
SPRÁVA ZO 46. VÝROČNEJ 
KONFERENCIE ASAM 
(Austin, 23. - 26. apríl 2015) 

46. výročná konferencia American Society of Addiction Medicine v dus
nom texaskom podnebí niesla motto "Innovations in Addiction Medicine and 
Science". Prítomných bolo približne 1400 účastníkov. Prezidentom ASAM je 
podobne ako v minulom roku Stuart Gitlow. Každodenný program odštar
továval ranný beh okolo rieky Colorado, záujemcovia sa stretávali o 5:45 na 
recepcii hotela. 

Georg F. Koob (riaditeľ NlAAA - Bethesda, inak spoluautor Substance 
Abuse - Comprehensive Textbook) sa venoval neuroplasticite mozgových 
okruhov, asociovaných s rozvojom závislosti. Modulácia mozgového systému 
arousal v "extended" amygdale je reprezentovaná zvýšeným uvoľňovaním 
CRF, zvýšením hladiny noradrenalínu, dynorfinu, vazopresínu, prexínu 
(hypokretínu) a substancie P a naopak poklesom hladiny neuropetidu Y, no
ciceptínu a endokanabinoidov. "Extended" amygdala okrem iných štruktúr 
reprezentuje bed nucleus strieae terminalis, centrálne jadro amygdaly, nu
cleus pedunculopontinus, ventrálna tegmentálna area. Kompulzívne užíva
nie látky spôsobuje aktiváciu CRF v amygdale, čo vyvoláva "stress-like" od
povede a negatívny emočný stav. Podobne spôsobuje aktiváciu dynorfinu 
v nucleus accumbens, ktoré vyvolávajú "dysforic-like" odpoveď a tiež nega
tívny emocionálny stav. 

Piatkový odborný program (24. 4. 2015) zahájilo paralelne prebiehajúcich 
päť sympózií. Jedno z nich bolo "prezidentské" sympózium s názvom: "Mari
juana - Patient to Policy", ktoré otvoril Gitlow. Compton (Bethesda) uvá
dzal, že aspoň raz marihuanu v USA vyskúšalo 115 miliónov ľudí. Podľa 
zdroju SAMHSA bolo v roku 2012 bolo vyše 300 000 hospitalizácií súvisia
cich s primárnou drogou - kanabinoidom. Cca 7 % študentov referovalo den
né užívanie marihuany. Percento rizikového fajčenia marihuany má tenden
ciu klesať. Z metód užívania marihuany u študentov, končiacich stredoškol
ské vzdelanie v štátoch USA, kde je marihuana legalizovaná a používaná na 
medicínske účely, je až v 40 % konzumovaná v strave oproti 22 % v štátoch 
USA, kde nie je používaná na medicínske účely. U závislých od kanabinoi
dov je až trojnásobne vyššie zastúpenie akejkoľvek afektívnej poruchy v ko
morbidite a až 5,2-násobne častejšia komorbidita generalizovanej úzkostnej 
poruchy v porovnaní s nezávislou populáciou. Hipokampálny a amygda
lárny objem je menší u konzumentov marihuany v porovnaní s kontrolami. 
U mladších než IS-ročných dlhodobo užívajúcich marihuanu je výrazne re
dukovaná konjuktivita axonálnych spojení v hipokampe, hipokampálnej ko
misúre a spléniu. Podobne konzumenti marihuany majú signifikantne men-
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SIe objemy orbitofrontálnych gyrov bilaterálne. Paralelne prebiehali sym
póziá v hlavných témach "Sexuálna orientácia", "Gender Identity", "Sex de
velopment competencies" a "Addiktívna medicína", v inej sále "Používanie 
buprenorfinu v liečbe" (orientovanej na abstinenciu), workshop "Liečba" (za
meraná na abstinenciu u nikotínovej a tabakovej závislosti) a sympózium 
"Integrated Care Model: Evidence-based Approaches", vedené Fingerhoo
dom. V USA je aktuálne schválený pre liečbu alkoholovej závislosti disulfi
ram, naltrexón, akamprosát, naltrexón depot a topiramát. Pre liečbu závis
losti od opioidov metadón, naltrexón, buprenorfin a buprenorfin/naloxón. 

V popoludňajších hodinách prebehlo stretnutie, venované certifikácii AB
AM a členstvu v ABAM (American Board of Addiction Medicine), ktorý sa 
teší veľkému záujmu a jeho členstvo sa stále rozširuje. Neskôr bolo stretnu
tie "Principles of Addiction Medicine". 

