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NA POMOC PRAXI

P ROBLEMATIKA ALKOHOLIZMU A DROGOVÝCH
ZÁVISLOSTÍ NA X. SVETOVOM
PSYCHIATRICKOM KONGRESE
(MADRID, 23. - 28. 8. 1996)
Svetový psychiatrický zjazd je mimoriadnou udalosťou v živote psychiatrickej
obce. Popredné výskumné pracoviská prezentujú posledné výsledky svojej práce a
určujú smery ďalšieho rozvoja odboru. K ambíciám azda každého výskumne pracujúceho psychiatra patri aktívna účasť na svetovom kongrese . X. kongres - tak
ako predchádzajúce kongresy - poskytol dosť možností (pre asi 10 000 úča s tníkov)
vystúpiť s vlastnými poznatkami . Počas 6 dní prebiehali plenárne zasadnutia,
workshopy, diskusie a 252 sympózií.
Len na sympóziách odznelo takmer 1 000 predná šok a asi dvojná sobný počet
prác bol prezentovaný v sekcii posterov. Ústrednou myšlienkou veľkých psychíatrických podujatí v roku 1996 bolo zjednotenie psychiatrickej obce. Heslo svetového
psychiatrického zjazdu v Madride bolo: jeden svet - jeden jazyk. Základom spoločného jazyka psychiatrov sú klasifikačné systé my MKCH-lO a DSM-IV. Tieto
zjednotili terminológiu a diagnostické kritériá . Pokračuje overovanie spofahlivosti a
použiteľnosti oboch systémov v praxi, ich vzájomné porovnávanie a tvorba "interface" - prevodníka, ktorý by umožnil preklenúť existujúce rozdiely medzi nimi. Práce
s uvedeným cieľom patrili z praktického hľadiska medzi najvýznamnej šie.
Veľmi aktuálnou témou je zjednotenie stanovísk a terminológie pri súčasnom
výskyte viacerých psychických porúch. Téma komorbidity, dvojitých diagnóz, vztahov medzi koexistujúcimi poruchami a vytváranie diagnostických podskupín sa
úzko dotýka aj problematiky závislostí od psychoaktívnych látok. Spomeňme napr .
koexistenciu závislostí a depresie alebo niektorej z úzkostných porúch alebo typológiu alkoholizmu.
Azda najviac sa však táto téma dotýka úzkostných porúch a depresií. Ukazuje
sa, že dvojitá diagnóza veľkej depresie a generalizovanej úzkostnej poruchy je neopodstatnená - v skutočnosti ide len o depresiu a anxiózny syndróm je súčasťou tejto
poruchy. Podobne je asi neopodstatnené odlišovanie panickej poruchy so sociálnou
fóbiou ako podtypu tejto poruchy. Naopak aj práce prezentované v Madride potvrdzujú oprávnenosť Cloningerových typov 1 a 2 pri závislosti od alkoholu (Bondy a
spol.).
Problematika závislostí patrila na X. kongrese medzi najčastejšie témy. V poradí najčastejších tém sympózií (venovaných určitej diagnostickej skupine) bola
problematika závislostí na 4. mieste (tab . 1).
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Tabulka 1.

Najčastejšie

témy sympózií

Afe ktívne pOnl chy

- 29 symp.

11 ,5

%

S ch izofré nia

- 26

10,3

%

Úzk ostné poru chy
Závislosti

- II

4,36 %

7

2,77 %

-

Závislosfami od psychoaktívnych látok sa zaoberalo celkove 264 prác.
Najfrekventovanejšie t.émy prác venovaných drogovým závislostiam uvádzame v
ďal š ej tabulke . (tab. 2).
Tabulka 2 .

Najčast.ej šie

témy prác o závislostiach

Markey'y a laboratórna dg.

- 17x

Alltagoni s ty opi oidov

- 15x

Abstin e ll č n é

- ILx

sy . a ich th .

Me tadonová substitúcia

- lOx

Práce, s ktorými som sa zoznámil sa zaoberajú epidemiológiou, diagnostikou,
komplikáciami a liečbou závislostí.

