
PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ 
NA „2018 ANNUAL MEETING - AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION" - NEW YORK, 
5.-9. MÁJ 2018 

V dňoch 5.- 9. mája 2018 sa konal v New Yorku výročný míting Americ
kej psychiatrickej spoločnosti. Okrem iného uvádzam informácie z niekto
rých adiktologických prednášok, na ktorých som bol prítomný, nakoľko pa
ralelne prebiehal program v témach 1 až 7 (1 -Addiction Psychiatry, 2 -
Child and Adolescent Psychiatry, 3 - Consultation-Liaison Psychiatry, 4 -
Forensic Psychiatry, 5 - Geriatrie Psychiatry, 6 - Physician Well-Being and 
Burnout, 7 - NIMH, 7 - Residents, Fellows and Medical Students). 

V sobotu 5. 5. 2018 doobeda prebehol workshop ,$xpanding Access to 
Medication - Assisted Treatment for Opioid Use Disorder to Patient in the 
Hospital", ktorý viedol Christopher J. Welsh (Baltimore). Od rána od 8,00 
hodiny do neskorého popoludnia Council on Addiction Psychiatry organizo
val kurz ,,Buprenorphine and Office-Based Treatment of Opioid Use Disor
der", ktorý viedol Levounis (Newark). Súčasne doobeda, v rámci bloku ,/i[eet 
the Autors", bola možnosť stretnutia sa s autormi publikácie ,(]o-occuring 
Mental Illness and Substance Use Disorders: A Guide to Diagnosis and 
Treatment" Jonathanom Averym a Johnon Warrenom Barnhillom (obaja 
z New Yorku). Americká asociácia sociálnej psychiatrie zorganizovala blok 
prednášok na tému ,/nequity in the Addiction Treatment and Drug Enforce
ment Systems: Reviewing Psychiatry s Role". Blok uvádzal Sperber (East 
Meadow, NY). Adiktologické témy boli zastúpené ešte v predpoludňajšom 
bloku prednášok ,,Pex, Drugs and Rock n Roll: Connecting Musician Suicide 
and Resillience to Everyday Practice", ktorý viedol Bhatt (New York). ,;E'res
cription for Solving the Opioid Crisis: Advocacy, Clinical, and Legislative 
Perspectives" v predsedníctve s Vitom a Kiddom (New York) a „Weaving 
Smoking Cessation Into Acute Psychiatrie Care", ktorý viedla Khushalani 
(Tuscon, Arizona). 

V nedeľu 6. mája 2018 doobeda odznelo sympózium ,/nnovative Methods 
for Adressing Substance Use in Pregnancy'', vedené Yonkersovou (New Ha
ven). Paralelne v hoteli Marriott Marquis sa odohral workshop na tému 
nedobrovoľnej liečby závislých od opioidov, vedený Dominikom Sistim 
(Philadelphia). V poobednom čase v sympóziu ,/ssues and Controversies 
Around Marijuana Use: What s the Buzz?" odzneli prednášky Iacona 
(Minneapolis), Sisleya (Uni Arizona), Stevensa (Hartford), Hasinovej (New 
York), D Souzu (West Haven,CT ). Sisley hovorila okrem iného aj o fáze II 
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štúdie liečby PTSD kanabinoidmi u veteránov - čo je prvá klinická štúdia 
schválená FDA v liečbe tejto diagnózy. 

V pondelok 7. mája zaujalo sympózium v rámci bloku ,/?residential Sym
posia" pod názvom Rozličné podoby opioidovej krízy v Amerike. Drexler 
(Atlanta) uviedla, že v 29 krajinách USA je legalizovaný konzum marihua
ny. Ročne v USA zomrie na následky fajčenia tabaku 400 OOO ľudí, na 
následky konzumu alkoholu 80 OOO ľudí. Predstavila kazuistiku 54 ročnej 
vojnovej veteránky, ktorá ako 24 ročná utrpela zranenie chrbtice a lieči sa 
opioidmi. Volkow upozornila na potrebu zvýšenej opatrnosti, keď sa predpi
suje viac ako 50 mg morfinového ekvivalentu. Konštatovala masívne 
zvýšenú preskripciu opioidov. Až 50 % z tých pacientov, ktorým sa predpi
sujú opioidy, sú psychicky chori. Podobne oveľa častejšie je predávkovanie 
napríklad u komorbídne depresívnych a závislých od opioidov. Ak ide 
o „trojkombináciu" akútne depresívni +závislí od opioidov + odvykací stav, 
je oveľa výraznejšia dysfória aj suicidálne tendencie (celkovo v tejto skupine 
u 10 až 30 % pacientov). Takíto pacienti uvádzajú, že by sa najradšej nezo
budili. Pripomenula tiež, že pre liečbu opioidovej závislosti nie je žiadna 
FDA schválená alternatívna liečba, oficiálne sú len tri preparáty (metadón, 
buprenorfin, naltrexón). Výhodný sa javí podkožný implantát buprenorfinu 
na udržiavaciu liečbu a transkraniálna magnetická stimulácia dorzola
terálneho prefrontálneho kortexu. V roku 2016 sa začala skúšať v animál
nych pokusoch fentanylová vakcína. 

