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ZPRÁVA Z KONFERENCE CPDD O PROBLÉMECH DROGOVÉ ZÁVISLOSTI, 12.- 17. ČERVNA 1993, TORONTO
Každoroční koference CPDD (College- on
Problems of Drug Dependency), která se vloni
konala od 12. do 17. června v Torontu, je přeh
lídkou světové výzkumné špičky v oblasti drogové závislosti.
Podstatnou náplní konference byly zprávy o
výzkumech týkajících se drog a laboratorních
pokusů na zvířatech, téměř polovina se týkala
zkoumání preventivních a léčebných zásahů při
závislosti na drogách. Dobrou tradicí konference
jsou satelitní sympozia, která se týkají úzkého
problému v oblasti drog a která se konají před či
po konferenci v témže místě .
Kolektiv pod vedením Anastasie Droungasové (Ehrman, Childress, Semans, O. Brien) z
výzkumného univerzitního centra ve Filadelfii
se zabýval otázkou stimulujících klíčů v touze
kouřit. Z jejich výs ledků vyplývá, že existují dva
typy kuřáků: nespecifičtí respondenti , u kterých
touha kouřit spíše závisí na době, kdy naposledy
kouřili a specifičtí, kde se touha skutečně objevuje podle zákonů podmiňování při vystavení
situaci obsahující v nějakém kontextu kouření.
V obou skupinách pak touha po kouření pozitivně koreluje s pocity abstinenčního syndromu a
nezávisí na tom, zda se kuřáci cítí ve vynikající
či naopak ve velmi špatné náladě.
R. C. McMahon z Miamské univerzity se se
svým výzkumným týmem (R. M. Malow, K. Kouzekanani, S. J. Ireland) zabýval stresem a sociální podporou při predikci kokainového relapsu.
Tato studie studovala přímý účinek negativních
životních událostí a přímé sociální podpory zmírňující stres v procesu predikce relapsu při skupinové terapii kokainových abuzérů . Míra tříměsíč
ní sociální podpory po l éčbě významně negativn ě
korelovala s relapsem. Negativní životní události
se spíše odrážely v relapsu později, tedy v období
po 3 měsících po ukončení léčby, přestože se
skupina slabé i silné sociální podpory neliši la v
úrovních relapsu za podmínek nízkého stresu.
V podmínkách vysokého stresu méně sociální
skupina podporovaná užívala více kokainu.
Dr. Robert M. Malow z tohoto týmu dal na
konferenci k dispozici práci výzkumného týmu

jiného složení (Corrigan, Pena, Cunningham,
West) , prezentovanou na loňském setkání
CPDD, týkající se psychosociálních faktorů při
používání kondomu, která upozorňuje, že ti, kteří používají kondomy mají pocit vyšší výkonnosti, lepší dovednost v zacházení s kondomem
a jsou lepší v sexuální komunikaci. Tato práce
upozorňuje na potřebu věnovat se v preventivních programech zvyšování pocitu lepší výkonnosti a erotizování použití kondomu s nácvikem
jak ho používat.
Jiná práce stejného týmu, která byla na konferenci k dispozici se týkala redukce HIV risku
a vycházela z předchozího zjištění, že 70 %
známých případů AIDS mezi heterosexuály lze
přičíst sexuálnímu kontaktu s intravenózním toxikomanem. Válečným veteránům - toxikomanům byl poskytnut preventivní šestihodinový
program týkající se HIV. Skupině, které byl tento
materiál poskytnut osobn ě ve skupinových sezeních s přímým nácvikem použití kondomu a
sterilizací jehel, byla po 3 měsících lepší v redukci riskového sexuálního chování než skupina, které byly materiály o HIV poskytnuty písemně či audiovizuálně. Výsledky ted y
potvrzují, že vztah mezi tím, kdo přiná š í změnu
(sebe-efektivita, sexuální komunikace) a tím,
kdo tuto změmu prodě lává, je velmi účinným
faktorem při prevenci .