Práce o epidemiológii závislostí
Auriacombe a spoluprac. (Francúzsko) informali o nasledovných faktoch: 65 %
d ospelých mužova 30 % žien denne konzumuje alkohol. Polovica mužov vo veku 50
- 60 rokov denne vypije 3 - 4 alebo viac alkoholických nápojov. Odhaduje sa, že vo
Francúzsku je asi 5 miliónov pijanov a 2 milióny závislých od alkoholu.
Bello a spoluprac. (Francúzsko) v práci o prevalencii intravenózneho užívania
drog a závislostí od opoidov v Toulouse prezentovali matematický model odhadu
prevalencie. Odhadujú, že v Toulouse je prevalencia i .V. užívania drog 2,8 a prevalencia závislých od opoidov 3,48 na 1 000 obyvateľov . Prevalencia oboch javov je asi
trojnásobne vyššia u mužov ako u žien a najvyššia vo vekovej skupine 3D-ročných a
starších . Pre porovnanie v Glasgowe je prevalencia i .V. užívania drog 13,5 a v Barcelone 9,2 na 1000 obyvateľov.
V krajinách bývalého ZSSR sa rýchle zvyšuje počet osôb závislých od psychoaktívnych látok . V niektorých oblastiach má to zvyšovanie epidemický charakter.
Turková aspoluprac . (Chabarovsk) informovali o epidémii užívania efedrinovej
zme si na Ďalekom východe , Ide o kombináciu efedrínu s hypermangánom a octom,
ktorá sa vyrába v Číne a odtiaI sa ilegálne dodáva do Ruska . Užíva sa i.v, a užívanie sa rýchle šíri . Popísali skupinu 56 hospitalizovaných závislých s vysokým
výskytom známok organického poškodenia CNS: atrofia F oblastí a demencia . Ide
pravdepodobne o dôsledky intoxikácie mangánom. Časté je spoločné užívanie striekačiek a tak sa šíri HIV a hepatitída .

Štúdium markerov
Problematika zlepšenia diagnostiky závislostí a použitia markerov - znakov
nadmerného užívania drogy alebo pohotovosti k vzniku závislostí je stále aktuálna.
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Gruss aspoluprac. (Polsko) dotazIÚkové zisťovanie znakov závislostí od alkoholu doplnili o vyšetrenie GGT a MCV erytrocytov. Vyšetrili 217 pacientov na rôznych
oddeleniach nemocnice . U 22 % mužova 11 % žien pozitívne nálezy sve dčili pre
závislo sť od alkoholu. Ich nález sa zhoduje s výsledkami iných štúdií . Pod statné je
zistenie, že len u 1/4 závislých bol alkoholizmus identifikovaný už pred prieskumom.
Čoraz častejšie sa používajú laboratórne markery závislosti a ich počet sa
zvyšuje . V súčastnosti sa rozoznáva 1. a 2. generácia markerov (tab . 3).
TabuIka 3.

