
Pometlová a kol. (Ústav fyziológie LFUK Praha) podávali gravidným pot
kaním samiciam metamfetamín. Ich potomci samce sa učili pomalšie. Bola 
poškodená predovšetkým dlhodobá pamäť (test hľadania ostrova v bludis
ku). 

Pokora a Mošťák (PL Brno) prezentovali dve kazuistiky pacientov s vý
razným ústupom cravingu po nasadení naltrexonu. 

Pekárková a Dvorák (PL Praha- Bohnice) prezentovali výsledky liečby 
žien závislých od alkoholu (n = 45), v porovnaní s kontrolami (n=32). Nal
trexon sa podával v dávke 50 mg denne. Kým v skupine liečenej naltrexo
nom 6-týždňovú liečbu nedokončili 3/45, v kontrolnej skupine 7/32. 

Kavalírová a kol. (Katedra farmakológie Hradec Králové) porovnávali 
konzum návykových látok u študentov 3 českých vysokých škôl. V priebehu 
rokov 2000 - 2004 došlo k poklesu osôb nekonzumujúcich pivo z 30,9 % na 
19,6 %, a destilátov z 13,5 % na 7,8 %. Počty osôb nekonzumujúcich víno bol 
bez veľkej zmeny. 

Ako vidno na psychofarmakologickej konferencii srne zaznamenali zvý
šený záujem o problematiku závislostí. Bolo viac vývesiek, bolo aj viac 
prednášok než v minulosti. To je iste potešujúci trend. 

SYMPOSIUM "ZÁVISLOSTI 
A PSYCHIATRIE" 
13. 10. 2004, Amsterdam 

V. Novotný 

Symposium se konalo u príležitosti odchodu do duchodu Petra Geerling
se, prukopníka nizozemské léčby závislostí. 

V krásném prostredí Lutheránského kostela v srdci Amsterdamu byl 
pred zraky 500 účastníku Peter Geerlings nejdnve dekorován královským 
rádern, poté se rozebehl vedecký program. 

Co se týče závislostí sehrál Geerlings kruciální roli v nekolika klíčových 
oblastech: v roce 1968 zavedi metadonovou substituci v Nizozemsku (a tím 
i v Evrope); v roce 1976 stál u kolébky nizozemského zákona, který oddelil 
mekké drogy od tvrdých a tím otevrel cestu proslulým coffee shopum. 
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Jakožto člen Státní zdravotní rady se zasloužil o zavedení léčby heroi
nistu ve výkonu trestu a o poskytování heroinu na lékarský predpis skupine 
obtížne léčitelných závislých. 

Byl jedním z prvních psychiatni v Nizozemsku , považujících závislost za 
chronické psychiatrické onemocnení a nikoliv za následek osobnostní poru
chy a jako první se zasadil za současnou léčbu závislostí a osobnostních po
ruch . V Nizozemsku zavedI léčbu závislých společne s rozsáhlým systémem 
- rodina, prátelé, spoluzamestnanci, tzv. ,,Assertive Community Treat
ment". Psychosociální intervence považoval za nedostačující a proto zavedI 
léčbu Akamprosátem, poté, co inicioval kontrolovaný výzkum jeho efektivity 
v západní Evrope. Jakožto mimorádný profesor psychiatrie na Amster
damské univerzite položil základ pro strukturáIní spolupráci mezi akade
mickou psychiatrií a léčbou závislostí - amsterdamským "Jellinkem" - kde 
byl reditelem zodpovedným za léčbu . Z jeho iniciativy vznikl v roce 1993 
Amsterdamský institut pro výzkum závislostí a pro reditele tohoto institutu 
inicioval profesorát pro závislosti na Amsterdamské univerzite. Položil 
základy pro "evidence based medicine" v léčbe závislostí , hlavne tím, že pod
poroval výzkum, proti které mu byl mezi terapeuty v Nizozemsku značný od
por až do poloviny devadesátých let minulého století. 

