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PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ 
NA 154. VÝROČNOM KONGRESE AP A 
(NEW ORLEANS, 2001) 

Problematike závislostí venovalo pozornosť niekoľko sympózií na kongrese. 
Sympózium alkoholizmus a bipolárna porucha sa konalo 6. mája. Úvodom pred

sedajúci Frye uviedol , že prísnejšie kritériá pre alkoholovú závislosť splňa v USA 6 
miliónov Američanov, ďalších 8 miliónov možno označiť za abuzérov. Prvú pred
nášku mala Masonová (Miami). Referovala prehľadne o naltrexone, nalmefene 
a akamprosáte ako o nových liekoch na alkoholovú závislosť . Obsah bol v podstate 
zhodný s naším článkom (Kolibáš, Novotný, 2000). O svojej štúdii, ktorá prebieha 
niekoľko rokov, podala opäť len kusé a rámcové informácie. Uviedla, že v multicen
trickej štúdii s akamprosátom je zahrnutých 601 ambulantných pacientov. Dávky 
akamprosátu sa pohybujú medzi 2000 až 3000 mg /deň. PredÍžila sa dÍžka abstinen
cie, znížil sa počet drinkov na deň u neabstinujúcich. Znížil sa takisto počet pre
pitých dní . Toto všetko uviedla bez jedného konkrétneho číselného údaja . Jediný nu
merický údaj bol údaj o 88 % compliance. 

V druhej prednáške Goldberg (N.York) sa zameral na vzťah suicidality, impulzi
vity a alkoholizmu. J e asociácia suicidality, alkoholizmu a depresie. Tento klaster 
má určitú familiárnu agregáciu. Ak si pridá k tomu klasteru aj bipolárna porucha, 
riziko vzrastie až na 8-násobok. Biologickým hypotetickým podkladom všetkých me
novaných porúch je sérotonín. Sú k tomu isté indície: violentni suicidanti majú 
zníženú hladinu hlavného metabolitu sérotonínu (HIAA), u alkoholikov sa už našiel 
polymorfizmus tryptofan-hydroxylázy, čo je podkladom zníženia 5-HIAA a zvýšenia 
suicidality. V jednej práci sa konštatoval aj polymorfizmus 5-HT1B autoreceptora 
u alkoholikov (v druhej podobnej práci sa to však nepotvrdilo). K ďalším argumen
tom patria zistenia, že 5HT1B agonisty znižujú agresiu u hlodavcov a že typ II 
(antisociálni) alkoholici majú zníženú aktivitu 5-HT genotypu. Všetky tieto zistenia 
vedú k tomu, že treba uvažovať o SSRI ako o možných látkach ovplyvňujúci tento 
klaster (podrobnejšie pozri Novotný, 2000). Užitočné však môžu byť aj atypické neu
roleptiká, lebo blokujú niektoré 5-HT receptory a majú aj antimanický účinok . Záver 
tejto Goldbergovej prednášky vyznel v tom, že vzťahy nie sú ešte jasné, mnohé ziste
nia sú diskutabilné, ale celkom iste sa otvárajú nové možnosti terapie niektorých ty
pov alkoholovej závislosti. 

Myrick (Južná Karolína) upozornil vo svojom príspevku na možnosť aplikovať 

antiepileptiká u alkoholikov s abstinenčným syndrómom. Abstinenčný syndróm je 
charakterizovaný znížením GABA aktivity a naopak zvýšením NMDA aktivity. 
Okrem toho zvyšuje sa noradrenergická transmisia a zvyšuje sa aktivita kalciových 
kanálov. Okrem toho je alterovaný aj dopaminergický sytém. Tieto mechanizmy 
môžu antiepileptiká pozitívne ovplyvniť. Potom podal Myrick prehľad 4 krátko
dobých štúdií s karbamazepinom, divalproexom, gabapentinom. V štúdiách sa pozo-

(pokračovanie na str. 287) 
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(dokončenie zo str. 264) 

roval dobrý efekt antiepileptík na abstinenčný syndróm. Všetky tieto štúdie boli 
krátkodobé. Sú aj dlhodobé štúdie s týmito preparátmi, gabapentin aj karbamazepin 
znižovali frekvenciu pitia. Divalproex bol v tomto ohľade neúspešný, placebo bolo 
úspešnejšie. Podľa prednášateľa ide zatiaľ o prvé experimentálne štúdie s malým 
počtom pacientov. Antiepileptiká by mohli byť výhodnejšie v tom, že nemajú 
adiktívny potenciál v porovnaní s benzodiazepínmi. 

Následne Frye (Los Angeles) venoval pozornosť komorbidite bipolárnej poruchy a 
alkoholovej závislosti. Alkoholizmus je podstatne častejší u dysforického typu bi
polárnej poruchy (73 % ) než u euforického typu (20 % ). Nie je známy vzťah alkoho
lu a rýchleho cyklovania. Podľa níektorých prác alkohol potencuje rýchle cyklovaníe 
bipolárnej poruchy. 