Markery užívania psychoaktívnej látky - závislosti

1. Generácia markerov - trate - markery - znaky dlhodobého nadmerného
užívania návykovej látky
Patria tam:
- anamnestické údaje (napr. častej šie úrazy a dopravné nehody);
- výsledky fyzikálneho vyšetrenia (napr. jazvy po zraneniach, hepatomegália);
- laboratórne nálezy (napr. zvýšenie MCV erytrocytov, zvýšené hodnoty GGT) .
2. Generácie markerov - laboratórne nálezy, ktoré :
- umožňujú včas identifikovať užívanie drogy;
- korelujú so subtypmi závislosti;
- korelujú s výsledkami liečby .
Sem patria:
Zmeny hladiny kortizolu po serotoninergnej látke:
- m-{;hloro-fenyl-piperazin (m-CCP);
- tlmenie aktivity MAO-B po pridaIÚ alkoholu - abnormné zvýraznenie je znakom dlhodobého abúzu alkoholu;
- karbohydrát - deficientný transferín (CDT) - detekcia rela psov, hodnoty s ú
merateľné po excese až počas 15 dIÚ;
- etylglukoronid (EG) - merateIný v intervale 50 - 80 hodín po každom užití
alkoholu;
- zmena pomeru 5-HIOK/5-HTOL - asi 20- hodinový posun v porovnaIÚ s alkoholémiou.
Bondy a spoluprac. (SRN) zisťovali aktivitu trombocytárnej MAO-B , cAMP a
karbohydrát - deficientný transferín (CDT) v troch skupinách po 19 osobách: v kontrolnej skupine a vo dvoch skupinách alkoholikov (s alebo bez rodinnej záťaže) . Zistili štatisticky významné tlmenie aktivity MAO-B po pridaIÚ alkoholu v oboch skupinách alkoholikov a výraznejšie v skupine pacientov s pozitívnou RA. Zi stili tiež
vzťah medzi antisociálnym sp rávaIÚm pred 15. rokom a IÚzkymi hodnotami aktivityMAO-B.
Schiiettler a spoluprac. (SRN) - študovali metabolit alkoholu etylglukoronid
(EG) . EG je merateľný aj v intervale 50 - 80 hodín po užití alkoholu a dá sa použiť
na zisťovanie relapsu. Nachádza sa v telesných tekutinách a vo vlasoch. Vyšetrenie
sa dá použiť v súdnom lekárstve napr. na postmortálne zisťovanie požitia alkoholu.
E . Borg (Rakúsko) referovalo zisťovaIÚ pomeru medzi 5-hydroxiindoloctovou
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kyselinou (5-HIOK) a 5- hydroxitryptofolom (5-HTOL) . Po konzume alkoholu sa
časť serotoninu (5-HT) metabolizuje na 5- HTOL a pomer 5- HIOK/5-HTOL zodpovedá množstvu skonzumovaného alkoholu. Uvedené meranie umožňuje mapovať
konzum a lkoholu a dá sa použit napríklad prí určeni účinných dávok disulfiramu
(Antabus).
Pri nadmernom pití alkoholu je narušený metabolizmus ullTohydnítov. Zvyšujú
sa hodnoty karbohydrát - deficientného transfe rínu - CDT. Mundle aspoluprac.
(SRN) porovnali v skupine 115 ambulantne liečených alkoholikov hodnoty GGT a
CDT s údajmi pacientovo konzume alkoholu počas l- ročnej ambulantnej liečby .
Zi stili, že hodnoty laboratórnych vyšetreni dobre korelovali s užívanim alkoholu.
Dôležité je ich zistenie, že u 90 % pacientov boli údaje o pití alkoholu spoTahlivé.
Buydens- Brancheya Branchey (USA) zisťovali zmeny hladín prolaktinu a kortizolu po serotoninergnej látke - m--{;hloro-fenyl- piperazin (m-CPP) . Zistili, že zmeny hladiny kortizolu diferencujú agresívnych a neagresívnych kokainistov a svedčia
pre serotoninovú dysfunkciu u agresívne sa správajúcich kokainistov.

Komplikácie užívania drog
Všeobecne je známe, že vysoké dávky psychostimulancií, najmä kokaínu, môžu
cievne mozgové poruchy. V jednej prezentovanej kazuistike autorí referovali
o zriedkavej komplikácii užitia kokaínu - transverzálnej ischemickej lézii miechy.
Daras a spoluprac. (USA) uviedli prehlad pacientov užívajúcich kokaín, lieče
ných na neurologickom oddeletú v New Yorku počas lO- ročného obdobia. U 30 paci entov iš lo o intrakraniálne hemorágie, u 25 pacientov o ischemické mozgové
príhody, u dvoch pacientov o infarkty v oblasti spinálnych artéríí. U 36 pacientov
boli dôvodom liečby epileptické paroxyzmy a 8x choreoatetoidné dyskinézy ("crack
dancing"). Neurologické komplikácie sú zriedkavé, ale obyčajne vermi vážne .
Royaspoluprac. (USA) zistili u kokainistov poruchu elektroretinogramu, zodpovedajúcu poruche dopaminergnej neurotransmisie.
Z psychiatríckých porúch sa pri rôznych typoch závislostí vyskytuje často depresia . Existuje niekoIko možných vzájomných vzťahov medzi oboma poruchami (napr.
depresia je príčinou alebo dôsledkom závislostí). Dôležitá je štúdia Negrete a Gill
(Kanada), poukazujúca na význam užívania návykových látok. Zistili, že bez ohľadu
na typ depresií ich frekvencia závisí od typu užívanej drogy, depresie sú častejšie u
ži en , abstinencia vedie k zmierneniu príznakov alebo k ústupu depresie . Depresia
je č a s to asociovaná s predčasným ukončenim liečby závislostí a učasti pacientov
znamená horšiu prognózu závislostí.
vyvolať

