
SPRAvy 

ADIKTOLOGICKÁ PROBLEMATIKA 
NA 50. ČESKO-SLOVENSKEJ 
PSYCHOFARMAKOLOGICKEJ KONFERENCII 
(Jeseník, 9.-13. januára 2008) 

V Jeseníku boli aj tento rok prednáškové bloky aj vývesky s problematikou 
závislostí. 

Prednášky 

Na konferencii bol blok o psychodelikách, resp. halucinogénoch. Viedla 
ho prof. Šulcová z Brna. Prvým rečníkom bol Páleníček (Praha). Podal mo
dernú históriu týchto látok - objav LSD Hoffmannom v roku 1943. Na videu 
uviedol rozhovor s T . Learym o experimentoch s týmito látkami, spomenul 
tiež pokusy Lillyho (John Cunningham Lilly, nie plukovník Eli Lilly). VinaŤ 
(Praha) popísal históriu psychodelík v ČSR. Spomenul prvé experimenty 
Nevoleho, neskôr Roubíčka a Stanislava Grofa vo Výskumnom ústave psy
chiatrickom. Experimentovali s rôznymi látkami (napr. so skopolaminom, 
benaktyzinom ... ). Vo Výskumnom ústave pre farmáciu a biochémiu v Prahe 
potom Votava syntetizoval LSD, skúšal ho u pacientov Vojtechovský. VinaŤ 
medzi prvými "liečil" alteráciu spôsobenú LSD chlórpromazinom. Ježová 
(Bratislava) uviedla, že halucinogény majú ako hlavné miesto účinku séro
tonínový receptor 5HT-2A. Pôsobia tam agonisticky. Prezentovala aj niek
toré parciálne experimenty z vlastnej praxe. Murray (Londýn) sa venoval 
vzťahu kanabisu a psychózy. Referoval o veľkých štúdiách, ako napr. švéd
skej a novozélandskej , ktoré potvrdili vyšší výskyt psxychóz alebo schi
zofrénie u pravidelných konzumentov marihuany. Prezentoval aj vlastnú 
štúdiu. Genotyp val/val zvyšuje riziko psychózy na 1,9, kým val/met a meU 

met má riziko nižšie. 
Satelitné firemné sympózium firmy Shering-Plough obrátilo pozornosť 

na Suboxon. Rečníci boli Sikora, Popov a Rehák. Spomínali sa farmakolo
gické a klinické vlastnosti buprenorfinu a naloxonu (Sikora). Popov v uviedol 
okrem iného zaujímavé údaje o metadónovej substitučnej liečbe v CR. Me
tadónom sa liečilo od roku 2000 do roku 2007 celkove 3 016 pacientov. 
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Z nich však bolo vyradených 2 189 (viac ako 2/3!!) pre porušenie podmienok 
liečby . Posledný rečník hovoril aj o substitučnej liečbe heroinizmu vo všeo
becnosti a o prevencii somatických komplikácií, najmä sa spomínala hepa
titída. V ČR sa hlásilo v roku 2006 1 022 prípadov hepatitídy C, v roku 2004 
to bolo len 868 prípadov. Suboxon by mal byť podľa ich informácií plne hra
dený pacientom. 

Postery 

Bolo aj niekoľko posterov s touto tematikou, vacsmou s animálnymi 
experimentmi. Landa a Jurajda (Brno) sa pokúsili preukázať senzitizáciu 
v mozgu myší po opakovanom podaní metamfetamÍnu. Boli úspešní. Zistili , 
že v mezencefale je po prvej dávke metamfetamínu zvýšená expresia RNA 
na CB1 receptoroch. Po ďalších dávkach sa expresia znižuje . Teda po opako
vanom podávaní metamfetamínu došlo k zmenám na transkripčnej úrovni 
v kanabinoidnom receptorovom systéme. 

Matejovská a kol. (Praha, 3. lekárska fakulta) zistili, že pcenatálne poda
nie metamfetamínu gravidným samiciam potkana predlžuje záchvaty po 
metamfetamíne u ich potomkov. 

Pometlová a kol. (Praha, ten istý tím) zistili, že v animálnom pokuse me
tamfetamín nižuje sociálny kontakt u dospelých samcov potkana. Súčasne 
sa aj zvyšuje celkový čas strávený lokomóciou. 

Bernášková a kol. (to isté pracovisko) konštatovali, že metamfetamín po 
prenatálnej expozícii znižuje len mierne EEG aktivitu u dospelých potka
nov. Išlo o nesignifikantné zmeny. 

Klinicky orientovaných vývesiek s témou závislostí bolo málo. Lužný 
a kol. (Kroméňž) potvrdili, že komorbidný abúzus nikotínu u schizofrenikov 
je častejší než u pacientov s anxióznymi a afektívnymi poruchami. 

Naša skupina (Heretik a kol. , Bratislava) prezentovala niektoré výsledky 
zo štúdie EPIAF. Išlo o súvislosti medzi užívaním alkoholu a úzkostlivosťou 
ako osobnostnou črtou . 

Možno konštatovať, že adiktologické témy boli zastúpené aj na toho
ročnej psychofarmakologickej konferencii v Jeseníku. Chýbali však viac kli
nicky orientované prednášky a vývesky. 

Prof MUDr. V. Novotný, CSc . 

Poznámka: Po ster zo štúdie EPIAF (Heretik a kol.) bol hlasovaním 
účastníkov vyhodnotený ako druhý najlepší. 
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