B. D. Caudill se svým výzkumným týmem
(Luckey, Hoffman, Flynn, Hubbard, Craddock)
z washingtonského Koba Institutu se zabýval
psychosociálními faktory u crackových kuřáků
přicházejících na ambulantní protikokainové léčení. Potvrdil, že sociální zázemí s těžkým abúzem koreluje s užíváním drogy nej význam n ěji.
Podpora pozitivního životního stylu pak negativně korelovala s problémy v chování a čím větší
byla podpora, tím později se opět objevila vysoká konzumace alkoholu a drog. Ti pacienti, kteří
byli se sociální podporou spokojení, m éně referovali o problémech v chování a psychologických potížích ve všech dimenzích a méně denně
konzumovali alkohol (ale ne jiných drog) v posledním roce.
Pokraéovanie na str. 74
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Washingtonský institut KOBA s třemi jinými institucemi (Sid J. Schneider, Hoffman, Koman, Flynn, Luckey, Wish, Karson) předložili
práci týkající se psychologických profilů toxikomanů s toxikomanií ve své původní rodině.
Šlo vlastně o 65 %z těch, kteří se přišli léčit do
washingtonského protidrogového centra. Skórovali významně výše téměř ve všech patologických škálách a referovali častěji o fyzickém či
sexuálním zneužívání.
Z téže univerzity pochází studie srovnávající
těhotné ženy, které při rutinním zjištění jejich
toxikomanie nabídku léčebného programu přija
ly, a ženy které ho odmítly. Mezi těmi, které ho
přijaly, bylo více abuzérek kokainu, hledaly již
dříve prenatální péči, spíše neměly důvěrného
přítele a méně si přály otěhotnět.
Sanfranciský Walden House s terapeutickou
toxikomanickou komunitou (J. Guydish, M.
Chan, D. Werdegar, A. Acampora) ověřoval
efektivitu ambulantního programu. Dle jeho výsledků je efektivita přímo úměrná sociální podpoře a nepřímo koreluje se závažností psychiatrického a toxikomanického postižení (počet
předcházejících léčeb) .

Baltimorská výzkumná dvojice (G. Dale a
E. G. Singleton) se zaměřila na zjištění korelace
mezi abúzem alkoholu a jiných drog u adolescentů s poruchami chování. Byla zjištěna zvýšená korelace mezi abúzem drog a emocionálními
problémy. Nebyla však nalezena korelace mezi
násilným chováním s alkoholem či jinými drogami a mentální poruchou.
Newyorský výzkumný tým (B. D. Higgins,
D. Bernstein, L. Handelsman, Travaglini, Ruggiero, Rinaldi, Holloway) se zabýval emocionálními poruchami u válečných veteránů závislých
na alkoholu a jiných drogách. U toxikomanů
bylo nedávné užívání kokainu spojeno s alexitimií. Z hlediska dlouhodobého užívání byli opiátoví toxikomani s nedávným užíváním kokainu
významně nepřátelští, zatímco nedávný konzum
alkoholu byl u nich spojen se zvýšenou intenzitou afektů, hostility a deprese. V alkoholické
skupině nedávný i celoživotní konzum alkoholu
souvisel s intenzitou afektů, zatímco celoživotní
braní opiátů a nedávné užití kokainu bylo spojeno s hostilitou.
Výzkumný tým Kalifornské univerzity ze
San Franciska (C. Waisz, Havassy, Wasseerman)
se zaměřil na sociální podporu po protitoxikomanické léčbě při závislosti na kokainu. Abstunujícíještě po šesti měsících referovali o zvýšené úrovni podpory a toto zjištění bylo

nejvýznamnější u mužů. Ženy měly více emo-

cionální podpory a černoši ve srovnání s bělochy
sociální podpory.
Toxikománií u pacientů s chronickými bolestmi se zabýval výzkumný tým z Richmondu
(K. Ingersoll, Haller, Dawson, Poklis, Rafii),
neboť dosavadní zjištění referující o 3 až 40 %
abuzérů v této skupině se opírají o subjektivní
zprávy. Tým použil rozbor moče odebírané při
přijetí na léčbu (72% bělochů). Zjistil významné
neshody mezi subjektivním udáváním pacientova užívání a objektivní metodou rozboru moče.