Farmakoterapia závislostí
Pozornosť sa sústreďuje na detoxifikačnú liečbu a na udržovaciu liečbu .
Je známe, že mnohí heroinisti sa z obáv pred abstinenčnými príznakmi neodh odlajú ab solvovať detoxikačnú liečbu. Ďafší odchádzajú ešte pred jej ukončenim.
Hladajú sa preto také postupy, ktoré čo najviac zmierňujú abstinenčné príznaky
alebo skracujú detoxikáciu. V roku 1988 Loimer a spoluprac. z Rakúska opísali
t echniku rýchlej detoxifikácie - RODA (Rapid opiate detoxification) . Ide o niekoľko
h odín trvajúcu anestézu (thiopental) spodávanim antagonistov opioidov. Neskôr
auto rí použili aj iné anestetiká (napr. methohexital) alebo látky so sedatívnymi
úč inkami (RODOS - perorálne benzodiazepíny).
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V Madride boli refe rované výsledky liečby podla pôvodnej sch émy, skúse nosti s
pôvodnou schémou aj s jej modifikáciami.
Brewer a spoluprac. referovali o skúsenostiach s RODA u 510 pacientov
liečených v troch centrách (Londýn, Atény, Káhira) . Na anestéziu použili thiopental
alebo methohexital. Pred anestéziou boli podané antiemetiká a ďaľšie farmaká na
tlmenie produkcie žaludočnej kyseliny a diarhei, klonidin a benzodiazepí ny. Počas
anestézie použili myorelaxanciá a antagonisty opioidov (naloxon, naltrexon). Po anestézii sa pokračovalo v podávani naltrexonu. Pacienti mali užívať naltrexon (pod
dohľadom príbuzných) ďalších 6 mesiacov. V referovanom súbore sa vyskytla len
l-krát komplikácia - l-stupňový prevodový blok s bradykardiou. RODA bola indikovaná u pacientov, ktorí zlyhali v iných detoxifika čnýc h programoch .
Wieschelbaum a spoluprac. (Rakúsko), zástupcovia s poločností "No drugs Austria", informovali o kombinácii RODA s následnou dlhodobou psych ot erapiou (individuálna, skupinová a rodinná).
Poulain a spoluprac. (Španielsko) referovali o výsledkoch použitia modifikovanej
schémy rýchlej detoxifikácie v súbore 43 pacientov. Liečba trvala 12 hodín a použili
pri nej midazolam, klonidin, ondasetron (antiemetikum) a naloxon s naltrexonom .
Liečba sa začínala o 9. hodine ráno a pacienti boli prepusteni o 21. hodine toho ist ého dňa . Počas lie čby sledovali intenzitu abstinenčných príznakov. Pri prepusteni
bola ich intenzita nesignifikantne nižšia ak o pred začatím liečby . Nezistili rozdiely
v účinnosti liečby pri ľahkej a ťažkej závislosti . Liečba bola dobre tolerovaná aj skupinou Rómov.
López a spoluprac. (Španielsko) sledovali spoluprácu pacientov v ambulantnej
liečbe po uk ončení detoxifikačnej liečby, a to po 1. a 3. mesiaci lie čby . Zi stili , že po
1. mesiaci spolupracovalo pri liečbe 65 % pacientov, po 3. mesiaci spolupracova lo
46 % pacientov. Je zaujímavé, že lepšie výsledky boli v skupine opakovane det oxi fi kovaných pacientov (v 1. mesiaci spolupracovalo 71 % pacientov).
Z udržovacích farmakologických programov informujeme o metadonovej li ečbe a
o použití antagonistov opioidov.
Douzenis a spoluprac. (Grécko) informovali, že do roku 1995 bola meta donová
substitúcia (MMT) v Grécku nezákonná a v roku 1993 boli udelené výnimky š pecializovaným zariadeniam. V roku 1995 sa začal projekt "OKANA". Ide o štúdiu 200
osôb v Aténach a 100 daľších závislých v Thesaloniki . Kritériá pre zaradenie do
štúdie sú pomerne mierne: vek 22 a viac rokov, denné i .V. užívani e heroínu a
predchádzajúci neúspešný terapeutický pokus.
Maremmani a s poluprac. (Italia) sledovali priemerné stabilizačné dávky meta donu. Priemerná dávka v sledovanom súbore bola 122 mg/d . Pri pridruženej psychickej poruche bola priemerná denná dávka vyššia - 137 mg/d . V skupine pacie ntov bez pridruženej psychiatrickej poruchy bola priemerná dávka metadonu 99 mg.
Z prezentovaných údajov je zrejmé, že sa používali vyššie dávky metado nu ako vo
väčšine iných zariadení.
Torrens a spoluprac. (Španielsko) sledovali účinnosť MMT po 2- roč no m intervale: v kohorte 135 pacientov len 55 osôb pokračovalo v programe (41 % ) - z tých ,
