
SPRÁVY 

SPRÁVA ZO 170. VÝROČNEJ KONFERENCIE 
AMERICKEJ PSYCHIATRICKEJ SPOLOČNOSTI 
(San Diego, 20. - 24. máj 2017) 

V dňoch 20. - 24. mája 2017 som sa zúčastnil „17fJh Annual Meeting of 
American Psychiatrie Association", ktorý bol tentokrát v kalifornskom San 
Diegu. Uvádzam informácie z niektorých adiktologických prednášok, na 
ktorých som bol (okrem iných) prítomný. Paralelne totiž prebiehal program 
až v siedmich témach (1 - Addiction Psychiatry; 2 - Child and Adolescent 
Psychiatry; 3 - Forensic Psychiatry; 4 - Geriatrie Psychiatry; 5 - Preven
tion; 6 - Psychosomatic Medicíne; 7 - NIAAA; 8 - Residents, Fellows and 
Medical Students). Adiktologické bloky boli pod číslami 1 a 7, pričom snáď 
najpútavejšie príspevky boli organizované NIAAA (National Institute on Al
cohol Abuse and Alcoholism), ktorého riaditeľ George Koob tam bol aj 
prítomný. Na všetkých päť dní pripravili od 08:00 do 17:00 program plný 
prednášok a workshopov. 

Hneď v prvý deň sa Koob vo svojom príspevku „The Dark Side of Com
plusive Alcohol and Drug Seeking: The Neurobiology of Negatíve Emotional 
States" venoval súvislostiam medzi CRF (kortikoliberín) a odvykaním. 
V USA zomiera ročne asi 88 OOO ľudí na následky alkoholovej závislosti. 
Prešiel okruhmi otázok: 1. Čo je stres, adikcia a kompulzivita; 2. Neuroplas
ticita a okruhy „Brain Stress" - CRF; 3. Pavlovovské učenie a negatívny 
emočný stav. V rámci adiktívneho cyklu vymedzuje štádium preokupácie, 
súvisiace s anticipáciou, štádium „binge intoxication" a štádium odvykania. 
Negatívne posilňovanie je procesom, pri ktorom averzívny stimul (negatívny 
stav odvykania) zvyšuje pravdepodobnosť odpovede („dependence - inducted 
drug taking"). Kým kompulzívna odpoveď, ku ktorej dochádza napriek 
averzívnym konsekvenciám sa anatomicky premieta do prefrontálneho kor
texu, negatívny emočný stav samotný je reprezentovaný v „extended amyg
dala". Stres a odmena sú ako dve tváre rímskeho boha Janusa, ktorý bol 
ochrancom dverí, brán a prechodov „Opponent proces" v zmysle motta: „Čo 
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vyšlo navrch, musí klesnúť." Vo sfére neuroplasticity uvádza pokles hladiny 
dopamínu počas odvykacieho stavu a s tým súvisiaceho pálenia akčných po
tenciálov v systéme neuroadaptácie, ide o interakcie medzi bunkovým 
aparátom a separovaným molekulárnym aparátom. Odvykanie indukuje ex
tracelulárnu hladinu CRF v nucleus centralis amygdalae. CRF antagonista 
D-Phe-CRF podaný do nucleus centralis amygdalea blokuje konzum alkoho
lu počas odvykania u myší. Uviedol prácu kolegov, ktorí v roku 2016 zistili, 
že inhibícia CaA CRF neurónov projikovaných do BNST (bed nuclei striae 
terminalis) odstraňuje stres u alkoholovo závislých. Mifepristón (syntetický 
steroid) redukuje alkoholový „cue" craving a pitie u alkoholovo závislých. 
Dôkazy o tom podáva práve prebiehajúce klinické skúšanie č. NCT02243709 
s dávkou mifepristónu 600 mg pro die (oproti placebu) na Brown University. 
Navrátil sa k vlastným témam, súvisiacim s „extended amygdala". Pri stre
se dochádza ku zvýšeniu hladín CRF, noradrenalínu, dynorfinu, vaso
presínu, orexínu, substancie P, glukokortikoidov. Odvykanie a s tým súvi
siaca hypohedónia spadá pod „dysforia-like" symptómy. 