Pacienti měli tendenci přehánět braní léků u narkotik, benzodiazeminů, barbiturátu a tricyklidů), nicméně žádný z pacientů nepřiznal rekreační užívání drog. Dle toxikologického rozboru
bralo v nedávné době léky na úrovni závislosti
44 % pacientů a 15 %je bralo rekreačně (14 %
THC, 4 % kokain). Tricyklická antidepresiva
byly nalezeny u 13 % pacientů. Běloši a obecně
starší lidé a také ženy ve srovnání s muži brali
více léky na předpis, černoši více rekreační drogy. Tento výzkum upozorňuje na nezbytnost objektivního zjišťováni abúzu drog.
J. E. Grobe z Pittsburghské univerzity se
svým výzkumným týmem (Perkins, Stiller, Jacob) se zabýval kognitivními a behaviorálními
vlivy nikotinu u kuřáků a nekuřáků . Zjistil pozitivní vliv na paměť, jak u kuřáků tak i nekuřáků,
při vysokých dávkách se však nekuřáci zhoršili.
V diskusi si autoři vysvětlují tento jev jako
schopnost drogy redukovat falešné alarmy, tedy
že nedochází k takové roztěkanosti.
A. MacNeill Horton z NIDA vycházel při
své práci ze zjištěných nálezů neuropsychologických poruch u toxikomanů. Na třech úrovních vyšetření (tj . screening, diagnostika, volba
terapie) navrhl krátké neuropsychologické testové baterie nepřesahující 30 minut. Na úrovni
screeningu navrhuje použití části B v Trail Making Test s tím, že když je pacient úspěšný, pak
se ještě použije SILS (The Shipley Institute of
living Scale 1967). Když naopak neuspěje, administruje se MMSE (Mini Mental state Examination). Na diagnostické úrovni se použije krátká forma BAQ (Brain Age Quotient) vyvinutá
Ralphem M. Reitanem v r. 1973), která je nezávislá na chronologickém věku a skládá se ze 3
subtestů- Trail Making Testu - B, Block Designu a Digit Symbolu. Střední poškození se pohybuje mezi 2. a 3. standartní odchylkou, těžké je
větší než 3. standartní odchylka. Pro úroveň
stanovení adekvátní léčby je třeba použít test
méně
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na krátkodobou paměť a schopnost zacházet s
abstrakty a formálními koncepty. Obě tyto
schopnosti jsou zásadní podmínkou pro schopnost mít užitek z verbální psychoterapie. Pro
vyšetření paměti doporučuje autor Russellovu
verzi paměťového Wechslera z r. 1975, která
užívá okamžitou i oddálenou (tj. 30 min.) výbavnost při verbální informaci a reprodukci čtyř, po
I O vteřin prezentovaných vizuálních figur. Pro
vyšetřění výkonnostní funkce autor doporučuje
test kategorií z Nalstead - Reitanovy neuropsychologické testové baterie z r. 1985, který používá figury shromažďované podle počtu abstraktních principů ke zjištění vytváření
konceptu. Celkové skóre je považováno za míru
schopnosti mentálního řešení problémů .
Hodně výzkumných prací na konferenci se
týkalo buprenorfinu při léčbě opiátové závislosti
(v případě aplikace pod jazyk, ale s dysforickými či jinými nepříjemnými následky, aplikuje li se parenterálně) . Jednou ze slibných kombinací se jeví buprenorfine s opiátovým antagonistou
Naloxonem. Pacienti na Metadonu představují
populaci s možností abúzu buprenorfinu a proto
by zde mohla pomoci kombinace s Naloxonem.
