
SPRÁVY 

4. EURÓPSKY KONGRES O TERAPII ZÁVISLOSTÍ 
(Florencia 13.-15. 10.2008) 

V dňoch 13.-15. 10. 2008 sa vo Florencii konal 4. európsky kongres o te
rapii závislostí. Organizátorom bola Európska asociácia liečby závislostí. 
Kongres mal tradičnú štruktúru-plenárne prednášky, mikro sympóziá, vý
vesky. Zúčastnilo sa na ňom asi 400 účastníkov, z toho sme boli dvaja zo 
Slovenska. 

Prvú plenárnu prednášku predniesol Potenza (USA). Zaoberal sa zmena
mi funkčných okruhov mozgu (podľa MRI) počas behaviorálnej liečby 

závislých od kokaínu. Keller (BRD) so svojou skupinou vyvinul originálnu 
metódu značkovania moču konzumáciou polyetylénových glykolov tesne 
pred odberom moču . Teda vyšetrovaní (športovci aj závislí) nemôžu zameniť 
vzorku moču s niekým iným. 

Po týchto úvodných prednáškach nasledoval blok o kombinácii bupre
norfinu a naloxónu. Bell (Austrália) porovnával úmrtnosť na buprenorfine 
a metadóne za posledné 4 roky v Austrálii. 67 pacientov zomrelo v skupine 
liečených buprenorfinom a 65 pacientov metadónom. 46 % všetkých úmrtí 
zapríčinilo predávkovanie, 20 % tvorili suicídiá. Väčšina úmrtí bola až po 
aktívnej terapii. Počas samotnej liečby boli pomery trochu iné, 13 úmrtí bolo 
počas liečby buprenorfinom a 27 pacientov zomrelo počas liečby metadónom. 
Teda signifikantne viac ľudí zomrelo pri liečbe metadónom. Buprenorfin je 
bezpečnejší. 

Patrici o (Lisabon, Portugalsko) referoval o prvých skúsenostiach so sub
oxonom v Portugalsku. Na suboxone sa dosiaľ liečilo 459 pacientov. Bol do
statočne účinný, stúpla adherencia v liečbe v porovnaní s metadónom, zvýši
la sa stabilita sociálnej situácie liečených pacientov. Z nežiaducich účinkov 
sa pacienti sťažovali na gastrointestinálne ťažkosti a cefaleu. Najväčším 
problémom u nich je cena lieku v Portugalsku. Somaini (IT) sa zaoberal 
imunitnou odozvou. Kým heroín a morfín majú imunosupresívny účinok, 

metadón a buprenorfín majú imunoneutrálny účinok. Buprenorfín nemení 
aktivitu makrofágov, neznižuje množstvo T a B-Iyrnfocytov. Wedam (USA) 
sa zaoberal vzťahom metadónu a buprenorfínu ku QT intervalu. Zatiaľ sa 
publikovalo 26 kazuistík, podla ktorých metadón predlžoval QT interval na 
EKG. (Metadón totiž blokuje gén označovaný ako HERB, ktorý kontroluje 
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QT interval.) Minulý rok sa publikovala štúdia porovnávaJuca metadón 
a buprenorfin. U 8 pacientov metadón predfžil QT interval nad 500 msek, 
buprenorfin ani u jedného. 

V tom istom čase prebiehala paralelná sekcia, kde sa preberal vzťah de
presie, resp. ADHD a závislostí. 

V utorok 14. 10. 2008 sa program začal 2 prednáškami prof. Manna 
(Mannheim, BRD). V prvej z nich podal prehľad troch veľkých štúdií liečby 
alkoholovej závislosti - MATCH, COMBINE a PREDICT. Projekt MATCH 
prebiehal 8 rokov v USA. Liečilo sa v ňom 1 726 pacientov. Porovnávali sa 
tri psychoterapeutické prístupy. Nebol rozdiel medzi kognitívne-behaviorál
nou terapiou (KBT) a terapiou podpory motivácie (MET). Najefektívnejší sa 
ukázal TSF (tzv. 12 stupňov - twelwe steps), ktorý sa praktizuje u ano
nymných alkoholikov. Na TSF abstinovalo 3 roky po liečbe 24 % liečených, 

kým na KBT a MET len 15 %. Štúdia COMBINE sa neskončila slávne. Ne
podarilo sa totiž dokázať rozdiel medzi jednotlivými ramenami (akamprosát, 
naltrexon, akamprosát+naltrexon a placebo). V štúdii Combine bolo 607 pa
cientov s alkoholovou závislosťou a trvala 16 týždňov . V druhej, okamžite 
naväzujúcej prednáške Mann informoval o výsledkoch nemeckej štúdie 
PREDICT. V štúdii sa liečilo 426 závislých od alkoholu. V jednotlivých 4 ra
menách pacienti dostávali akamprosát, naltrexon, placebo alebo len pora
denstvo . Aktívna fáza liečby trvala 12 týždňov. Po 12 týždňoch sa nedali de
monštrovať rozdiely medzi typmi liečby! 