Batki (San Francisco) rozvinul tému farmakoterapie v liečbe závislosti od 
alkoholu so spoluvýskytom iných duševných porúch. Pri komorbidite alko
holovej závislosti a depresívnej poruchy uviedol štúdie Petkinatiho z roku 
2010 (naltrexón + sertralín) a Adamsona z roku 2005 (naltrexón + citalo
pram). Samotný citalopram bol bez efektu na konzum alkoholu, dokonca ho 
zvýšil. Aj Charney v roku 2015 avizoval zistenie, že citalopram ešte zvýšil 
anxietu a počet „heavy drinking days". Uviedol ďalej práce Kranzlera (2011, 
2012, 2013), ktorý odkazuje na polymorfizmus 5HTTLPR génu, kódujúceho 
sérotonínový transportér. V problematike farmakoterapie alkoholovej závis
losti a úzkostného spektra porúch spomenul štúdiu Randalla z roku 2008 -
16-týždňové podávanie paroxetínu pri komorbídnej alkoholovej závislosti 
a sociálnej fóbie. Nie je rozdiel medzi placebom a paroxetínom v oblasti 
dodržania abstinencie. Navyše táto skupina pacientov nechce v praxi riešiť 
svoje problémy s alkoholovou závislosťou, ak sa stabilizujú v oblasti sociál
ne-fóbickej reaktivity. Podávaniu sertralínu pri komorbidite posttraumatic
kej stresovej poruchy (PTSD) a alkoholovej závislosti sa venovala Brady 
(2005). Pri skorom nástupe PTSD sú výsledky v abstinencii od alkoholu 
horšie, čo korešponduje so závermi Kranzlera. Hien (2015) v štúdii so ser
tralínom potvrdil, že nie je rozdiel medzi skorým a neskorým nástupom al
koholovej závislosti vo vzťahu k úspešnosti liečby. Petrakis (2006) na vzorke 
95 veteránov konštatoval redukciu konzumu alkoholu rovnako u tých, ktorí 
mali pridruženú diagnózu PTSD ako aj tých, ktorí ju nemali. Simson v roku 
2015 v malej štúdii (n = 30) podával prazosín, ktorý neriešil symptomatiku 
PTSD, ale konzum alkoholu znižoval lepšie, než placebo. Brady (2015) uvá
dza, že sertralín zintenzívňuje konzum alkoholu u pacientov s komorbiditou 
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PTSD. U komorbídnych alkoholovo závislých a ADHD v dospelosti atomo
xetín znižuje množstvo kumulatívnych dní ťažkého pitia. Autor uviedol, že 
z tých, ktorí trpia alkoholovou závislosťou, je až 37 % komorbídnych s inou 
duševnou poruchou. Pri komorbidite alkoholovej závislosti s psychotickými 
poruchami je na prvom miesto otázka bezpečného užívania psychofarmák 
u takejto špecifickej skupiny chorých. Olanzapín a kvetiapín by sa v prípa
de komorbídnej závislosti a schizofrénie mohli nadužívať. Venoval sa aj 
otázke vplyvu kombinácie skonzumovaného alkoholu a užívaných antipsy
chotík u schizofrénnych alkoholovo závislých komorbídnych pacientov. Ari
piprazol nemá žiaden zásadný vplyv v kombinácii so skonzumovaným alko
holom na psychické funkcie. Ziprasidón by spôsobil pri pití alkoholu len 
miernu sedáciu. Risperidón v kombinácii s alkoholom je bezpečný. Olanza
pín, klozapín a kvetiapín môžu byť nebezpečné, ak sú užité v kombinácii 
s alkoholom. Klozapín zvyšuje psychomotorický nepokoj pri konzume alko
holu. Podobne SSRI môžu zintenzívňovať konzum alkoholu pri skorom ná
stupe alkoholovej závislosti. Nie je preto vhodné podávať žiadne SSRI 
u mladistvých alkoholovo závislých, ak majú súčasne aj depresívnu poru
chu. V komorbídnej problematike alkoholovej závislosti a depresívnej poru
chy prebehlo doteraz 14 randomizovaných štúdií s počtom participantov 
848. Štúdie potvrdili fakt, že ak sa zriedila depresívna symptomatika, 
zmiernil sa aj konzum alkoholu. Vo svojej metaanalýze Nunes a Levin 
(2004) konštatujú len minimálny vplyv antidepresív všeobecne na konzum 
alkoholu u komorbídnych alkoholovo závislých s depresívnou poruchou. 

