
PROBLEMA TIKA ALKOHOLIZMU A INÝCH DROGOVÝCH ZÁVIS
LOST{ NA SATELITNOM SYMPÓZIU CINP: .. PREDICTION IN PSY
CHOPHARMACOLOGY", PRAHA 24.-27. 6. 1992 

V dňoch 24.- 27. 6. 1992 sa v Prahe konalo 
Satelitné sympózium Medzinárodnej psycho
farmakologickej spoločnost i (CINP) s témou 
predikcia v psychofarmakológii. Sympózium 
predchádzalo svetovému kongresu tejto spo
ločnosti. Sympózia sa zúčastni li psychofarma
kológovia z mnohých štátov takmer všetkých 
kontinentov . Farmakoterapi a závislostí od 
drog a alkoholu je modernou a perspektívnou 
témou, a preto práce venované tejto problema
tike tvorili samostatný blok. 

Funk a Molnár (Budapešť , MR) referovali 
v pilotnej štúdii o povzbudzujúcich výsledkoch 
dlhodobej liečby alkoholikov depotným pipo
trilom (25 mg. v štvortýždňových intervaloch) . 
Malý poče t probandov - 14 pacientov li ečených 
aktívnou látkou, IO. u ktorých sa podáva lo 
placebo - neumožňuj e definitívne závery. 

Janiri a spol. (Univ. S. Heart. Rím , Talian
sko) porovnali účinnosť selektívneho blokátora 
spätného vychytávania serotonínu- nuoxetinu 
- s GABA-ergným preparátom AOT A-Ca 
a placebom . Zistili , že obe aktívne látky štatis
ticky významne zníži li riziko porušenia absti
nencie u alkoholikov. Štatistická analýza získa
ných dát preukázala , že prediktormi úspešnej 
abstinencie sú okrem farmakoterapie aj dobrý 
somatický stav, harmonicky štrukturovan á 
osobnosť , nižšia miera depresie (HAMD) 
a menšia intenzita iniciálnych abstinenčných 
príznakov. 

Manelli a spol. (Univ . S. Heart, Rím) sa za
oberali interakciou alkoholu a kokaínu . Ide 
o najčastejš í typ kombinovaného abúzu návy
kových látok v Taliansku aj mnohých ďalších 
štátoch . Subjektívne hodnotenie účinkov pro
bandmi , aj analýza EEG dokazujú , že obe ná
vykové látky majú synergický efekt. Alkohol 
potencuje a predlžuje euforizačné účinky koka
ínu. 

Mnohé klinické aj experimentálne údaje 
podporujú hypotézu o úlohe subklinickej poru-
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chy serotoni nergného systému pri vzniku alko
holizmu. Túto hypotézu podporujú aj výsledky 
prác, v ktorých boli podávané antidepresíva. 
Janowski (Univ . North Carolina, USA) na 
kmeňoch myší a opíc preferujúcich alkoholový 
roztok pred vodou testoval hypotézu . že dôleži
tú úlohu v konzume alkoholu hrajú aj blokáto
ry kalciových kanálov. Výsledky experimentál
nej štúdie potvrdili hypotézu o redukcii konzu
mu alkoholu a je oprávnený predpoklad o efek
tÍ\:nosti blokátorov kalciových kanálov aj u ľu
dí. 

Chinchilla a spol. (Madrid, Španielsko) refe
rovali o liečbe alkoholického delíria . V zhode 
s literárnymi údajmi považujú za dôležitú sú
časť liečby podávanie vysokých dávok vitamí
nov B. Z psychofarmák sa najčastej š ie používa 
clorazepat. ktorý bol aplikovaný u 53 % 
pacientov (Sl-členného súboru) v dávkach 
100 - 200 mg/d . u polovice pacientov v kombi
nácii s tiapridom (v dávkach 600- 1200 mg/d .). 
Chlormetiazol sa podával u 18 .5 % a diaze
pam u8.6 % cho rých. U 3 pacientov sa vyvinu
la Vernicke-Korsa kovova encefalopatia. ďalší 
traja zomreli. 

Podobne ako v Česko-S lovensku, aj v iných 
krajinách stúpa abúzus benzodiazcpínov 
a vzrastá počet osôb závislých od nich. Výsled
ky štúdie na experi mentálnych zvieratách pou
kazujú na riziko užívania benzodiazepínov 
v gravidi te . Tieto farmaká môžu viesť k prena
tálnemu poškodeniu mozgu, prejavujúcemu sa 
poruchami správania sa. k poruche imunoreak
tivity a k predčasnému starnutiu (Benešov.á 
a spol. , Psychiatr . centrum. Inštitút exp. medi
cíny. Praha) . 

Hlokátory kalciových kanálov - podľa vý
sledkov experimentálnych prác (Šu lcová. LF 
MU, Brno) rušia anxiolytické účinky benzodia
zepínov a mohli by nájsť využitie v liečbe závis
losti na benzodiazepínoch. 

E. Kolibáš 