Caputo (Ferrara, IT) v ďalšej prednáške venoval pozornosť GHB. Podal 
prehľad literatúry a na záver prezentoval vlastný súbor pacientov liečených 
GHB (Gama-hydroxybutyrát). Na GHB abstinovalo 40 % liečených alkoholi
kov, na akamprosáte len 5,9 %. Na ich kombinácii až 72,7 % alkoholikov. 
Podľa talianskych skúseností je GHB terapeutická možnosť pre alkoholikov. 
V následnej diskusii sa poukazovalo na závislosť od GHB. Referujúci disku
siu uzavrel tak, že on u svojich pacientov túto závislosť nepozoroval. Na zá
ver bloku vystúpila Cooper (USA) so skoro politickou prednáškou o predno
stiach amerických drogových súdov, ktoré začali činnosť nedávno v štáte 
Arizona. Šíria sa aj inde v USA. Pre predpokladané prednosti neuviedla 
žiadne konkrétne údaje. 

Ďalej odozneli rôznorodé príspevky. Pacini (IT) hovorilo ťažkostiach lieč
by alkoholovej závislosti, do ktorej sa dostali bývalí heroinisti. Naltrexon je 
u nich neúspešný, ako aj GHB. Začali u nich skúšať gabapentín. 

Shafer (USA) hovoril o žažkostiach dlhodobej liečby závislostí od heroínu 
u žien. 59 % z nich má dieťa pod 18 rokov, 22 % z nich má dieťa v zariadení 
sociálnej starostlivosti, ďalších 10 % matiek už stratilo svoje rodičovské 
práva. Tieto okolnosti komplikujú liečbu (úteky, non-adherencia ... ). Večer 
prebehol paralelne seminár o kokaíne a liečbe bolesti. 
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V stredu ráno odo znela ďalšia veľká plenárna prednáška o vplyve médií, 
mediálnej subkultúry na správanie adolescentov. Prednáška nepriniesla nič 
nečakaného. Médiá majú aj nemajú vplyv na adolescentov. Prednášal Sprin
ger z Viedne. Následne Uhl (Viedeň) položil provokatívnu otázku vo svojej 
prednáške. Totiž, či existuje dôkaz, že deti alebo mládež je skutočne vulne
rabiInejšia voči alkoholu než dospelí. Zistil, že v odbornej literatúre nie je 
na to dostatok dôkazov. V animálnych pokusoch sa podávali mladým kry
sám také dávky alkoholu, že deťom by sa muselo naraz podať 13 pív. Teda 
tieto animálne pokusy nie je možné vztiahnuť na ľudí. 

Následne Osterberg (Fínsko) búral ďalšie mýty. Na faktoch preukázal , že 
reštriktívna fínska (a škandinávska) politika viedla k zvýšeniu spotreby al
koholu z 5,8 litra na 7,7 litra (vyjadrené 100 %-ným alkoholom) za 25 rokov. 
Naproti tomu liberálny taliansky prístup znížil spotrebu v tom istom čase 
z 14,3 litra na 6,9 litra 100 % alkoholu. Poukázal na to , že nie reštriktívny 
štátny zásah vedie k cieľu, ale neformálna sociálna kontrola v Taliansku, 
ktorá veľmi netoleruje exces, ale toleruje široko konzum alkoholu. 

Z posterov vzbudil pozornosť jeden (mal názov Better sex with Subutex). 
Poukazoval na to, že metadón negatívne ovplyvňuje sexuálnu aktivitu, kým 
buprenorfín nie. Autori boli z Rakúska. 

Jeden španielsky poster upozorňoval na zvýšené riziko hyperglykémie 
u pacientov v metadónovom programe. Títo pacienti však pre psychotické 
symptómy dostali aj atypické antipsychotiká. 

Iná práca z Austrálie konštatovala, že riziko úmrtia dieťaťa matky, ktorá 
bola v metadónovom programe je 3,5x vyššie, než riziko úmrtia v kontrolnej 
populácii. 

Záver celého podujatia bol v réžii Griffíthsa (UK, Portugalsko), ktorý 
prezentoval početné štatistické údaje z databázy Európskeho monitorovacie
ho centra v Lisabone. Podľa nich sa konzum heroínu v EÚ znižuje, konzum 
kanabisu stabilizuje. Naproti tomu konzum kokaínu je na vzostupe. Takisto 
je na vzostupe konzum amfetamínov. V základnej časti EÚ (S, P , UK, F, 
NL) je na vzostupe kokaín, vo východnej časti EÚ (ČR, S, PL, EST) je na 
vzostupe konzum amfetamínov. 

Sumárne možno konštatovať, že kongres mal veľmi sústredenú pracovnú 
atmosféru, adherencia publika napriek lákavej lokalite bola vysoká. Ďalší 
podobný kongres v roku 2009 bude hostiť Ľubľana. Bolo by zmysluplné, aby 
mal aj aktívnu slovenskú účasť. Obaja slovenskí účastníci ďakujú fírme 
Schering za poskytnutie možnosti zúčastniť sa kongresu. 

Prof MUDr. V. Novotný, CSc. 
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