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ISAD (International Society for Affective Disorder) je medzinárodná spo
ločnosť, ktorá organizuje každé dva roky konferenciu špecializovanú na 
afektívne poruchy. Tentoraz sa kongres konal vo Vancouveri na západnom 
pobreží Kanady. Na kongrese sa zúčastnilo asi 400 účastníkov, medzi nimi 
traja účastníci zo Slovenska a niekoľko kolegov z Česka. Program pred
nášok, sympózií ako aj výveskovej sekcie sa menil, lebo vybuchla sopka na 
Islande a mnoho účastníkov nepriletelo (napr. prof. Angst). 

Na konferencii odzneli aj prednášky dotýkajúce sa adiktológie. Archieš 
a kol. (Kanada) sa pokúšali zistiť, aký je vzťah medzi nadmerným pitím, de
presiou a suicidalitou. V populačnej vzorke cca 17 000 mladých vo veku 
15-24rokov zistili, že probandi s nadmerným pitím a depresiou mali signifi
kantne zvýšené riziko suicidálneho pokusu než probandi len s nadmerným 
pitím alebo len s depresiou (p < 0,001). 

Fínska skupina sledovala psychiatrickú komorbiditu u 144 pacientov 
s bipolárnou poruchou v priebehu 18 mesiacov. Zistili, že manické symptó
my signifikantne súviseli s poruchou užívania substancií (t. j. s abúzom 
alebo závislosťou) , kým depresívne symptómy sa asociovali s poruchami 
výživy (p < 0,05). 

Samozrejme na takom podujatí nechýbali ani vývesky o komorbidite 
afektívnych porúch a závislostí. Silberberg (Melbourne, AUS) upozornil na 
vysokú komorbiditu konzumu marihuany a afektívnej poruchy. Táto komor
bidita aj veľmi negatívne ovplyvňuje priebeh afektívnej poruchy - je čas
tejšia mánia, ale aj podstatne horšia prognóza. 

Z opačnej strany sa pozreli na problém komorbidity Langaz a kol. (Oslo, 
Nórsko). 88 % pacientov so závislosťou alebo abúzom mali komorbiditu inej 
duševnej poruchy, v 70 % išlo o afektívnu poruchu. U 56 % ich klinického 
súboru afektívna porucha bola primárna, závislosť bola sekundárna. Výraz
nejší je tento vzťah u drogovo závislých než u alkoholovo závislých. 

(pokračovanie na s. 187) 
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