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SPRÁVY 
I 

Kongres byl organizován Brity a Nizozemci , proto bylo logicky nejvíce přítomných 
z Velké Británie a Nizozemska. Pořadatelé podcenili zájem odborniků, takže při 
některých sděleních bylo nutno sedět na schodech amfiteátru Psychiatrického insti 
tutu v Maudsley Hospital. Výběr referujících sledoval záměr organizačního ko
mitétu, totiž polarizujícího pohledu na kanabis. Tento záměr se zdařil. Je však třeba 
říci, že zástupci tábora, tradičně poukazujícího na negativní následky užívání kana
bisu pro duševní zdraví (Linszen, Solowij , van Os, ) tentokrát své příspěvky přednes
li neutrálním, relativizujícím způsobem, takže kanabis nedopadl jakožto "bad boy", 
což je oblibený příměr Nadii Solowij z Austrálie. Téměř třema stům přihlášeným 
z osmnácti zemí byl předestřen pestrý program, my se soustředíme pouze na klinic
ky relevantní studie jež nás nejvíce zaujaly. 
Marcus Leweke (vedoucí kanabinoidového výzkumného programu na univerzitě 

v Kolíně nad Rýnem) referovalo originální dvojitě slepé studii, týkající se akutní 
paranoidní schizofrenie: polovina ze 42 pacientů dostávala po dobu 28 dnů buď ka
nabidiol v dávce 600-800 mg denně, nebo stejnou dávku antipsychotika amisulpridu 
(antagonista D2). Obě látky signifikantně zlepšovaly jak pozitivní tak negativní 
symptomy, přičemž kanabidiol zlepšoval negativní symptomy více . Další výhody ka
nabidiolu : žádné extrapyramidové příznaky, žádný efekt na játra a na hladinu pro
laktinu, žádné přibýváni na váze. 
Profesor Les Iversen (Oxfordská univerzita), autor řady knih a mnoha článků 
z oblasti neurochemie a farmakologie referovalo předběžných výsledcích léčby obe
zity za pomoci rimonabantu (přípravek Acomplia firmy Sanofi-Aventis). Tato firma 
přistoupila k terapii obezity novým, kreativním způsobem. Vyšla ze známého po z
natku při užívání kanabisu, totiž pocitu sžíravého hladu, vedoucímu k "vymetání 
ledniček". Pakliže kanabinoidy stimulují chuť k jídlu, zablokování kanabiodních re
ceptorů v mozku možná chuť k jídlu sníží. Centrální kanabinoidní receptory (CBl) 
hrají s největší pravděpodobností důležitou roli při kontrole příjmu potravy, při 

vzniku závislosti a při habituaci. Jak nejlépe nalézt látku blokující kanabinoidní re
ceptory? Nejdříve byly vyklonovány humánní kanabinoidní receptory a přeneseny 
na buňky. Poté byly zkoušeny různé látky jakožto blokátory těchto receptorů . Neje-
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fektivnejším antagonistou CB1 receptoru se ukázal rimonabant. V preklinických 
animálních studiích snižoval konsumpci tuku a cukru. Do klinické studie je doposud 
zahrnuto tfináct ti síc obézních osob, po roce užívání rimonabantu se u experi
mentální skupiny snížila váha v prumeru o devet kilogramu a objem pasu o devet 
centimetru. U kontrolní skupiny (placebo) se váha sní žila o dva kilogramy a objem 
pasu o Gi centimetry. 
Rada rečníku (na základe literárních údaju ) pozitivne hodnotila použití kanabino
idních látek pfi l éčbe následujících nemocí: rakoviny, AIDS, Alzheimerovy choroby, 
glaukomu , epilepsie, roztroušené sklerózy, para- a tetra plegie, chronické bolesti , 
migrény, chronického svedení , urogenitálních potíží a astmatu . 
J osé Crippa (univerzita Sao Paulo) referoval o vlastních výzkumných studiích 
(animálních a na zdravých dobrovolnících ), pfi kterých kanabidiol pozitivne skóro
val jakožto anxiolyticum. Anxiolytické pusobení kanabidiolu potvrdi ly neuroimagi
nační studie (SPECT). J ose Crispa sklidil nejvetší potlesk prítomného publika, ne
boť prednášku ukončil slovy: "Braní kanabidiolu vrele doporučuji vám všem, kanabi
diol vás uklidní, a to bez sedace!" 

ADIKTÍVNA PROBLEMATIKA 
NA 4. MEDZINÁRODNEJ KONFERENCII 
SKORÝCH PSYCHÓZ - VANCOUVER 
28. 9. - 1. 10. 2004 

J . M. N erad 
L. Neradová 

4. medzinárodná konferencia skorých psychóz (4 th International Conference on 
Early Psychosis l sa konala v nádhernom Vancouvri . Problematika závislostí na nej 
nebola centrálnou témou, ale veľká časť prednášok sa týkala skorého nástupu schi
zofrénie v kontexte s abúzom psychoaktívnych látok v anamnéze. 
Wade (Austrália) sledoval v rokoch 1998 až 2000 pacientov intervenčného centra 
prevencie a intervencie skorých psychóz počas 18-mesačného obdobia. Z celkového 
počtu 668 prijatých psychotických adolescentov spíňalo až 61 % z nich kritériá pre 
abúzus, č i závislosť od psychoaktívnych látok. Z tohto počtu bolo až 72 % závislých 
od kanabinoidov. Psychotickí pacienti s komorbiditou závislosti od kanabinoidov 
mali podstatne horší priebeh I. ataku schizofrénie v porovnani s neabúzujúcimi . 
Oveľa väčšie množstvo z nich aj relabovalo , na konci sledovania mali vyššie skóre 
psychopatológie (CGI-S, p < 0,001) , počas liečby sa u komorbidných vyskytlo oveľa 
viac samovražedných pokusov. 
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