Karl Mann z oddelení závislostí Heidelbergské univerzity referovalo ex
perimentu s použitím podnetové aktivace ("cueinduced activation") u závis
lých na alhoholu ve srovnání se skupinou osob bez závislosti. Fotografie, 
znázorňující alkoholické nápoje, mely u závislých osob za následek zvýšení 
aktivity v oblasti putamen, prední části cingula a pnlehlého mediálního 
prefrontální kortexu ve srovnání s kontrolní skupinou (mereno pomocí 
tMRI). U závislých s nejvetším zvýšením aktivity došlo v experimentálním 
období krecidive. 

Recidiva nemela vztah k dobe abstinence, množství vypitého alkoholu za 
život ani k míre dychtení po alkoholu. Karl Mann navrhuje použít tuto me
todu ke skrininku rizika recidivy. 

Profesor David Lewis z Univerzity v Providence horoval pro postavení 
drogových závislostí na roveň chronických somatických onemocnení (diabe
tu typu II, hypertenze, astmatu) a navrhoval je stejným zpusobem monito
rovat, evaluovat, léčit a také zavzít pod zdravotne pojišťovací systém. 

Jonathan Chick (Psychiatrické oddelení Univerzity v Edinburgu) pred
nesl výsledky meta-analýzy akamprosátových a naltrexonových studií v léč
be závislosti na alkoholu a došel k následujícím výsledkum: akamprosát je 
účinnejší než-li naltrexon co se týče délky abstinence a predcházení recidivy. 

Naltrexon ale pravdepodobne snižuje počet dnu v "tahu" výraznej i ve 
srovnání s akamprosátem. Okombinaci akamprosátu s naltrexonem je málo 
známo, ale první výsledky jsou pozitivní. 
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Taťána Maleševič z amsterdamského centra pro l éčbu závislostí (Jel
linek) načrtla problematiku, která je v poslední dobe v Nizozemsku velice 
módní: výskyt ADHD u dospelých osob závislých na drogách a jej ich léčba. 
25 - 40 % klientu s ADHD má problémy s psychotropními látkami (zneuží
vání a závislost). Závislí na kokainu mají ADHD 10x častéji než-li je výskyt 
v bežné populaci. Kokainisté s ADHD jsou léčeni metylfenidátem a naskýtá 
se otázka, zda-li není metylfenidát návykový. Na tuto otázku prozatím 
neznáme odpoved. Zdá se, že predevším SR-metylfenidát (slow release) po
zitivne ovlivňuje jak symptomy ADHD tak závislost na kokainu. 

Christian Krappel (Geerlingsuv následovník ve funkci reditele zod
povedného za léčbu u J ellinka) referovalo príznacích z odnetí heroinu, kdy 
za pomoci SPECT scanu byl meren regionální cerebrální krevní prutok po 
podání levometadonu. Čím vyšší byla dávka levometadonu, tím byl signifi
kantne vyšší krevní prutok v pravém parietálním laloku, což by mohlo 
svedčit pro abnormality v té to oblasti pri odnetí heroinu. 

Nejrušnejší diskuzi vzbudil príspevek Illany Crome, profesorky na Keele 
univerzite ve Velké Británii. S týmem spolupracovníku zanalyzovala všech
ny dostupné longitudinální populační studie o užívání kanabisu do roku 
2003 včetne a došla k záveru, že nám chybí dukazy pro psychologické poško
zení v následku užívání kanabisu. Vzápeti svuj záver relativizovala slovní 
hríčkou, totiž, že nedostatek dukazu nepredstavuje dukaz neprítomnosti 
poškození kanabisem: "absenee of evidence is not evidence of absence". Ale 
i tak vzbudila její tvrzení negativní reakce u prítomných klinických pra
covníku, poukazujících na vztah mezi zneužíváním marihuany a výskytem 
schizofrenie. Jejich reakce odkázala do ríše "klinických iluzí", pochopi
telných z hlediska klinické praxe, ale neposkytujících duka z o tom, že 
zneužívání kanabisu vede ke schizofrenii. Zároveň poukázala na dvacet let 
staré studie, ve kterých se tvrdilo, že zneužívání alkoholu vede ke schizofre
nu. 

Symposium uzavrel Peter Geerlings, vzpomínaje na svá prukopnická 
léta, na dobu, kdy ho kolegové nazývali "šílencem", protože se snažil o in
ovace v oboru závislostí, které ostatní považovali za nemožné. 

J . M. Nerad, L . Neradová 
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