Dňa 8. 5. 2018 ráno Galanter (New York) uviedol sympózium ,/Medica
tion-Assisted Treatment and Twelve-Step-Based Rehabilitation'~ kde pred
nášali Fromson (Boston), Ries (Seattle) a Roy (Los Angeles). Poobede 
SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) 
v predsedníctve s Mc Cance-Katz (Rhode Island) uviedla blok: ,;rhe Opioid 
Epidemic and Serious Mental Illness". 

Vo svojej prednáške ,.,Advances in Addiction Research", organizovanou 
National Institute on Drug Abuse (NIDA) Volkow v utorok 8.5.2018 uviedla, 
že hlavná indikácia terapeutického užívania marihuany je bolesť. Všeobecne 
v USA zostáva konzum kanabinoidov konštantný. Nárast konzumu kanabi
noidov však je vo vekovej kategórii nad 26 rokov, hlavne v oblasti Rocky 
Mountains v Colorade. Až 64 OOO úmrtí ročne je v krajine z dôvodu pre
dávkovania psychoaktívnymi látkami (hlavne opioidmi). 95 % heroínu sa 
transportuje do USA cez Mexiko, v minulosti cez Afganistan. Ten je ľahšie 
dostupný, čistejší a lacnejší. V roku 2017 sa zaznamenalo 22 OOO úmrtí spo
jených s predávkovaním fentanylom, 18 OOO s heroínom a 18 OOO s predpí
sanými opioidmi. V štáte Minnesota sú konzervatívni v predpisovaní opioi
dov. Naopak, v Západnej Virgínii je najviac predpisovaných opioidov, ako aj 
s nimi spojených úmrtí. Fentanyl v kombinácii s heroínom ešte viac zvyšuje 
toxicitu a zvyšuje mozgovú hypoxiu, o čom referovali aj Soliset a kolektív 
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v roku 2017 (Heroin contaminated with Fentanyl Dramatically Enhance 
Brain Hypoxia). U závislých sa vyvíja downregulácia dopamínových recep
torov. Zviera, ktoré má chronickú bolesť, má väčšie riziko závislosti. Ak
tuálne sa v USA aplikuje MME (opioidový morphine milligram equivalent). 
Popisuje pojem morfínového ekvivalentu ako mg morfínu, ktorý je u pacien
ta potrebný vzhľadom k rozvoju tolerancie (Knaul F.M, Lancet, 2017). 
Sľubnú novú generáciou analgetickej terapie uviedol Soergel a kolektív 
(Pain, 2014). Preparát oliceridín (TRV 130) má zachovaný silný analgetický 
účinok, nemá však vplyv na respiráciu, ani na gastrointestinálny trakt. 
Pôsobí agonisticky na e receptor, nemá však odmeňujúce efekty. 

Podvečer v hoteli Marriott Marquis odznel blok prednášok pod vedením 
Gorelicka (Baltimore, Maryland) ,;tMedical Cannabis: What Psychiatrists 
Should Know". Predstavil štúdiu so 64 pacientmi s chronickou bolesťou, 
ktorí užívali medicínsky indikované kanabinoidy. Terapeuticky užívané ka
nabinoidy redukujú úmrtia z dôvodu predávkovania opioidmi, redukujú 
škodlivé užívanie opioidov, redukujú počet predpisov opioidových analgetík, 
znižujú riziko obezity a konzum alkoholu (Wenn, Hockenberry, JAMA Int. 
Med., 2018). Hasinatal publikoval (JAMA, 2017) fakt, že oficiálne podávané 
kanabinoidy redukujú spotrebu opioidov na medicínske účely. Zvýšené rizi
ko autonehôd ako následku medicínskeho podávania kanabinoidov potvrdili 
iba tri štúdie v štátoch Kalifornia, Hawai a Washington. Gorelick uviedol 
kazuistiku 55-ročnej ženy s ovariálnym karcinómom, ktorá na chemoterapiu 
reagovala úporným vomitom a z vracania mala výraznú anticipačnú úzkosť. 
Odporučil podávanie preparátu dronabinol (Marinol) formou vapingu. Nabi
ximols (Sativex) treba predpisovať s iniciálnymi dávkami 5 - 7,5 mg pro die 
u dospelých, u starších pacientov začať s 2,5 mg pro die a titrovať do ma
ximálneho terapeutického efektu pri minimálnych nežiaducich účinkoch. 
Poznamenáva, že dronabinol môže u starších pacientov bez rozvinutej závis
losti vyvolať dysfóriu. Indikáciou na jeho podávanie sú muskulárne spazmy, 
nauzea, PTSD, epilepsia, glaukóm. Špeciálne dávkovanie je podľa Coopera 
(2018) u tých, kde je podávaním opioidov zvýšený prah bolesti. Compton 
a kolektív (2017) sa venovali intoxikáciám kanabinoidmi s vyústením do ko
matóznych stavov. 