Na konferencii bola uvádzaná kniha The ASAM Essencials of Adiction 
Medicine od autorov A. J. Herron a T. K. Brennan (obaja New York), autori 
boli prítomní na podujatí. Ide o druhé vydanie z roku 2015, ktoré sa dalo na 
mieste kúpiť za 80 USD. 

Workshop venovaný starostlivosti o tehotné ženy so závislosťou uviedol 
Schauberger (La Crosse). 

Prevencii predávkovania opioidmi a aplikáciou naloxónu v tejto indikácii 
sa venoval Walley a kol. (Boston). Predávkovanie opioidmi stálo USA v roku 
200920,4 miliárd USD, z toho priame výdaje činili len 2,2 miliárd a nepria
me 18,2 miliárd. Každá udalosť predávkovania opioidmi tak stojí v priemere 
až 37 274 USD. Až 71 % takto získaných opioidov je od známych a rodín 
(nejde o primárne osobe preskribované opioidy), príbuzní až v 82,2 % majú 
predpísaný preparát iba od jedného lekára. Predávkovanie redukuje senziti
vitu na zmeny koncentrácií 02 a CO2 v krvi, spôsobuje pokles dychového ob
jemu a frekvenciu dýchania, a tak spôsobuje smrť z dôvodu hypoventilácie. 
ASAM podporuje oficiálnu dostupnosť naloxónu pre jedincov, ktorým hrozí 
predávkovanie opioidmi. Dostupnosť naloxónu a jeho aplikácia znížila 
o 27 % počet smrteľných predávkovaní opioidmi podľa "Massachusetts 
INPEDE OD Study", publikovanej v roku 2013. Účinok naloxónu nastupuje 
o 3 - 5 minút od podania. Ak nereaguje pacient v tomto čase, je potrebná 
druhá dávka. Pacienti môžu chcieť ďalšiu dávku opioidov počas 30 - 90 mi
nút od aplikácie z dôvodu pocitov odvykania. Musí sa predísť konzumu 
opiátov po aplikácii naloxónu. Pacienti môžu "upadnúť" do intoxikácie zno
vu, ak užívali dlhodobo pôsobiace opioidy (fentanyl, metadón, pomaly sa 
uvoľňujúci morfin, dlhodobo sa uvoľňujúci oxykodón). Naloxón ako krátko
dobo pôsobiaci a rýchlo účinkujúci blokátor opioidných receptorov je v USA 
predávaný pod firemným názvom Narcan. Vivitrol (genericky naltrexón) sa 
v USA aplikuje na liečbu opioidnej, aj alkoholovej závislosti ako dlhodobo 
pôsobiaci opioidný antagonista. Autor upozorňuje na príznaky predávkova
nia opiodimi (dominantne "gasping" dýchania a chrápacie zvuky, modré/si
navé pery a nechty abodkovité pupily, vdychov je menej ako 8/min.). Far
makológ Bratberg (Rhode Island) v prednáške "Naloxone Rescue Kits" popi-
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suje zvýšené riziko predávkovania u tých, ktorí dnes užívajú viac ako ekvi
valent 50 mg morfinu. V intramuskulárnom podaní sa aplikuje naloxón 
0,4 mg/ml - podáva sa 1 amp. i.m., ak nie je adekvátna odpoveď, treba po
dať po 3 minútach znovu. Intranazálny naloxón je v 2 ml baleniach, podáva 
sa sprej 1 ml (Y.l striekačky) do každej nosovej dierky, zopakuje sa, ak nie je 
adekvátna odpoveď po 3 minútach. 

