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PROBLEMATIKA ZÁVISWSTÍ NA 150. VÝROČNEJ 
KONFERENCII APA V SAN DIEGU. MÁJ 1997 

Problematika závislostí na americkej výročnej 
konferencii bola v tieni iných problémových 
okruhov psychiatrie. Svedči o tom aj pozor
nosť firiem. Finny priamo podporovali 50 
sympózií v rámci kongresu. Z nich len jedno 
venovalo pozornosť závislosti. Išlo o firemné 
sympózium firmy Glaxo, ktoré sa venovalo te
rapeutickým možnostiam prerušenia fajčenia. 
Sympózium vyznelo tak, že najlepším fanna
kologickým spósobom je administrácia kon
trolovaných dávok nikotínu . Iným zatiar ove
reným spósobom je administrácia klonidínu. 

Ostatné sympóziá z tejto oblasti neboli 
podporované farmakologickými firmami, čo sa 
prejavilo v technickom zabezpečeni (bez abs
trákt, horšie diapozitívy a pod.), ale hlavne aj 
v návštevnosti. Sympózium o výskume závis
losti organizovala Americká akadémia pre 
adiktívnu psychiatriu. Keď som prišiel na 
sympózium, bol som 5. poslucháč. Jack Blaine 
(NIDA, Rockwille) referoval o výskume efek
tivity rozličných psychoterapeutických pristu
pov pri liečbe drogových závislostí. Skôr to 
bola infonnácia o projekte, neprezentovali sa 
žiadne výsledky. Podobne Roy Fuller 
(NlAAA, Bethesda) referoval o tzv. programe 
MATCH pre alkoholikov. Ide o dlhodobý pro
gram porovnávania 3 terapeutických metód: 

l. 12-stupňový terapeutický program 
Anonymných alkoholikov; 

2. kognitivno-behaviorálny terapeutický 
program (tiež 12 sedeni); 

3. motivačný podporný program (4 sede
nia). 

Zatial je v sledovalú v jednotlivých pro
gramoch celkove l 724 závislých od alkoholu. 
za rok sledovania bol vo všetkých troch pod
skupinách podstatný pokles pitia. Ďalšie 
prednášky sympózia boli venované ko
kaínovému abúzu, schizofrénii a rozvoju 
závislosti a familiárnej terapii o alkoholizme. 

Podrobnejšie o projekte MATCH sa refe
rovalo na ďalšom sympóziu venovanom len 
tejto problematike. Tu referenti (Babor, Ca
rrollová, Kadden a spol.) podrobne referovali 
o organizácii výskumu, protokole, zabezpeče-

124 

ni nácviku a podobne. Potom referovali 
o priebehu ročného sledovania. Po pol roku 
terapie pri 12-stupňovom prístupe pacienti 
abstinovali 87 % dni, pri kognitívne beha
viorálnej terapii (KBT) len 73 % dni. Po 
ďalších 6 mesiacoch, teda po roku od počiatku 
sledovania už nebol žiadny rozdiel v terapeu
tickej efektivite (83 % a 80 % abstinovaných 
dní). pri porovnaní oboch metód vo vzťahu k 
rozsahu psycho patologickej symptomatológie 
nebol rozdiel v oboch metódach u pacientov so 
závažnou alkoholovou závislosťou . U pacien
tov s miernejšou alkoholovou závislosťou bola 
efektívnejšia KBT. Na tomto sympóziu som 
nebol od začiatku, lebo som chcel zachytiť as
poň časť paralelne prebiehajúceho drogového 
sympózia, napriek tomu na tomto zaujima
vom programe som bol v miestnosti 17., vrá
tane prednášajúcich. To poukazuje na inten
zívny nezáujem americkej odbornej psychia
trickej verejnosti o závislosti, čo je velmi po
dobné situácii u nás. Treba podotknúť, že na 
kongrese bolo 17 ()()() účastníkov. 

Drogové sympózium sa venovalo hlavne 
heroínu. V prvej prednáške Musta (Yale Uni
versity) sa poskytol prehlad o histórii heroi
nizmu. V roku 1898 firma Bayer zaviedla he
roín ako antitusikum. Heroín velmi rýchlo 
nahradzoval morfín v populácii závislých pre 
svoje vlastnosti, možnosti aplikovat ho v ciga
retách, šňupaDÍm a injekčne. V roku 1915 už 
počet pacientov s heroínovou závislostou pre
vyšoval počet pacientov s morfínovou závis
losťou v New Yorku. V roku 1919 sa prvý raz 
pre heroinizmus použil názov americká choro
ba. Ďalší rečníci jednoznačne potvrdzovali, že 
v prípade heroinizmu ide v USA o epidémiu. 
Klebel' poskytol prehlad aktuálne známych 
terapeutických metód pri detoxifikácii heroi
nizmu. Hovoril o klonidine, klonidine/naltre
xone, buprenorfíne a metadone. Všetky majú 
prednosti, aj nedostaky. Napr. abstinenčné 

príznaky po metadonovej kúre, alebo vyššie 
počty drop- out u naltrexonu a klonidinu. Iní 
autori pouka.zovali na ticho o heroíne vo ve
rejnosti, na nedostatočnú odozvu v obla.sti 



zdravotnej politiky a pod. Teda problémy, 
ktoré mi pripadali veTmi podobné našej si
tuácii. 

VeTmi zaujímavé bolo sympózium ve
nujúce pozornosť štúdiám hTadajúcich rizi
kové faktory alkoholizmu. Vaillant <Boston) 
mnoho rokov (až 50) sledoval skupinu 204 
študentov z Harvardovej univerzity a 456 
mladých z mestskej populácie. Zisťoval, aké 
faktory (dnes mnohé inkorporované do klasi
fikácie podTa Cloningera typické pre typ l 
alebo 2 alkoholizmu) skutočne sa podieTajú na 
vývoji alkoholizmu. Zistil, že vek pri začiatku 
alkoholizmu a stupeň antisociálnej osobnost
nej poruchy korelujú s porušeným rodinným 
prostredím a sú nezávislé od hereditárny ch 
faktorov. Teda do značnej miery spochybnil 
Cloningerovu typológiu. Knop a Goodwin 
(Dánsko - USA) referovali o ďalšom vývoji 
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alkoholizmus. Skupinu sledujú už 30 rokov. 
Zistili, že znaky, ktoré poukazovali na vysoké 
riziko pre alkoholizmus v minulosti, pri 30. 
roku veku nemajú už prediktívnu hodnotu . 
Ešte budú ďalej analyzovať vyše 2 tucty pó
vodných markerov. 

Na programe bolo aj zvláštne sympózium 
s programom holandských psychiatrov . Bolo 
zamerané na ich skúsenosti so závislosťami . 

Súčasťou programu výročnej konferencie 
Americkej psychiatrickej asociácie boli aj po
četné postery. S problematikou závislostí ich 
nebolo až tak veTa. Najčastejšie sa venovali 
tematicky alkoholizmu a heroinizmu, najmä 
substitučnej terapii (metadon, buprenorfin, 
morfin). 

Doc. MUDr. V. Novotný, CSc. 
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