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JESENÍK 2004 - ADIKTOLOGICKÁ PROBLEMATIKA 

Tohto roku sa nekonal samostatný blok prednášok, len v bloku voľných 
príspevkov boli dve prednášky z tohto problémového okruhu. 

V prvej Višňovský a Kavalíľová (HK) sledovali inhalačný konzum návy
kových látok u 1832 študentov vysokých škôl. Pravidelne fajčilo nikotín 
26,3 % študentov, marihuanu 10,3 %. Rozpúšťadlá inhalovalo len 0,8 % štu
dentov. Miovský a kol. (Olomouc) venovali pozornosť konzumu konope 
v ČR. Citovali štúdiu z Prahy. 10,9 % dospelej populácie fajčilo konope. 
V štúdii ESPAD 46,2 % učňov a stredoškolských študentov užilo konope. 
Autori odhadli celoživotnú prevalenciu užitia konopnej drogy v ČR na 
1,5 milióna obyvateľov. 

Niekoľko adiktologických príspevkov bolo na výveskách. 
Bečka a Popov uviedli , že v ČR podáva metadón 8 centier (sic') v rámci 

substitučnej terapie. Celkove ide o 367 pacientov. Na metadóne bolo stí
haných len 2,6 % závislých, z kontrolných pacientov až 61 o/r; ! 

Bodnár z košickej kliniky informovalo súbore vysokoškolských vzde
laných (n = 147) pacientov liečených na košickej klinike pre závislosť. Prek
vapivo prevažovali ženy, len 4 pacienti súhlasili s dlhodobou PAL. 

Chval prezentoval kazuistiky pacientov, u ktorých liečil delírium tre
mens fenytoinom. Pochvaľoval si antiepileptický účinok. Janatka a Morávek 
(Praha) zistili, že 70 % schizofrenikov fajčí, čo je podstatne viac než vo všeo
becnej populácii. 

Kavalíľová a Višňovský (HK) na poste ri zo známeho súboru prezentovali 
prevalenciu konzumu heroínu na troch vysokých školách. Len 0,55 % štu
dentov malo skúsenosti s heroínom. 

Pekárková a kol. (PL Bohnice) skúsili liečiť alkoholizmus naltrexonom. 
Podávali ho 6 týždňov 45 pacientom v dávke 50 mg denne. Kontrolu tvorilo 
32 pacientov liečených štandardne. Na naltrexone 42 zo 45 pacientov do
končilo liečbu, z kontrol len 25 z 32. Pacienti na naltrexone mali menej in
tenzívny craving meraný vizuálnou analógovou škálou. 

Martinove (Predná Hora) prezentovala skúsenosti s liečbou depresie 
u závislých . Najčastejšie používala tianeptín. 

Pokora (Brno) prezentoval dve kazuistiky s mirtazapínom (Remeron) 
u pacientov s alkoholovou depresiou. O oboch pacientov bol mirtazapín 
efektívny. 
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Prezentovali sa aj predklinické sledovania skupiny prof. Šulcovej z Brna 
s kanabinoidnými receptormi a metamfetamínom. Ide o veľmi zaujímavé po
kusy, ktoré by si vyžadovali čítanie in extenso. 

Celkove možno povedať , že na tohtoročných "Jeseníkoch" adiktologická 
problematika nebola v centre pozornosti. 

Doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc. 

NOVINKY V BIOLOGICKEJ ADIKTOLÓGII 

Medzinárodný kongres biologickej psychiatrie 
(9.-13.2.2004 , Sydney, Austrália) 

Na rozdiel od iných veľkých konferencií , kde je problematika závislostí 
úplne marginálna (pozri napr. minulé moje správy z APA), na Medzinárod
nom kongrese biologickej psychiatrie bola táto téma zastúpená každý deň 
konania kongresu , niekedy viackrát a dokonca sa objavila aj v paralelných 
blokoch prednášok. 

10. 2. 2004 sa konalo sympózium venované hľadaniu spoločných mecha
nizmov alkoholovej a drogovej závislosti. 

Appelová (Chicago ) venovala pozornosť niektorým mozgovým štruktú
ram, ako ventrálna tegmentálna area (VTA) a nucleus accumbens, ktoré sú 
možno rozhodujúce jadrá dopamínergickej (DA) osi pre patogenézu závis
lostí (alkoholovej , nikotínovej a možno aj iných). Podľa pokusov jej skupiny 
táto DA os riadi K+ kanál. Vyslovila myšlienku , že ak sa identifikuje pro
tein tohto kanála, tak sa dá zistiť aj príslušný gén, ktorý vlastne riadi ex
citáciu DA dráh navodenú etanolom. Možno sa bude takto dať kontrolovať 
odmena pri konzume alkoholu? 

Brodie (tiež Chicago a zrejme aj manžel) tematicky nadviazal. Excitáciu 
dopamínergných neurónov vo VTA potenciujú aj malé dávky kokaínu. Tento 
efekt ruší 5HT2 antagonista ketanserin. Serotonín tiež potenciuje DA vo 
VTA Teda antagonistami serotonínu sa dá tiež ovplyvniť DA-ergické spoje
nie VTA-nucleus accumbens . 

Bonci (Kalifornia) poukázal podľa svojich animálnych pokusov na iný as
pekt. V oblasti VTA pri chronickom konzume kokaínu dochádza k synaptic
kej plasticite. Behaviorálnym prejavom je senzibilita voči kokaínu. 

Overstreet (Chapel Hill , Severná Karolína) uzavrel blok informáciami 
o pokusoch s arteficiálnou anxietou pri odňatí drogy u krýs. Preukázal pri 
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