Podvečer znovu prebehlo paralelne 6 sympózií. Pre mňa najzaujíma
vejšie bolo od Maldonada (Stanford) - "Prediction of Alcohol Withdrawal 
Severity Scale (PAWSS) - Predicting Moderate - Severe Alcohol Withdra
wal". Autor dynamicky a s noblesou poukázal na to, že značná časť pacien
tov s alkoholovým odvykacím stavom má len mierne odvykacie symptómy, 
ktoré si vyžadujú iba symptomatický management, často aj bez medikácie, 
pretože symptómy vymiznú o 2 - 7 dní. Na druhej strane mortalita ne
liečených odvykacích stavov predstavuje 15 - 20 % oproti 2 % u liečených 
AWS (Alcohol Withdrawal Syndrome - alkoholový odvykací stav). Spôsobuje 
stratu hipokampálnych neurónov, odvykania majú časom tendenciu sa 
prehlbovať vo svojej patológii. Podávanie GABA-ergických preperátov pri 
AWS spôsobuje se dáciu, pády, dezinhibíciu, depresiu dýchania, benzodiaze
pínmi-indukované delírium a iné príznaky. Aj keď škály kvantifikujú závaž
nosť AWS (napríklad CIWA), žiadna škála nepredikuje riziko AWS tak, aby 
bola zohľadniac jej výsledok adekvátna možnosť včasnej profylaxie jeho 
vzniku. Pri odvykaní ako nosný prvok pomenoval hypersenzitivu noradre
nergického systému. Podporil preto preferenciu podávania klonidínu v štá
diu odvykania a vysvetlil nevhodnosť podávania benzodiazepínov, ktoré sú 
žiaľ v praxi uprednostňované. Rozviedol vyvinutie PAWSS s cieľom identifi
kovať dopredu pacientov s rizikom stredne závažného až závažného odvyka
nia. V pilotnej validizačnej štúdii, na ktorej sa podieľalo 403 participantov, 
sa u 29 jedincov predikovalo vysoké riziko (PAWSS viac alebo rovné 4). 
Z 374 jedincov, ktorých predikcia k AWS bola minimálna, 372 nemalo nikdy 
skúsenosť s komplikovaným AWS. 

Wakemann a kol. (Boston, New York) v rozsiahlej prednáške "Dáždnik 
modernej addiktívnej medicíny a liečby" uviedol, že v amerických štátoch, 
kde je marihuana oficiálne medicinálne užívaná, došlo signifikantnému po
klesu úmrtí predávkovaním opioidmi. Liečba buprenorfinom signifikantne 
redukuje náklady v porovnaní s neliečeným opioidovo závislým pacientom 
(13 578 USD versus 31 055 USD). Pozdvihol potrebu edukácie s aplikáciou 
naloxónu u opioidových závislostí. Vo vzťahu k farmakologickým stratégiám 
zvýrazňuje, že akamprosát a orálny naltrexón redukujú konzumáciu alko
holu (prehľadová práca v JAMA, 2014). Iba naltrexón redukuje "heavy drin
king". Nalmefén a topiramát možu byť v niektorých prípadoch efektívne. 

Podľa Kanzlera liečba topiramátom u ťažkých pijanov súvisí s GRIK1 po
lymorfizmom. Je veľký efekt topiramátu pri GRIK-1 alele. Topiramát redu
kuje pitie alkoholu. Uvádza, že pridanie bupropiónu k vareniklínu nezabez
pečuje dlhodobejšiu abstinenciu od nikotínu. V štúdii disulfiramu na ko
kaínovú závislosť počas liečby buprenorfinom konštatuje, že disulfiram re-
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dukuje kokaínový konzum, frekvencia negatívnych toxikológií bola vyššia 
u tých, ktorí mali geneticky nízku hladinu dopamín-beta-hydroxylázy. 

Vo večerných hodinách hoteli Hilton sa odohrala Rodeo recepcia, každý 
účastník dostal zelenú šatku okolo krku a vykasal si rifle. V neskorých ve
černých hodinách bolo stretnutie editora časopisu Journal of Addiction Me
dicine. 

V sobotnom programe (25. 4. 2015) bolo sympózium "Klinický manaž
ment závislých od psychaktívnych látok s kookurenciou HIV a HCV infek
cie", sponzorovaný National Institute on Drug Abuse (NIDA). Paralelne bol 
prebiehajúci nácvik motivačného interview a workshop Liečba vysokodávko
vo opioidovo závislých - "Keď opioidy zlyhávajú". 

Texasan Weawer (Houston) zaujal príspevkom "Designer Drugs Update 
2015: Bath Salts, Spice and N-bomb". Začal skazuistikou 19-ročného štu
denta, ktorý si kúpil fľaštičku na party, nakvapkal si z nej do nosa. Okamži
te došlo ku stavu zmätenosti, počas troch minút následne ku stavu bezvedo
mia, pričom svedkovia referovali o tonicko-klonických kŕčoch, zaspal po 
záchvate. Na druhý deň ráno bol nájdený mŕtvy v kuchyni na úlomkoch roz
bitého skla. Toxikológia znela: 2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenol)-N
(2-methoxyfenolmetyl/etanamid) - inými názvami: 25-NBOMe - "N-Bomb", 
"smiles", "Cimibi-5", ,,251". Sérotonínový (5HT-2a) agonista s rapídnym ná
stupom účinku, s efektom perzistujúcim niekoľko hodín až dní, v porovnaní 
s inými sérotonergickými halucinogénmi má oveľa silnejší negatívny efekt 
(tachykardia, hypertenzia, hyperreflexia, tonus, epileptické záchvaty, myd
riáza). Okrem halucinácií je popisovaný serotonergický "toxidrome". Popiso
val okrem iného kliniku "bath salts", kde v štádiu intoxikácie je na mieste 
podávanie benzodiazepínov, pričom väčšina nepsychiatrických symptómov 
zanikne o 1 - 3 dni. 