Suppesová (Dallas) sa zaoberala terapeutickými možnosťami lítia u komorbidity 
bipolárnej poruchy s alkoholovou závislosťou . Pripomenula, že sa nepotvrdili staršie 
práce o efektivite lítia na zníženíe alkoholického cravingu, resp. konzumu alkoholu. 
Prezentovala výsledky dvoch štúdií . V prvej štúdii bolo 204 pacientov s bipolárnou 
poruchou, z nich 69 malo aj alkoholovú alebo drogovú závislosť. Táto podskupina bo
la charakterizovaná častou suicidalitou, dysfóriou, noncompliance. Divalproex a kar
bamazepín u ních boli efektívnejšie než lítium. V druhej štúdii (n = 338, dvojito sle
pá) sa porovnávali dve skupiny pacientov: jedna skupina mala karbamazepin s lí
tiom a druhá haloperidol s lítiom. Obe kombinácie mali rovnaký antimanícký efekt, 
avšak u skupiny aj s alkoholovou závislosťou bola efektívnejšia kombinácia karba
mazepin s lítiom. 

Druhé sympózium 6. 5. 2001 sa zaoberalo komorbiditou schizofréníe a závislosti. 
Dixon (Baltimore) uviedol sympózium epidemiologickými údajmi. Alkoholová závis
losť u schizofreníkov je častá (32 % výskyt, vo všeobecnej populácii 12 % ), drogová 
závislosť v 28 % (vo všeobecnej populácii USA 4 % ). To vedie k častejšiemu relapsu 
schizofrénie, noncompliance, inej komorbidite (HIV, hepatitídy). Pacienti s komorbi
ditou schizofrénie a alkoholizmu sú v 12 % obeťou násilných trestných činov . U schi
zofrenikov alkoholikov je bezdomovectvo 2x častejšie. Meltzer ( Nashville) upozorníl 
na biologické základy tejto komorbidity. Konzum alkoholu, ale aj psychostimulancií 
a kokainu vedú k zvýšeniu dopaminu v synaptickej štrbine, predovšetkým v mezo
limbickej oblasti . Aktivácia dopamínergického prenosu v tejto oblasti koreluje s vý-
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skytom halucinácií a bludov. V experimente u hlodavcov risperidón viedol k zníže
niu preferencie alkoholu. Podobný efekt mal aj klozapín. Podľa Greena (Boston) 
schizofrenici začnú konzumovať vo zvýšenej miere alkohol aj iné návykové látky 
v dôsledku samoliečenia. Od roku 1994 bolo publikovaných niekoľko kazuistík 
o úspešnom užití klozapinu pri komorbidnej závislosti u schizofrenikov. Publikovali 
sa aj dve práce o znížení fajčenia u schizofrenických pacientov liečených klozapinom. 
Podľa štúdie Drakeho (2000) v súbore 101 komorbidných schizofrenikov došlo k ab
stinencii u 79 % liečených klozapínom, ale len u 33 % liečených typickými neurolep
tikami. Podľa štúdie Georga (2000) na atypických neuroleptikách prestalo fajčiť 

55,6 %, na typických len 22,2 %. 
Okrajovo sa dotklo problematiky závislostí 2-dňové raňajkové sympózium 7. a 8. 

5., venované impulzívno - agresívnemu spektru. Viedol ho Hollander. Podľa Swana 
(Houston) je impulzivita spojená s takými charakteristikami ako je nepokoj, 
hľadanie zážitkov, extraverzia, prijímanie rizík. S tými istými črtami sú spájané aj 
závislosti. Títo jedinci majú nízku hladinu 5-HT. Pokračoval Hollander . J eho pred
náška mala názov "Very bad behaviors" (veľmi zlé správania). Prezentoval svoje 
známe spektrum týchto porúch od obsedantno - kompulzívnej poruchy ne jednom 
póle po anti sociálnu poruchu osobnosti na druhom póle. Demonštroval aj PET ab
normality pri týchto poruchách. Venoval pozornosť serotonínu v patogenéze patolo
gického hráčstva . Strakowski potvrdil úzky vzťah medzi ochoreniami tohto spektra 
podľa epidemiologických údajov. Tzv. substance use di sorder sa vyskytuje pri klep
tománii v 50 %, pri patologickom hráčstve v 47 %, pri kompulzívnom nakupovaní 
v 37 %, u anti sociálnej osobnosti v 84 %. Spoločným podkladom by mohla byť aj tzv. 
behaviorálna senzitizácia, ktorá sa dá ovplyvniť neuroleptikami, lítiom a val
proátom. 

O ostatných akciách už len krátko . Sympózium o liečbe abúzu psychostimulancií 
poukázalo na nedostatok evidentne účinných látok v tejto oblasti. Okrem iného sa 
skúšal aj selegi lin pri li ečbe pacientov s kokaínovou závislosťou . Prebehlo aj nie
koľko edukatívnych workshopov - jeden venoval pozornosť farmakoterapii alkoho
li zmu, druhý problematike extazy a pod. Tieto workshopy boli však prístupné len 
č l enom Americkej psychiatrickej asociácie, prípadne ešte aj s dodatočnou úhradou. 
V minisympóziu o benzodiazepínovej závislosti jedna holandská skupina prezento
vala prvé skúsenosti s novým dotazníkom benzodiazepínovej závislosti (označený 
ako Bendep-SRQ). Odskúšali ho zatiaľ u 217 pacientov v praxi všeobecných lekárov, 
250 psychiatrických pacientova 122 pacientov so závislosťou . Dotazník má 4 sub
škály a dostatočnú reliabilitu a validitu . 

Možno konštatovať, že oproti minulosti (Novotný, 2000) aktivít v oblasti závislos
ti na tohtoročnom kongrese bolo viac, budili aj väčšiu pozornosť než v minulosti. 
Oproti minulosti nastal posun aj v tom, že niektoré organizačne a finančne podporili 
aj firmy. To svedčí o istom oživení v tejto oblasti. 
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