
SPRÁVA Z 10. CELOŠTÁTNEJ KONFERENCIE 
BIOLOGICKEJ PSYCHIATRIE V LUHAČOVICIACH 

V dňoch 6. - 9. 6.2001 sa konala v Luhačoviciach 10. celoštátna konferencia biologickej 
psychiatrie s medzinárodnou účasťou . V bohatom odbornom programe bolo venované aj proble
matike závislostí niekoľko zaujímavých prác. 

Kolektív autorov O. Šerý, M. Novotný, J. Kašparovská, P . Popov, J. Toufarová, L. Hornová 
a P. Zvolský predniesli prácu "Vztah TAQI a polymorfizmu genu pro DRD2 k alkoholizmu: 
podvod 20. stoleti?" Výsledky prezentovanej práce spochybňujú nálezy štúdií , ktoré našli vzťah 
medzi a lelami Al polymorfizmu Taql A génu pre DRD2 k závislosti od alkoholu v belošskej po
pulácii. Autori sa v zhode s ďalšími európskymi prácami domnievajú, že Taql A polymorfizmus 
sa nepodieľa na vzniku závislosti od alkoholu v belošskej populácii . 

Ďalšia práca kolektívu O. Šerý, R. Hladilová, H. Hi'íbková, R. Hloušková, M. Novotný 
a Zvolský P. "Alkoholizmus a interleukin 6" poukazuje na nálezy vyšších sérových hladín IL -
6 u alkoholikov, ktoré sa pri abstinencii normalizujú v priebehu niekoľkých dni. Výsledky pre
zentovanej práce naznačujú potenciálnu možnosť vplyvu polymorfizmu G/C - 174 génu pre IL 
- 6 na dispozície k závislosti od alkoholu . Genotyp CC by mal mať tendenciu disponovať 
k závislosti od alkoholu . 

J . Potribl!á v práci "Nakolik jsou uživatelé drog v ČR ohroženi HIV/AIDS?" referovala 
o tom, že v ČR bolo na konci minulého roka evidovaných 500 prípadov HIV/AIDS. Injekčnou 
aplikáciou sa infikovalo 18 osôb. V skúmanom súbore požívalo injekčnou formou drogy 27 osôb 
z 31 závislých . Autorka poukazuje na absenciu informácií o HIV/AIDS u sexuálneho partnera 
mnohých mladých rudí, na časté nepoužívanie prezervatívu, injekčnú aplikáciu drog a na vy
sokú kontamináciu závislých mužov s komerčným sexom. 

V práci "Zneužívání drog a kriminalita mladistvých" referovala J . Málková o štúdii s kri
minálnymi probandmi, závislými od drog, v ktorej analyzovala typ zneužívanej drogy. Autorka 
udáva, že v priebehu času dochádza k zmene drogovej scény, ako aj k presunu vplyvu drog na 
nižšie vekové skupiny. 

L. Frankovič v práci "Problematika závislosti od alkoholu u žien" referoval kazuistiku 
prípadu 49-ročnej ženy, závislej od alkoholu, s letálnym koncom po intoxikácii technickým lie
hom. 

Okrem uvedených referátov boli inštalované o problematike závislostí aj tri postery. 
I. Dóci a H. M. Shahpesandy sa zaoberali zneužívaním psychotropných látok schizofrenikmi. 
U nás podla uvedených autorov ide prevažne o alkohol a nikotín. P . Fridrich , L. Stárková, J. 
Vevera a T . Morcinek prezentovali svoje prvé skúsenosti s použitím Fagersträmovho do
tazníka pri hodnotení závislosti od fajčenia . 

H. M. Shahpesandy a I. Dóci analyzovali súbor starých pacientov z hľadiska abúzu alkoho
lu . Poukázali aj na vysoký počet pacientov zneužívajúcich hypnotiká, anxiolytiká a narkotiká. 

Odborná úroveň konferencie bola na vysokej úrovni. Organizátorom sa podarilo zai~tiť aj 
kvalitný spoločenský program spojený s podávanim výborných zdraviu škodlivých jedál a ná
pojov, k čomu prispeli aj viaceré farmaceutické firmy. 
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