V nasledujúci deň, 21. mája 2017, Sinha (New Haven) vo svojej pred
náške „Alcohol, Stress and Glucocorticoid Effect on Relapse and Brain Reco
very" rozvinula termín neuroendokrinnej tolerancie u závislosti. Efekt kor
tizolu má zásadný vplyv na craving. Craving reaguje na stres. Čím je 
slabšia kortizolová reakcia, tým viac alkoholovo závislí pijú, respektíve mu
sia piť viac a dosiahnuť vyššiu hladinu kortizolu. V prednáške premietla vi
deo, v ktorom demonštrovala ako sa somaticky môže prejavovať craving 
a ako sa mení jeho dynamika. Pomenovala multifaktorovú precipitáciu re
lapsu (ľudia, tváre, podoby, veci). Venovala sa prediktívnym biomarkerom: 
alterácii HPA osi, alterovanej odpovedi v motivačných okruhoch odmeny, 
vysokej úrovni sympatikovej aktivity, poklesu aktivity D2 a GABA recepto
rov. Čím vyšší je pomer kortizol/ACTH, tým vyššie je riziko recidívy pitia. 
Čím je menší objem šedej mozgovej hmoty v mediálnej prefrontálnej oblasti, 
tým väčšie je riziko relapsu u abstinujúcich alkoholovo závislých. Narušenie 
VmPFC (ventromediálnej prefrontálnej kortikálnej) aktivity vedie ku skrá
teniu obdobia nástupu ďalšieho relapsu pitia alkoholu u závislého od neho. 
Čím je jedinec hyperaktívnejší, tým rýchlejšie nastane relaps pitia. Zvýšená 
anxieta vyvoláva craving, podobne ako zvýšený pomer kortizol/ACTH, al-
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terácia neuropetidu Y, BDNF a anandamidu. Teda zvýšená frekvencia pitia 
koreluje s objemom mediálnej prefrontálnej mozgovej kôry. Objem VmPFC 
a ventrostriatálna hyperaktivita súvisia s pomerom kortizol/ACTH. V tera
pii okrem akamprosátu a naltrexónu sú na mieste CRF antagonisty a klo
nidín. Prazosín znižuje stresom indukovaný craving u alkoholovo závislých. 
Aktuálne je ukončená II. fáza klinického skúšania prazosínu „FOX 2012". 
Prazosín normalizuje prefrontálnu aktiváciu počas stresu. Štúdia potvrdila 
redukciu skonzumovaného alkoholu u takto komorbídných pacientov, PTSD 
symptomatiku však prazosín neovplyvnil. Ďalším sľubným hormónom 
v liečbe alkoholovej závislosti je progesterón a jeho aktívny metabolit allo
pregnelolón (ALLO), ktorý znižuje zvýšenú GABA-A aktivitu a redukuje 
craving, normalizuje HP A. Milivojevic v roku 2016 porovnával hladiny 
ALLO pri 5-dňovom podávaní progesterónu 400 mg pro tlie (oproti placebu) 
u kokaínovo závislých. ALLO výrazne redukuje „cue inducted" craving. 
Možno konštatovať, že narušená glukokortikoidová odpoveď predikuje rých
ly nástup recidívy a manifestáciu ťažkého pitia. Nasledoval workhshop 
„Helping Patients Who Drink Too Much" a následne „Identifying Youth at 
Risk for Alcohol-Related Problems". 