Posledný deň konferencie 9.5.2018 bol veľmi zaujímavý dopoludňajší 
blok prednášok ,;Elepetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Addic
tion: A New Scenario", ktoré zorganizoval U.S. National Institute on Drug 
Abuse pod vedením Martinottiho (Rím). Od-znelo až päť prednášok. Blok 
zahájila Spagnolo z NIDA (National Institute on Drug Abuse) s témou neu
romodulácia v liečbe závislosti. Uvádza, že podobne ako psychofarmakotera
pia má aj psychoterapia neuromodulačné účinky. Závislosť je možné poňať 
ako cirkuitopatiu. Uvádza kontraindikáciu aplikácie transkraniálnej ma
gnetickej stimulácie (TMS) u tých pacientov, ktorí sú v štádiu odvykacieho 
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stavu. Otázkou bolo aj to, či by TMS nemohla vyprovokovať epileptický pa
roxyzmus. Odpoveďou je, že je na to len veľmi nízke riziko. Lisanby (NIMH) 
v prednáške „TMS from Depression to Addiction" konštatovala, že alkoho
lová závislosť nedostatočne reaguje na TMS. Hanlon (Med Uni South Caro
lina) v Prednáške „Repetitívna TMS a závislosť - nový scenár" spomenul 
Dowldleho - doktoranda, ktorý na vzorke 19 zdravých mladých dobro
voľníkov pri 40 aplikáciách TMS do ľavého DLPFC zistil, že TMS indukuje 
zmeny v striatálnom BOLD (blood oxygen level-dependent signal) a spôsobu
je špecifické a priestorové zmeny v striatálnom a cingulárnom „BOLD". Ve
decká otázka bola, či aplikácia TMS môže ovplyvniť schopnosť odolať podne
tu (pokušeniu) na užitie kokaínu. Predpokladom je zníženie podnetmi vyvo
lanej impulzivity a zvýšenie exekutívnej kontroly. Martinotti (Rím) v pred
náške uviedol Gorelickov prehľad 16 štúdií na ľuďoch s 238 dospelými re
spondérmi na rTMS u všeobecne látkovo závislých (od nikotínu, alkoholu, 
kokaínu a amfetamínov). Väčšina (9 z nich) bola ,;single" alebo „double 
blind", fikciou kontrolovaná, s cieľom zmerať craving po ich aplikácii. Väčši
na štúdií aplikovala TMS na DLPFC, ktorý je svojimi aferentnými projek
ciami spojený s dorzálnym striatom a predstavuje centrum rozhodovania, 
plánovania a vyhodnocovania. Chronicky kokaínovo závislí majú narušené 
fungovanie prefrontálneho kortexu, signifikantne redukovaný jeho objem 
a kortikálnu hypoaktivitu. TMS v DLPFC pôsobí ako modulátor dopamíner
gických okruhov, ktoré sú u závislého hypofunkčné. Terrene realizoval pi
lotnú štúdiu s 32 závislými od kokaínu, ktorým aplikovali v 8 sedeniach vy
sokofrekvenčnú rTMS do oblasti ľavého DLPFC, v porovnaní so skupinou so 
štandardnou farmakoterapiou (pramipexol + bupropión + benzodiazepíny). 
Pozitívne výsledky (pacient nerecidivoval, negatívna toxikológia) boli 
u 11 participantov, ktorí mali aplikovanú rTMS v porovnaní s 3 v kontrol
nej skupine (p=0,004). Pettorruso aplikoval rTMS do ľavého DLPFC a na 
kazuistikách uviedol zmiernenie symptómov anhedónie u závislých od ko
kaínu. Následne realizoval pilotnú štúdiu s 23 participantmi (19 mužov, 
4 ženy) s priemerným vekom 36,67+/- 7,4 roka) s históriou rozvoja kokaíno
vej závislosti v trvaní 16,80 +/- 5,62 roka. Protokol zahŕňal 10 sedení (dva 
razy denne, 5 dní v týždni), s 15 Hz frekvenciou a s 2400 impulzmi za sede
nie do ľavého DLPFC. V štúdii boli použité škály Temporal Experience of 
Pleasure Scale (TEPS), Visual Analogue Scale (VAS) pre potešenie a pod
škálu anhedónie v Cocaine Selective Symptoms Scale (CSSA), vrátane škály 
kokaínového cravingu pri skríningu na prítomnosť psychoaktívnych látok 
v moči. Ukazuje sa, že rTMS zvyšuje kognitívnu kontrolu nad cravingom. 
Anhedónia môže zohrať kľúčovú rolu v sprostredkovaní odpovede na rTMS, 
keďže je priamo spojená s cravingom. National Institute on Drug Use spros
tredkoval štúdiu „Brainswitch", realizovanú v USA a v latinskej Amerike 
u kokaínovo závislých, v ktorej aktívne dostávali rTMS 40 pacienti verzus 
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40, ktorým bolo aplikované rTMS fiktívne pri následnej realizácii fMRI. Jej 
cieľom bolo zistiť, či prostredníctvom rTMS indukovaná neuroplasticita 
spôsobí úpravu kortikálnej hypoaktivity závislých od kokaínu a stimulancií. 
Výsledky presahovali náplň prednášky. 

