
príležitosť na stretnutie a výmenu skúseností a informácií prínosom. Vďaka 
patri tiež ochotnému personálu chaty. Verime, že toto podujatie si postupne 
vybuduje svoju tradíciu a že krásne prostredie Tatier, zaujímavé a hodnotné 
odborné prispevky i pozorná starostlivosť personálu Bilíkovej chaty pritiah
ne v ďalších ročníkoch záujem ďalších účastníkov. Všetci sú srdečne očaká

vaní a vítaní. 

PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ 
NA 16. KONGRESE AEP V MADRIDE 
(MAREC 2007) 

Mgr. E. Kouácsouá 

Štruktúra programu Kongresu európskych psychiatrov, ktorý uspo
radúva každoročne Asociácia európskych psychiatrov (AEP), je zhruba stále 
rovnaká. Program tvori niekoľko plenárnych prednášok, sympozla, 
sympóziá tvorené voľnými prednáškami a vývesky. Nebolo to ani tohto roku 
inak. 

Išlo už o 16. AEP kongres, konal sa od 17. do 21. marca 2007 v Madride. 
Predsedami organizačného a vedeckého výboru boli prof. Sass, posledný 
prezident AEP a prof. Häschl ako novozvolený prezident AEP. 

Jedna z troch plenárnych prednášok mala adiktologickú tému. Casas 
(Barcelona) predniesol v utorok 20. 3. prednášku o komorbidite závislostí 
a iných psychiatrických porúch. Zameral sa na dve poruchy, na hraničnú 
poruchu osobnosti (BPD) a na poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) 
v dospelosti. Komorbidita s BPD podľa jeho prehľadu sa vyskytuje 
v 40-60 %, s ADHD v 9-30 %. Teda veľmi často. Komorbidita výrazne zhor
šuje terapeutický efekt a prognózu postihnutých. 

V stredu 21. 3. 2007 v rámci sympózia s voľnými témami mali zaujímavú 
prednášku Ziherl a Cebašek (Ľubľana, Slovinsko). Porovnali preliečených 
alkoholikov, ktori minimálne 3 roky abstinovali (n = 64) a skupinu nealko
holikov (n = 69). Použili BDHI (Buss-Durkee Hostility Inventory). Stabilizo
vaní alkoholici sa vysoko signifikantne líšili od nealkoholikov (p = 0,00004). 
Bývalí alkoholici v porovnaní snealkoholikmi signifikantne viac skórovali 
v subškálach agresia, iritabilita, negativizmus, podozrievavosť, resentiment 
a vina. V tom istom bloku Da Silveira a kol. (Sao Paulo, Brazília) vyšetrili 
pomocou vlastného dotazníka 456 medikov. Najčastejšie zneužívali alkohol, 
nikotín, potom kanabis a solvenciá. Protektívnym faktorom bolo žitie s ro
dičmi, naopak riziko je vyššie u mužova športujúcich. 
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Zo sympózií venovaných závislostiam ma zaujali dve sympóziá. Zhodou 
okolnosti obe sa venovali kanabisu. V prvom z nich v nedelu 18. 3. Casas 
a kol. (Barcelona) sa venovali komorbidite závislosti od kanabisu a iných 
psychiatrických ochorení. Podla nich je jasný súvis so schizoformnými 
psychózami. Komplikovanejšie je to s tzv. amotivačným syndrómom. Podla 
autorov jeho podstata je stále nejasná. Maldonaldo a kol. (tiež Barcelona) sa 
zaoberali funkciou endokanabinoidného systému. Tento systém kontroluje 
nocicepciu, motoriku, učenie a odmenu. Posledný efekt je v súvise s formo
vaním závislosti. Endokanabinoidy facilitujú dopamínové mechanizmy zá
vislosti pri psychostimulanciách a opioidoch. Antagonisty CB1 môžu byť 
účinné pri liečbe viacerých závislostí (napr. rimonabant pri fajčení). Leroy 
a kol. (Orsay, Francúzsko) predstavil predbežné výsledky PET štúdie. 
Potvrdili zvýšenú aktivitu dopamínového transportéra u závislých od kana
binoidu. Je to možný súvis s psychotogénnym účinkom kanabinoidov. 