V pondelkovom sympóziu predniesli štyria prednášajúci prednášky ku 
hlavnej téme „Using Mobil Phone and Web-Based Technology to Enhance 
Treatment and Support Recovery". Carroll (New Haven) predstavila webo
vo založený model KBT (CBT4CBT.com), ktorý je určený liečbe alkoholovo 
závislých. Má 7 modulov a každý z nich trvá 35 minút. Klient má na portáli 
pridelené meno a heslo. V Kilvikovej S-týždňovej štúdii s následným 
6-mesačným „follow up" sledovaním z roku 2016 v štáte Connecticut (Con
necticut Substance Abuse Treatment Unit - SATO) bolo zapojených 6S re
spondentov, z nich 50 % Afroameričanov, 17 % Hispáncov a 33 % bielych. 
Klasická S-týždňová liečba stojí 7000 USD oproti nákladom, ktoré ponúka 
CBT4CBT, ktorý vyjde na 600 USD. Doteraz bolo realizovaných 5 klinic
kých skúšaní CBT4CBT. Štúdia s kokaínovo závislými (n = 101) poukázala 
na výrazné zlepšenie reakčného času jednotlivcov zapojených do programu. 
Náklady, ktoré hradí sám pacient sú 50 USD. Gustafson (Madison) sa veno
val zlepšeniu retencie závislých v liečbe v súvislosti s podporným systémom 
založenom na smartfóne. Program sa volá ACHESS. Aplikácia má okrem 
iného aj zabudovaný systém GPS vyhľadávania vysoko rizikového správa
nia, jazykovú analýzu, má inkorporovaný „panic button". Doteraz bolo reali
zovaných 15 randomizovaných štúdií. 57 % participantov bolo ťažko pijúcich 
mužov (n = 34S). ACHESS podstatne zvýšil retenciu v liečbe alkoholovo 
závislých. Je otázka, či je to zásluhou systému ACHESS, alebo len sa
motného telefónu. Okrem závislosti ho aplikujú aj pri liečbe chronických 
ochorení (napríklad pre onkologicky chorých). V roku 2017 predali 55 OOO 
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licencií a program bol finalistom v harvardskom ocenení „Innovations in 
American Government Awards". Biologička Jung (NIAAA) sa zamerala na 
benefity a skúsenosti s nositeľným alkoholovým biosenzorom. Ide o trans
dermálny alkoholový tester, miniprístroj, ktorý sa nosí na nohe a každých 
30 minút monitoruje hladinu alkoholu v pote, je vhodný na posilňovanie ab
stinencie. Pristroj zberá dáta a uskladňuje ich do pamäti. Prerátava hladinu 
alkoholu a rešpektuje fakt, že alkohol v pote má oproti alkoholu v krvi 40 
minútový časový posun v detekcii. Keď NIAAA v decembri vyhlásila v tejto 
veci súťaž, prihlásilo sa päť firiem (záujemcov). Cenu 200.000 USD vyhrala 
firma, ktorá ponúkla najefektívnejší a pre klienta najprijateľnejší prístroj. 
Nakoniec tento blok prednášok uzavrel Muench (Northwell Health) s prí
spevkom „Promises and Pitfalls of Digital Technology and its Application to 
Alcohol Treatment". 