ktorí vypadli (80 osôb) získali údaje o 63 . Z nich bolo 17 mŕtvych .
Zaujímavé je zistenie, že už po 1. mesiaci liečby došlo k zlepšeniu zdravotného
stavu (meraného pomocou Nottingham Health Profile) a toto zlepšenie trvalo aj u
pacientov, ktorí vypadli z programu.
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Fernandez-Miranda a spoluprac. (Španielsko) uviedli výsledky 3-ročného sledovania MMT u 132 heroinistov: 65 % pacientov ostalo zaradených. Znaky, ktoré súviseli so zotrvaním v MMT boli: vyššie dávky metadonu a sociálna integrácia. S
predčasným vypadnutím z MMT súviselo užívanie kokaínu a chýbanie rodinnej
podpory.
Mino a spoluprac. (Švajčiarsko) v práci o predikcii zotrvania v MMT analyzovali
výsledky 4,5 roka trvajúcej štúdie. Zaujímavé je, že po 12 mesiacoch zotrvalo v programe 84,2 % zaradených.
V prácach, s ktorými som sa mohol zoznámiť sa opakoval už známy poznatok, že
výsledky MMT závisia od troch skupín faktorov: charakt.eristík závislého, použitých dávok metadonu a od komplexnosti MMT.
Raritná je práca Shah a spoluprac. (USA), ktorí študovali efektívnosť MMT u
geriatrických heroinistov. V súbore 20 mužov vo veku nad 65 rokov s minimálnou
dÍžkou MMT 12 mesiacov zistili, že 15 závislých občas užívalo aj heroín. Frekvencia
užívania h eroínu významne poklesla - z predchádzajúcich 23,35 dní v mesiaci na
0,25 dňa . Aj v tejto skupine platí, že MMT nevedie k absolútnej abstinencii u všetkých h eroinistov, ale výrazne redukuje užívanie heroínu.
Čo raz viac pozornosti sa venuje dlhodobej naltrexonovej liečbe .
R. Croop (USA) hodnotil bezpečnosť dlhodobej naltrexonovej liečbe v súbore 583
závislých od alkoholu. 271 pacieptov ukončilo 3-mesačnú liečbu, 118 pacientov polročnú liečbu a 50 pacientov (necelých 10 % súboru) absolvovalo l- ročnú liečbu . Po
prvých troch mesiacoch liečby bolo vyradených len 11 pacientov pre nežiadúce účin
ky (NÚ) . V ďalšej liečbe sa frekvencia NÚ nezvýšila. Nepozorovali zmeny v laboratórnych nálezoch, nedošlo k zhoršeniu hepatálnych funkcií. Medzi najčastej šie
NÚ patrili cefalea a nauzea .
J . Chick (Škótsko) informoval o výsledkoch dlhodobej multicentrovej štúdie
efektívnosti naltrexonu pri závislosti od alkoholu. Do štúdie bolo zaradených 169
pacientov, ktori v dvojitej slepej štúdií dostávali placebo alebo naltrexon (50 mg/d) .
Pred ukončením 3-mesačného obdobia zo štúdie vypadlo 58 % pacientov. Pri porovnaní 35 pacientov, ktorí užívali 3 mesiace naltrexon s rovnako veIk.ou placebo skupinou sa zistilo, že pacienti, ktorí dostávali placebo konzumovali asi dvojnásobne
vyššie množstvo alkoholu a mali tiež takmer dvojnásobne vyšší počet dní v ktorých
porušili abstinenciu, než pacienti, ktorí užívali naltrexon. V naltrexonovej skupine
došlo k výraznejšiemu zlepšeniu hodnôt GGT a tiež k výraznej redukcii tÚŽby po alkohole (meranej škálou Obsessive Compulsive Drinking Scale). Podobne ako v štúdii bezpečnosti a vo viacerých predchádzajúcich štúdiách sa ukázalo, že naltrexon je
vhodný pre motivovaných závislých. Posilnenie motivácie pre liečbu patrí aj tu k
najdôležitejším cierom komlexnej liečby .
Referát o problematike závislostí na X. svetovom psychiatrickom kongrese je
subjektívnym pohradom. Vyberal som práce, ktoré sú tématicky blízke problémom
s ktorými sa stretávam v liečebnej a diagnostickej praxi. Je subjektívnym pohradom na význam prezentovaných prác. Celkom iste k perspektívnym smerom
patrí molekulárne genetický výskum. Výsledky štúdií, ktoré - zatiar u laboratórnych zvierat - hradajú biologické koreláty rôznych druhov správania naznačujú, že
už v blízkom čase dôjde k zmene hypotéz o etiopatogenéze mnohých psychických
porúch, ale aj ku korekcii základných koncepcií v psychológii.

Doc. MUDr. E. Kolibáš, CSc.
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