Výzkumný tým z Kalifornské univerzity ze San
Franciska pod vedením S. Welmové (Jones,
Mendelson, Batki, Upton) se pokusil zjistit o
možnosti této kombinace více. Samotný buprenorfine nepřinášel významné fyziologické či
subjektivní vlivy, vyvolával minimální opiátový
agonistický efekt a neurychloval absti sy. Naloxon sám o sobě vyvolával značné opiátové abstinenční symptomy. Kombinace těchto dvou
přinášela pro většinu p. o. intenzivnější abstinenční sy než Naloxon sám. Všechny p. o. shledávali tuto kombinaci významně dysforickou a
nepříjemnou . Výsledky tohoto výzkumu tedy
ukazují, že pravděpodobnost abúzu kombinace
těchto dvou látek pro intravenózní zneužívače
opiátů (tedy i pro ty na metadonu) je nízká.
Na konferenci byl k dispozici materiál, který
ukazoval na směr úsilí NIDA v oblasti farmakologie, kde se hledají nové léky, které by:
I . substituovaly zneužívané drogy;
2. blokovaly psychotropický vliv zneužívaných drog;
3. redukovaly touhu po drogách;
4 . snižovaly či eliminovaly absti sy;
5. blokovaly či upravovaly toxické efekty
zneužívaných drog;
6. bránily započetí abúzu drog.
Výzkumný program opiátů NIDA (OTDP)
dosáhl významných výsledků ve vývoji léků jako LAAM, buprenorfine a depotní Naltrexon.
MDD - oddělení pro vývoj těchto léků - se
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zaměřují nyní na látky receptorů jako mu a delta,
kappa agonisty a antagonisty, mu-delta, mu-kappa smíšené agonisty, NMDA antagonisti, CCK
antagonisty, inhibitory enkefalinázy a pod. Oddělení vybudovalo mimo jiné databázi týkající
se léčby u opioidů a kókainu a literatury týkající
se abúzu drog.
M. L. Polinsky a Y. I. Hser z Los Angeles se
pokusili ve své studii orientovat se ke konci roku
1992 pomocí dotazníku, který zaslaly 367 léčeb
ným střediskám , v úrovni a způsobu léčby, která
je primárním dospělým toxikomanům k dispozici. Předběžná analýza ze 184 vrácených dotazníků ukazuje na I O % nemocničních, 15 % pobytových, 34% ambulantních bezdrogových, 15
% ambulantních metadonových, 18 % detoxifikačních a 8 %celodenních terapeutických programů . Programy v průměru fungují přes I O let a
61 %z nich má roční rozpočet větší než 250 000
dolarů . 40% z těchto programů je schopno přij
mout jakéhokoliv pacienta, ostatní jsou specializované. Nejčastější hlavní používanou metodou bylo skupinové poradenství s pokračováním
v individuálním poradenství.
Tým ze Střediska pro prevenci plicních chorob v Palo Alto se pokusil o způsob upřesnění
dávkování nikotinových náplastí při odvykací
léčbě nikotinizmu. U mužů k tomu použili 5
faktorů, u žen 6: délku a intenzitu kouření , toleranci, věk, váhu a úroveň látky v séru během
kouření, u žen se bral ohled na stadium v menstruačním cyklu.
J.M. Whitea V. W. ReeszuniverzityNového
jižního Walesu v Sydney potvrdili ve své práci
hypotézu, že malé množství alkoholu může fungovat jako spouštěcí stimulus pro konzumaci
velkého množství alkoholu ve smyslu podmiňo
vané reakce.
S. R. Herr, I. D. Montoya a K. Preston z
baltímorského výzkumného addiktivního centra
se zabývali obsahem snů týkajících se nějak drog
u pacientů závislých na kokainu nebo na heroinu
a kokainu. 91 % z nich takov.é sny skutečně
mělo . U výlučných kokainistů se objevil kokain
významně častěji a ti, kteří neužívali nikdy jinou
drogu skutečně vždy snili jen o kokainu. Naopak
ti, kteří byli závislí na kokainu i heroinu, spíše
snili o heroinu, přičemž intravenózní toxikomani
spíše snili o práškovém heroinu než o intravenózním. Obě skupiny měly v takových snech
situaci přítomnosti psychoaktivní drogy, při
čemž vždy v těchto scénách byli pacienti v braní
drogy aktivní. Při probuzení většina pacientů
vždy po snu referovala o zvýšené touze vzít
drogu o které snili .
PhDr. M . Frouzová