V popoludňajšom bloku prednášok, venovanom liečby spoluvyskytujúcej 
sa PTSD a alkoholovej závislosti, odzneli štyri príspevky. Marmar (New 
York) sa venoval biologickým markerom pre PTSD a PTSD s komorbídnou 
alkoholovou závislosťou. PTSD v 30 - 60 % prebieha spoločne s alkoholovou 
závislosťou. Popisoval biomarkery so špecificitou a selektivitou voči PTSD. 
Ide o „VOICE" marker: EEG!ľMS, krvné testy, zobrazovacie techniky, „eye 
tracking", SDI/PR, neuro-kognitívne testy a údaj o „traumatic brain injury". 
Štúdiu CVC, ktorá prebiehala od júla 2013 do marca 2017, zahájilo 2098 ve
teránov, do randomizácie prešlo 1295 a ukončilo ju 720 ľudí. Uvádzal, že ak 
je prítomná komorbidita alkoholovej závislosti a PTSD, býva veľmi nízka 
hladina CRF. Nízka hladina CRF súvisí s narušením verbálnej pamäte 
u pacientov s PTSD a súvisí tiež s nízkou kognitívnou výkonnosťou. V neu
rozobrazovacích technikách sa u pacientov s alkoholovou závislosťou a ko
morbídnou PTSD manifestuje zväčšenie objemu „extended" amygdaly a jej 
aktivácia. Fort Cambellova štúdia si dala za cieľ objaviť biomarkery PTSD, 
zúčastnilo sa jej 1029 mužov aj žien, ktorí bojovali v Afganistane. Mitchell 
(San Francisco) uviedla príspevok „Oxytocín u indivíduí s alkoholovou závis
losťou a PTSD". Venovala sa intranazálnemu podaniu oxytocínu, hovorí 
o ňom ako o novej liečbe komorbídnej alkoholovej závislosti a PTSD. Oxy
tocín ako neuromodulátor zlepšuje sociabilitu a sociálne prejavy u istej sku
piny alkoholovo závislých. Oxytocín redukuje stres aj užívanie metamfe
tamínu, ako aj anxietu u potkanov (Ferlend, 2015), zvyšuje komuni
katívnosť. Keďže sa predpokladá, že alkoholovo závislí majú znížené sociál
ne schopnosti a v 45 až 67 % sú alexitýmni (Thorberg, 2000), prvotne sa 
uvažuje o vhodnosti liečby ním u schizotypovej poruchy, ktorá predikuje ha
zardné užívanie alkoholu. Po intranazálnom podaní oxytocínu sa zvyšuje 
CSF OT do 15 - 30 minút po podaní (Freeman, 2016). Zo štúdie 32 ťažkých 
pijanov (priemerný vek 29 rokov, priemerné skóre AUDIT 20) vyplynulo, že 
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oxytocín redukuje craving oproti placebu. Hazardné pitie moze ovplyvniť 
efekt oxytocínu. Jedinci s raným zranením sú viac sebeckejší, myslia len na 
seba, majú intenzívnejší craving, než závislí jedinci bez raných zranení. 
Trauma v ranom detstve zvyšuje riziko manifestácie PTSD. Oxytocín zlep
šuje sociálne percepcie, redukuje „cue" indukovaný craving. Nasledovali 
prednášky Flanagala (South Carolina) - „Integrovaná liečba PTSD a ko
morbídnej závislosti od psychoaktívnych látok s využitím prolongovanej 
expozície" a prednáška Simpsonovej (Tacoma) „Systematický prehľad rando
mizovaných klinických skúšaní u závislých od alkoholu a iných psychoaktív
nych látok so spoluvýskytom PTSD". Zistenia potvrdzujú počty jednora
zových a celoživotne sa prejavujúcich agresívnych správaní (39 % respektíve 
58 %) u pacientov s komorbiditou PTSD a alkoholovej závislosti. Participan
ti s agresívnym správaním boli väčšinou mladší, menej vzdelaní, mali in
tenzívnejšie prejavy PTSD, „hyperarousal" symptómy, častejšie hovorili 
o suicidálnych tendenciách a skôr konzumovali kanabinoidy, častejšie boli 
fyzicky alebo sexuálne v minulosti zneužití. Bolo zistené časté agresívne 
správanie u veteránov s komorbiditou látkovej závislosti a PTSD. 