Druhé sympózium venovalo pozornosť neurokognitívnym efektom kana
bisu. McGuire a kol. (lnst. of Psychiat., Londýn) predstavili experimentálnu 
štúdiu. 15 mužom, ktori užili kanabis minimálne 25x v živote sa podal ka
nabis. THC signifikantne znižovalo aktiváciu v Javom temporálnom kortexe 
v porovnaní s placebom pri pamäťovom teste. Takisto v gyrus inferior 
pravého frontálneho laloka sa pozorovalo zníženie aktivity. Súčasne sa pri
tom objavovali psychotické symptómy (ilúzie, halucinácie). Leweke a kol. 
(KolínIR) referovali o vlastnostiach rastlinného kanabinoidu-kanabinidiole . 
In vitro spôsoboval inhibíciu spätného vychytávania anandamidu. Kanabi
nidiol by mohol mať antipsychotický účinok. Pokúsili sa túto hypotézu ove
riť. V dvojito slepom pokuse podali 42 pacientom s akútnou schizofréniou 
kanabidiol alebo amisulprid. Na druhý a štvrtý týždeň mali podla BPRS 
a P ANSS rovnaký antipsychotický efekt. Kanabidiol mal ale menej EPS, 
nezvyšoval prolaktin, ani hmotnosť. Následne Crippa a Zuardi (Sao Paulo, 
Brazilia) sa venovali tej istej látke. Kanabidiol má podJa animálnych štúdií 
aj anxiolytické vlastnosti. Fusar a kol. (takisto Sao Paulo) informovalo pi
lotnej dvojito slepej štúdii. 15 pacientom sa podával kanabidiol alebo place
bo. Pacientom sa explorovali ohrozujúce obrazy tvárí a vyšetrili sa pomocou 
magnetickej rezonancie. Kanabidiol v porovnani s placebom znižoval aktivi
tu v pravom gyrus cingulatum a v pravom cerebelle. Potvrdilo sa, že kana
bidiol znižuje neurofyziologickú odpoveď na ohrozujúce (teda anxiogénne) 
podnety. Záverom Murray (Londýn) podal prehJad o vzťahu tetrahydroka
nabinolu a psychózy. Uviedol napr. známu novozélandskú štúdiu,podla nej 
pacienti užívajúci v 18. roku THC mali 3,7-násobne vyššiu pravdepodobnosť 
vzniku psychózy než jedinci bez závislosti od THC. 
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Záverom by som sa chcel zmieniť ešte o niekoľkých výveskách. Conte 
a kol. (Rím) sledovali zmeny štruktúry populácie závislých na jednej 
rímskej poliklinike. Počet závislých od heroínu za roky 2001 až 2006 len 
mierne kolísal. Zatiaľ však počet závislých od kokaínu v ich zariadení stúpol 
v tom istom období na 4-násobok. Tá istá skupina na ďalšej výveske refero
vala o liečbe závislých od kokaínu. Liečba u nich trvá 10 týždňov. 64 % pa
cientov po liečbe abstinovalo (46 % z nich malo individuálnu psychoterapiu, 
25 % individuálnu psychoterapiu kombinovanú s farmakoterapiou, 11 % 

skupinovú psychoterapiu kombinovanú s farmakoterapiou). O type farma
koterapie sa výveska nezmieňovala. Tá istá skupijna (Conte a kol.) na tretej 
výveske informovala aj o skupine s patologickým hráčstvom. V tejto skupine 
bola veľká komorbidita (26 % malo depresiu, 20 % bipolárnu poruchu). Gold 
a kol. (Florida, USA) sa venovali nárastu úmrtí na kokaín. V roku 2000 bolo 
na Floride 6,1 úmrtí na 100 tisíc obyvateľov , v roku 2005 už 11,9/100-tisíc 
obyvateľov Goldberger a kol. (Florida) vyšetrili súbor lekárov (neuviedli 
veľkosť súboru) so závislosťou . Zistili, že v súbore zneužívajúcich fentanyl 
až 78 % tvoria anesteziológovia. Iné medicínske špecializácie tvoria len 1/5. 
Autori usudzujú, že anesteziológovia sú pri práci senzibilizovaní fentany
lom. 

Costa a kol. (Porto, Portugalsko) sledovali komorbiditu v skupine 80 al
koholikov. 32 % malo komorbidnú depresívnu poruchu, 14 % poruchy osob
nosti , 5 % mentálnu retardáciu. 

Hosák a kol. (Hradec Králové) vyšetrili u 37 pacientov so závislosťou po
lymorfizmus génu pre COMT (katechol-ometyl-transferáza). Išlo o gén ozna
čovaný ako Va1158Met. Alela MetIMet alebo VallMet sa vyskytovala signifi
kantne častejšie než alela Val/Val. Tento typ polymorfizmu má za následok 
nižšiu enzýmovú aktivitu COMT (a teda vysoké hladiny dopamínu). Správa
nie typu "hľadanie nového" s tým korešpondovalo. 

Gimmelfarb a kol. (Izrael) zistili, že pacienti s duálnou diagnózou (zá
vislosť + iná psychiatrická diagnóza) majú častejší suicidálny pokus -
v 23 % (197 z 848 príjmov). Kým u pacientov s jednoduchou závislosťou sa 
suicidálny pokus vyskytol zriedkavejšie - len v 15,8 % (403 z 2 558 príjmov 
za roky 2003 až 2005). 

Celkove možno povedať, podobne ako v minulom referáte, že adiktolo
gická problematika je na európskom psychiatrickom kongrese primerane 
zastúpená. Podľa tohtoročného obsahu najväčšiu pozornosť budili kanabi
noidy a už dlhodobá téma komorbidity závislosti s inými psychiatrickými 
diagnózami. 

V. Novotný 
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