálna adaptácia viedla k fajčeniu. Autori sa 
týmto nezaoberali. 
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Wilens et al. (Boston) sledovali vo velmi zaujímavej práci 10 rokov pa
cientov s ADHD (379 detí s ADHD a 468 kontrol) a pokúšali sa zistiť, ktoré 
faktory predikujú vznik neskoršej závislosti. Zistili, že prominujúce poruchy 
správania sa predikujú neskoršiu látkovú závislosť (riziko 3,22, P = 0,001). 
Nenašli prekvapivo vzťah k faktorom sociálnym, typu rodinného zázemia, 
úspechu v škole alebo ku kognitívnym zmenám. 

Manzardo et al. (Kansas, USA, Kodaň, Dánsko) v spolupráci s dánskou 
skupinou analyzovali kohortu narodených ludí v Dánsku v Kodani pred 
45 rokmi (n = 9 125). Z nich 446 bolo neskôr liečených pre alkoholovú závis
losť. Vývoj alkoholizmu u mužov (ale nie u žien) predikovala nízka pôrodná 
hmotnosť, nízka pôrodná telesná d.Ížka, malý obvod hlavy. Takže znaky pre
maturity signiflkantne vplývali na neskorší vznik alkoholovej závislosti 
u mužov, ale nie u žien. 

Iná veIká dánska skupina (Arendt et al.) sa zaoberala mortalitou u pa
cientov liečených pre závislosť (kanabis, kokain, amfetamin, extáza, opioi
dy). Išlo o údaje z národného registra (n = 20 581). Priemerný vek pri zara
dení do registra bol 29 rokov (= priemerný vek prvej liečby pre konzum 
ilegálnych drog). V čase prieskumu boli o 5,4 roka starší. 78 % boli muži, 
71 % nedosiahlo vyššie vzdelanie než základné, len 14 % bolo zamest
naných, 8 % nemalo permanentnú adresu, 73 % žilo bez partnera. Numeric
ky najviac úmrtí bolo na heroíne (778), na iných opioidoch (164) a potom na 
kanabinoidoch (142). Pri porovnaní miery tzv. štandardnej mortality (vek, 
pohlavie, ... ), vyššia mortalita bola u žien (9,2) než u mužov (7,5). V celej 
skupine najvyššia mortalita bola u heroinistov (9,1), konzumentov iných 
opioidov (7,7), u kokainistov (6,4), konzumentov amfetamínov (6,0), konzu
mentov kanabinoidov (4,0). Vo všetkých týchto skupinách mortalita pre
kračovala vysoko mortalitu vo všeobecnej populácii. Jedine mortalita konzu
mentov extasy (2,7) neprekračovala všeobecnú mieru mortality v dánskej 
populácii. Výsledky u heroínu, kokaínu, amfetaminu neprekvapili. Podla 
autorov je to však len druhá práca, ktorá presvedčivo poukazuje na vyššiu 
mortalitu u závislých od kanabinoidov. 

NiekoIko vývesiek potvrdilo dobrý efekt naltrexonu s pomalým 
uvolňovaním u pacientov s ópioidnou alebo alkoholovou závislosťou pri deto
xiflkácii. Firma Alkermes vyvíja naltrexon s pomalým uvolňovaním (NTX
XR). Podanie raz mesačne pomáha udržiavať abstinenciu. Lukas et al. 
(Boston) podávali v jednorazovo v skupine 28 detoxiflkovaných alkoholikov 
za dvojito slepých podmienok bud placebo alebo NTX-XR. Sledovali kor
tikálnu aktiváciu pri expozícii alkoholovej vône a alkoholových obrázkov po
mocou fMRI. Po pokusnej expozícii sa aktivovala kôra najprv v tem
porálnych a okcipitálnych oblastiach a následne vo frontálnych oblastiach. 
Potom podali NZX-XR injekčne a po 2 týždňoch pokus opakovali. Naltrexon 
signiflkantne znížil mieru kortikálnej aktivácie po tých istých podnetoch. 
Týmto znížením kortikálnej reakcie na kJúčové alkoholové podnety môže 
NTX-XR prispievať k udržaniu abstinencie. 

Krupitsky et al. (St. Petersburg, Rusko, a Wakltham, USA) prezentovali 
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klinickú vývesku s užitím NTX-XR. Išlo o 126 pacientov s heroínovou závis
losťou po detoxifIkácii, ktorí dostávali NTX-XR a 124 pacientov dostávalo 
placebo za dvojito slepých podmienok 24 týždňov. Pacienti na účinnej látke 
mali signifIkantne nižší craving, vyššiu mieru retencie, signifIkantne čas
tejšie sa na NTX-XR pozorovala terapeutická odpoved (85,9 % vs. 57,5 %). 
U pacientov liečených naltrexonom sa častejšie vyskytla nazofaryngitída, 
bolesti v mieste vpichu a insomnia. Podľa autorov depótny naltrexon je 
vhodnou terapeutickou alternatívou. 

Ako vidno, na tohtoročnom kongrese Americkej psychiatrickej aSOClaCle 
sa poskytol dostatočný priestor pre problematiku závislostí. Reflektovali sa 
pohIady na klasifIkáciu, psychopatológiu, biologickú podmienenosť i terapiu. 

Vladimír Novotný 
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