4. deň mítingu sa konal workshop pod vedením Jernigana (San Diego) 
na tému ,,Adolescent Brain Cognitive Development Project: Window Into 
Youth Development". 

Z prezentovaných posterov spomeniem autorov Fuchsa a kolektív (New 
Orleans), zameraný na predikciu rizikového pitia a adolescentov s PTSD po 
hurikáne Katrina z roku 2005. V súbore so 459 participantmi (221 mužov a 
238 žien) s priemerným vekom 16 rokov bolo u 34 % zistené rizikové 
správanie súvisiace s nadužívaním alkoholu. Signifikantne významným pre
diktorom rizikového užívania alkoholu boli rodinné problémy a pociťovanie 
hnevu po katastrofe. Hurikán bol asociovaný s rozvojom zvýšeného rizi
kového správania adolescentov vo všeobecnosti. Haní{ (Mont Sinai Medical 
School) vypracoval dotazník zameraný na očakávanie zastavenia fajčenia 
u zamestnancov ambulantného psychiatrického oddelenia. Dotazník vyplni
lo a odovzdalo 33 zo 60 zamestnancov zariadenia, čo bolo 55 % zamestnan
cov. Z nich 3 % popisovalo subjektívne prežívaný odvykací stav, z farmák 
57 % respondérov užívalo nikotínové žuvačky, 39 % nikotínové náplaste, 
15 % buprenorfin, 12 % vareniklín (pričom sa nevylučovalo užívanie via
cerých farmák súčasne v minulosti). Zo všetkých tých, ktorí odovzdali do
tazník dokázalo len 21 % podať správne odpovede o fajčení a možnostiach 
farmakoterapie nikotínovej závislosti a o súvislosti medzi fajčením a inými 
psychickými poruchami. Mehdi (Univerzita Connecticut) uviedol, že pacien
ti s traumou v detstve a abúzom kanabinoidov bývajú často falošne diagno
stikovaní ako ADHD a porucha so spektra afektívnych porúch. 

Z firmami podporovaných sympózií spomeniem prednášku Bermana 
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(New Jersey) o naltrexóne s postupným uvoľňovaním v injekčnej suspenzii 
380 mg v indikácii závislosti od alkoholu a od opioidov. V multicentrickej 
24-týždňovej dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej klinickej štúdii, 
v indikácii alkoholová závislosť bol každé štyri týždne podávaný naltrexón 
190 mg/380 mg alebo placebo (intramuskulárne). Tí, ktorý dostávali nal
trexón 380 mg a abstinovali pred zahájením liečby aspoň jeden týždeň 
(54 %) dosiahli následne výraznú redukciu dní ťažkého pitia v porovnaní 
s tými, ktorí dostávali placebo. Žiadne vedľajšie účinky neboli popisované. 

Musím poznamenať, že na niektoré prednášky sa nedalo ani dostať, sály 
boli často tak preplnené a ľudia husto sedeli aj na zemi, že bezpečnostní 
technici ich zavreli a ďalších priebežne prichádzajúcich účastníkov odmietli 
z bezpečnostných dôvodov do sály vpustiť. Prekvapilo ma, že adiktologické 
prednášky boli tak hojne navštevované. 

Ľudsky veľmi obohacujúca bola ocenená prednáška známej televíznej 
žurnalistky Elisabeth Vargas, ktorá otvorene hovorila o vlastnej liečbe alko
holovej závislosti a úzkostnej poruchy, doplnená interview s Norou D. Vol
kow. 

Najbližší výročný míting APA sa bude konať v New Yorku v termíne 5. -
9. mája 2018. Predchádzať mu bude - ako každoročne - jesenná konferencia 
„The Mental Health Services Conference" v dňoch 19. - 22. októbra 2017 
v New Orleans. 

MUDr. Eduard Višňovský 
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