Zaujímavé boli aj postery. Brazílčania Humes a Fraguas (Sao Paula) sa 
venovali užívaniu psychoaktívnych látok medzi mladými lekármi. Z pozva
ných 643 kandidátov na rezidenčný program 515 (80,09 %) súhlasilo s účas
ťou v štúdii. 68 referovalo prítomnosť duševnej poruchy (13,44 %) a 126 
(24,47 %) referovalo užitie psychoaktívnej látky v období do 3 mesiacov od 
zahájenia štúdie. U 67 kandidátov (13,01 %) boli zistené užívané antide
presíva, metylfenidát u 40 (7,7 %), benzodiazepíny u 30 (5,83 %). Beta
blokátory užívalo 10,29 % respondérov, fytoterapeutiká 9,51 %. Konzum 
metylfenidátu nevykazoval asociáciu s uvádzanou psychickou poruchu opro
ti skupine nikdy neliečených ( p=0,849 vs p=0,595). Shuckla a kolektív 
(Bethesda) sa venovali neuro-inflamačným procesom pri nadužívaní alkoho
lu. Uviedli, že vzorce nárazového konzumu alkoholu v správaní upregulujú 
neuro-inflamačné procesy, ale myši knokautované istým genetickým zása
hom sú voči alkoholom indukovanej neurotoxicite chránené. Myši deprivo
vané od alkoholu sa prejavujú anxióznymi prejavmi v správaní, ale u knok
autovaných myší sa také príznaky nepozorovali. Chronický konzum alkoho
lu je spájaný s vysokými hladinami neuro-inflamačných markerov v hipo
kampe a cerebele. Cooper a kolektív (Hungtington, Západná Virgínia) 
uviedli tri kazuistiky, ako aj prehľad literatúry, pre prolongovane trvajúcu 
psychotickú poruchu, ktorá nasledovala po konzume metamfetamínu. Ďalší 
poster sa venoval zmenám bielej mozgovej hmoty a ductus choledochus 
u závislých od opioidov, ktorí sú zaradení do metadónovej substitučnej lieč
by. Bryant a kolektív (Huntington) referovali o prípade alkoholovej závislos
ti a nespolupráce ako faktore možného rozvoja Korsakovho syndrómu, dia
gnostikovanom 10 rokov po gastrickom „bypasse". Primárne išlo o obézneho 
pacienta s diabetom a hypertenziou, ktorému bol cielene robený zákrok na 
žalúdku, po ktorom sa dostal k nadužívaniu alkoholu a neskôr aj k závislos
ti. Davis a kolektív (2013) referovali o tom, že tento chirurgický zákrok ve
die k zvýšenému konzumu alkoholu, ktorý je indukovaný postoperačnými 
zmenami v mozgových okruhoch odmeny. Bližšie sa venovali problematike 
,,Addiction Transfer" Steffen a kolektív (2015). 

Míting bol zaujímavým odborným prínosom a aj napriek kultúrnym lá
kadlám „Veľkého Jablka" stálo za to sa ho zúčastniť. Najbližší výročný 
míting APA sa bude konať v San Franciscu od 18. 5. do 22. 5. 2019. 
Predchádzať mu bude, ako každoročne, jesenná The Mental Health Services 
Conference v dňoch 4.-7. októbra 2018 v Chicagu. 

MUDr. Eduard Višňovský 
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