Z nedeľného programu ešte spomeniem prednášku Antoine o perspektíve 
liečby substance use disorder (SUD) u Mroameričanov. Zneužívanie subs
tancií u adolescentov Mroameričanov je nižšie než u bielej rasy, ale vyššie 
než u bielych vo veku 35 rokov. Protokol TIP-59, ktorý predstavila, má za 
cieľ modifikovať kulturálne kompetencie terapeutov. 

Počas konferencie bolo vyvesených vyše 40 posterov. Z obsahu niektorých 
vyberám: 

Mattsonová a kol. (Rockville) konštatuje, že napriek schválenej medikácii 
FDA pre liečbu alkoholovej závislosti (AUD) preparátov Antabus, Campral, 
Vivitrol, Naltrexon a napriek ich účinnosti sú často tieto klientom málo 
podávané. Závislí by z nich mohli evidentne profitovať. Analyzovali za rok 
2012 vyše 14 000 zariadení na liečbu závislosti od alkoholu, pričom zistili, 
že iba 25 % zariadení ponúka v liečbe aspoň jedno zo štyroch spomínaných 
a v USA schválených preparátov (približne 16 % ponúka Antabus, 17 % 
Campral, 18 % Naltrexon a iba 10 % Vivitrol ). 

Horton a kol. (Newark) retrospektívnou analýzou 30 dní, v rámci ktorých 
došlo k rehospitalizácii alkoholovo závislých v pilotnom projekte (prebehol 
od 9. 7. 2011 do 20. 11. 2013, zahrnutých v ňom bolo 1123 pacientov) kon-
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štatuje, že ak prebehla v rámci hospitalizácie na somatickom oddelení mi
nimálne sociálna intervencia u alkoholovo závislého, zameraná na závislosť, 
signifikantne menej bolo následných rehospitalizácií pre následky alkoholo
vej závislosti do 30 dní od primárneho prepustenia. 

Z posteru Kirsha (New Jersey) vyplynulo, že pri otázkach smerujúcich 
na testovanie moču na prítomnosť psychoaktívnej látky bol zaslaný 3.200 
lekárom e-mail s dotazníkom, 365 respondentov odpovedalo. Až 51 % z nich 
bolo certifikovaných ABAM. 93 % respondentov bolo licencovaných na pred
pisovanie buprenorfinu. Celkovo 90 % lekárov, ktorí odpovedali, používa te
stovanie moča na prítomnosť psychoaktívnych látok denno-denne v me
dicínskej praxi. 79 % celkovo súhlasilo s tým, že by sa mal klient testovať 
vždy, akonáhle sa u neho objavia výrazné zmeny v správaní a 57 % si myslí, 
že by sa malo testovanie realizovať u každého nového pacienta. 

Počas konferencie bolo prítomných vyše 100 vystavovateľov - farmaceu
tických firiem, aj rôznych liečebných a resocializačných zariadení. Názornú 
prednášku a edukáciu v rámci programu zorganizovala spoločnosť Bio Deli
very Sciences, ktorá predstavila buprenorfinlnaloxón v podobe bukálneho 
filmu - dvojvrstvového filmu, pozostávajúceho z adhezívnej a zadnej vrstvy 
s jednoduchou administráciou preparátu u závislého od opioidov. Firemnú 
prednášku Taca jr. sponzorovala spoločnosť Alkermes, produkujúca Vivitrol 
(naltrexón s postupným uvoľňovaním v injekčnej suspenzii) s názvom Efek
tívne klinické využívanie Vivitrolu. 

N a nástenke vo foajé viselo viacero pracovných ponúk pre psychiatrov na 
prácu pre psychiatrické zariadenia s adiktologickým zameraním v štáte Te
xas s ponukou ročného príjmu viac, než štvrť milióna USD. Aj v tomto cítiť 
ako sa v spoločnosti váži profesionálna pomoc v našom odbore. 

Najbližšia výročná konferencia ASAM bude 14. - 17. apríla 2016 v Balti
more. 

MUDr. Eduard Višňovský 
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