
ADIKTOLÓGIA NA 14. EURÓPSKOM 
KONGRESE PSYCHIATROV 
(Nice, 4. - 8. 3. 2006) 

Prednášky 

SPRAvy 

Na kongrese bolo niekoľko zásadných prednášok, označených ako "State 
of art lecture" (t. j. prednáška o stave odboru). Jedna z týchto zásadných 
prednášok venovala pozornosť adiktológii. Van den Brink (Amsterdam, Ho
landsko), iste kompetentný prednášateľ, sa zaoberal patofyziológiou a tera
piou závislostí. Uviedol, že existuje už dosť poznatkovo patofyziologickej re
ťazi pri vzniku a formovaní závislostí . Tvoria ju ventrálna tegmentálna 
oblasť (VTA), nucleus accumbens, talamus, prefrontálna kôra. Iniciácia kon
zumu je napríklad mediovaná endorfinmi a dopamínom vo VTA a n . accum
bens. Podmieňovanie konzumu dopamínu v n. accumbens. Craving sa for
muje v talame a amygdale za pomoci dynorfinu, dopamínu a glutamátu. Po
drobne rozobral aj ďalšie ohnivká. 

V terapeutickej časti prednášky van den Brink spomenul, že nemáme 
zatiaľ žiadnu efektívnu liečbu na kanabisovú závislosť, ako aj na kokaínovú. 
Spomenul pokusy ovplyvniť kokaínovú závislosť disulfiramom. 

5. 3. 2006 som navštívil sympózium venované komorbidite alkoholovej 
a nikotínovej závislosti. Prednáška Scherbauma a kol. (BRD) popisovala 
ťažkosti liečby nikotínovej závislosti u 152 alkoholikov a u 86 opiátovo zá
vislých. Podobne aj rakúska skupina (Marx a kol.) popisovala problém 
s motiváviou u fajčiarov. Mann a kol. (Mannheim, BRD) v dvojito slepom 
usporiadaní podávali fajčiarom galantamin alebo placebo počas 12 týždňov 
u 114 pacientov. Pacienti s galantaminom vyfajčili o 20 % menej cigariet 
a mali o 15 % menej dní, kedy fajčili . Išlo o signifikantné rozdiely. Španiel
ska skupina sledovala veTký súbor alkoholikov s nikotínovou závislosťou . 

Pacienti boli schopní skôr prestať piť než fajčiť . 

Sympózium o alkohole bolo 6. 3. 2006. Zaujali ma dva príspevky z odde
lenia adiktívnej medicíny v Mannheime. Niektoré poukázali na to, že kon
zumačné správanie rodičov je rizikový faktor pri vývoji závislosti u ich detí. 
Iné práce ale tento vzťah nepotvrdili. Kľúčovými prediktormi sú disciplína 
rodičov, kohézia rodiny a rodičovský monitoring. Piani (Udine, Taliansko) 
hovorilo úlohe klubov. Prvý taliansky klub alkoholikov vznikol v roku 1979 
v Trieste. Dnes ich je v Taliansku vyše 2000. 
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Zaujímavé príspevky z adiktologickej oblasti bolo bolo možné si vypočut 
aj na iných sympóziách. V Barcelone sledovali prevalenciu ADHD u pacien
tov s kokaínovou závislosťou . 16 fk závislých od kokaínu malo aj ADHD. 

Na gréckom ostrove Evia sa realizovala populačná epidemiologická 
štúdia (n = 900) pomocou MINI. 2,89 % populačného súboru malo psychickú 
poruchu v súvise s alkoholom, 1 % v súvise s drogou. 

Vývesky 

Podľa programu ich malo byť asi 70 s adiktologickými témami. Reálne 
bolo možné vidieť asi polovicu . 

Objavili sa zvláštnosti. Jedna ruská skupina odporúčala cerebrolyzín pri 
heroínovej závislosti. Jedna srbská výveska sa pokúšala liečiť heroinizmus 
valproátom. Iná srbská skupina podávala na zvládnutie abstinenčnej 

symptomatológie u heroínovo závislých dokonca klozapín . Neboli to pre
svedčivé práce , nehovoriac o možnom teoretickom podklade porušenia in
dikácií. 

Zaujímavejšia bola nemecká práca (Hidemacher a kol., Erlangen), ktorá 
zis tila koreláciu medzi množstvom vypitého alkoholu u mužova cravingom. 
Tento vzťah však neplatil u žien. 

Španielsky výskumný tím (Jimenéz a kol. , Rubio a kol., Madrid) v nie
koTkých výveskách prezentoval nový inštrument na zistenie alkoholového 
cravingu (Alcohol Craving Questionnaire-ACQ). Tento inštrument je sýtený 
tromi faktormi - craving sýtený efektom odmeny, craving sýtený potlače
ním abstinenčného syndrómu a strata kontroly. 

Sutovič a kol. (Tuzla, Bosna) porovnali dve skupiny vrážd (v každej bolo 
50). Jednu skupinu tvorili mierové vraždy, druhú vojnové. Vo vojne 46 % 

homicídií bolo pod vplyvom alkoholu , v mieri až 76 %. Vojnové vraždy sa 
realizovali viac v zime, mierové v lete . Mierové vraždy boli častejšie cez 
víkend , vojnové vo všedné deti . Vojnové vraždy boli častejšie medzi 
11. a 17. hodinou, mierové boli najčastejšie medzi 17. a 23 . hodinou. Voj
nové vraždy sa realizovali strelnou zbraňou, mierové bodnými zbraňami. 
Všetky tieto rozdiely boli štatisticky vysoko signifikantné. 

Ako vidno, tak aj na tohtoročnom kongrese európskych psychiatrov sa 
dalo získať informácie z oblasti adiktológie. 

v. Novotný 
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