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KRÁTKY POH ĽAD NA EURÓPSKU
ADIKTOLÓGIU
(12. kongrcs AEP, Že ncva. 11\ .- 18. apríl 2001\)

12. kongres AEP sa konal v apríli v Ženeve. V rámci 12. kongresu Európskej asociácie psychiatrov odoznelo aj niekolko blokov s adi kto logickou teIllatikou.
Prvý blok venovaný závislostiam sa konal 16. 4. 2004. Rossier (Lausanne) s ledoval 47 galllblerov. Vyšetril ich aj pomoco u South Oaks Gambling
Score. Ide o 24-položkovú stupnicu, s priemerným skóre 12,6. Gambleri mali
signifikantne nízku inte rnú kontrolu . Súčasne signifikantne vysoko hodnotili ša ncu . Rybakowski (PoZl1at1 ) vyšetril dotazníkmi 144 adolescentiek poznaí1 ských stredn ýc h škôl. 90 rŕ- konzumovalo alkohol, 77 Ik tabak, 40 % marihuanu , 32 Cr stimulan ciá . Konzum návykových látok koreloval pozitívne
s "novelty seeking" a n ega tívn e s "kooperatívnostou" podTa osobnostných
charakt eri s tík podla Cloningem. Malá skupina mala intenzívny konzum
viacerých látok (oz na če ný ako "polysubstančný konzum"). Tí boli charakterizovaní hIadaním nové ho , depresiou a skorým začiatkom fajčenia.
Ďalší blok o závislostiach 17. 4. uvi edol Berglund (MalmCi). Podal veTmi
elega ntný a kompl exný prehlad štúdií z posledných rokov. Škoda, že sa to
nedalo celé zaznamenat. Le n niekolko údajov. Za posledné roky sa nevyskytla žiadna štúdia o di sulfirame. Akamprosát mal jednu pozitívnu štúdiu,
dve n ega tívne . Prítomný Kiefer , autor jednej z nich povedal, že nie je negatívna , len niektoré výsledky. V globále vyznela v prospech akamprosátu.
Naltrexon za posledných 5 rokov mal 7 štúdií, len jedna z nich bola negatívna. Podla publikovanej metaanalýzy Manna (17 štúdií) je akamprosát
celkom jednoznačne učinný pri alkoholovej závislosti. Podla inej metaanalýzy aj naltrexon . O topiramáte je zatial len jedna pozitívna štúdia, o gamahydroxybutyráte tiež jedna pozitívna štúdia. Sertralín mal jednu negatívnu a jednu nejednoznačnú štúdiu. Potom Berglund prezentoval dáta
z predaja antialkoholík vo Švédsku. Napriek chýbaniu poznatkov evidence
based, najpredávanejší je disulfiram, ostatné dve látky (akamprosát a naltrexon ) ani su mačne ho nedostihujú . Poldrugo (Triest) vo svojom referáte
o edukácii v tejto oblasti podporil úsilie o kreovanie subodbornosti v rámci
psychiatrie. V diskusii som ho upozornil , že u nás takýto subodbor máme 20
rokov.
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Niekoľko

zaujímavých prác s adiktologickoll t e matikou bolo aj na
výveskách. M. Krokar (Že neva) preze ntovala s úbor s abúzom kanabi su. Kanabi s j e v Ženeve naj čas tej ši e zn e u žívanou il egá ln ou drogo u . Tá istá s kupi na prezentovala dobré skú seno sti s KBT u pacie ntov s abúzom a lebo závislo sťo u od kokaínu .
V roku 1998 sa vo Švajčiarsku povolili stávky a hry podTa nového špeciálneho zákona. Vz á pätí j edna zo stávkových s polo č no s tí umožnila grantom
vznik špecializovaného zariadenia na liečbu gamblingu v Lau sann e. Autori
(Rommailler a kol.) referovali o súbore 111 lie če n ýc h patologických hráčov.
70 % sú boru boli muži , priem erný vek bol 39 rokov , v 60 (Ir boli zamestnaní .
53 % zo súboru prišli na li ečbu z vlastnej ini ciatívy . Zaujímavé bolo , a le že
9 % tvorili pacienti poukázaní na liečbu spo l očnosťou "Loterie Romande"
a 4 % boli pouká za ní kasínami ! Pacienti súboru mali výraznú komorbiditu
- 45 % anxiózne poruchy, 34 % afektívne poruchy , 18 (Ir alkoholovú a lebo
drogovú závi slo sť s ú časn e.
Polskí autori (Dosiak a Wojtyna ) opäť upozornili na možno s ť využitia
karbamazepinu pri kupírovaní abstinenčného alkoholického syndrómu ,
prípadne delíria tremens. U časti pacientov však bo la nutná kombinácia
s diaze pamom. Španielski autori ( Lligoňa a kol. ) skú sili u 3 1 a lkoholikov
s kombinovanou závi s lo sťo u od benzodiazepinov p ouž iť v detoxifikácii mirtazapin. Pozorovali výraznú redukciu cravingu, anxiety a depresie. Hosá k
a kol. sa zamerali na osobnostný profil konzum entov m eta mfetamínu. Porovnali 41 konzumentov metamfetamínu s 35 zdravými dobrovoľníkmi
podla TCI (Temperament and Character Inventory ). V niektorých ch arakteri stikách osobnosti (napr. hľadanie nového, koop e ratívno sť, vyhýbanie sa
nepríjemnému a pod.) sa líšili konzumenti od zdravých dobrovoľníkov .
Zaujímavý bol dánsky príspevok (Arendt, Ri sskov). Prezentoval poznatky
o "kanabisovej psychóze". V Dánsku centrálny psychiatrický register registroval v rokoch 1994 - 1999 488 pacientov s touto di agnózou. Autor predstavil parciálne výsledky 3-ročnej katamnézy. 50,7 (k boli opakovane re ho spitalizovaní, čas to na dlhý čas, pre znovuobjavenie sa psychotických príznakov .
39,8 % zo súboru už boli hodnotení ako paranoidné sc hizofré nie 3 roky od
indexovej ho spitalizácie .
Posledná výveska o ktorej sa chceme zmie ni ť j e španielska (Barrios
a kol. , Granada ). V súbore mladých delikventov zisťovali, čo konzumovali
posledných 30 dní . Najčastejšie nikotín (8 7,5 (k ), potom kanabi s (75 (fr. ). Alkohol konzumovala len 1/3, kokaí n 12,5 %. Prekvapivo m á lo, v porovnaní
s našimi skú senosťami, konzumovali heroín (len 6 ,25 (Ir ).
Ako vidno, adiktologická t ematika bola na kongrese Asociácie e urópskych psychiatrov dostatočne zastúpená . Azda tento krátky referát bude
inšpirovať aj niektorých našich kolegov k podobným práca m .
Doc. MUDr. V. Novotný, CSc.
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