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Odbywające się

co dwa lata Kongresy ESBRA są chyba nąjlepszymi w Europie zjazdami o tematyce poświęconej neurobiologii i zagadnieniom klinicznym związanym z alkoholem. W 1995 r. gospodarzcm Kongresu był Uniwersytet Hohenheim w Stuttgarcie. Wśród kilkuset uczestników była większość
czołowych alkohologów europejskich oraz kilku znanych badaczy z USA. W
czasie Kongresu zaprezentowano ok. 350 prac, głównie w [orInie plakatów.
W przeciwieI1stwie do wicIu innych zjazdów, zagadnienia z plakatów były
dyskutowane na sesjach tcmatycznych. Badaczc o nąjbardziej znaczącym dorobku zostali zaproszeni do wygloszenia przeglądu postępów w wąskich za-

gadnieniach.
Między

innymi takie przeglądowe wyklady dotyczyly: roli mechanizmów
GABA-ergicznych (E.R.Korpi), dopaminergicznych (G.Di Chiara), produktów kondensacji amin biogcnnych (H.Rommclspacher), aminokwasów pobudzających i kanalów wapniowych (J.Littleton) w etiopatogenezie i leczeniu
uzależnienia od alkoholu. W innej sesji przedstawiono szereg referatów dotyczących mechanizów toksycznego dzialania alkoholu. Byla też wykłady poświęcone wplywowi alkoholu na trzustkę.
W sesji dotyczącej leczenia alkoholizmu podsumowano dotychczasowe
doświadczenia wynikąjące z bachu\ klinicznych. W Europie najbardziej zaawansowane są badania nad stosowaniem akamprozatu. Oprócz bada6 przedstawionych na poprzedzającym Kongres specjalnym sympozjum, przedmiotem kilkunastu prac byl akam]1rozat. W kontrolowanych badaniach wielo-
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wykazano jego wyzszą niż placebo skuteczność. Akalllprozat
przedluzal dl ugość abstynencji. a u osób, które ją przerwaly, zwiększał liczbę
dni bez alkoholu IV porówn'lI1iu z grupą przyj III uj ącą placcbo. Interesujące, że
jedynie IV badaniach brytyjskich akalllprozat okazal się nieskuteczny. Warto
sobie jednak zdalVać sprawę ze stopnia użyteczności akamprozatu: roczną
abstyncncję zdolalo zachować jedynie 22% pacjentów, co jest, co prawda prawie dwukrotnie większą wartością niż IV przypadku placebo (12%), ale wyniki są dalekie od oczckiwal'.
Duże zainteresowanie budzi naltrekson, lek zarejestrowany w USA do leczenia alkoholizmu. Nie przedstawiano, co prawda, bad,ul oryginalnych, ajedynie analizowano wyniki baclall all1eryk,ulskich i dzielono się swoimi spos'trzeżeniami. Wykazano niedociągnięcia metodologiczne dotychczasowych
baelail (krótki okres obserwacji, "naciągane" kryteria zachowanej abstynencji
(poniżej 5 drinków dziennic), dzielono się uwagami
niskiej skuteczności
naJtreksonu w badaniach wlasnych. Podkreślano niedocenianie anhedonii powodolVnncj przez naltrekson.
Zfeszcze wi~ksząkrytykąspotkal)' si~ inhibitory wychwytu scrotoniny stosowanc IV celach "przeciwalkoholowych". Podkreślano ieh mniejsząniżocze
kiwano skuteczność, czeste objaw)' niepożądane przy wyższych dawkach. Z
drugiej strony mówiono zarówno braku przesianek teoretycznych jak i doświadczell klinicznych co do doboru dawki tych leków jak i odpowiedniego
doboru pacjentów.
Inne i nteresującc badania np. z lekami dopal11inergicznymi jak i atypowymi
neuroleptykami nie wyszly poza etap baclall przecJklinicznych, ale wycJająsię
lekami, z którymi należy wiązać nadzicj~.
W dyskusji panowalo dość zgodne przekonanie, że IV najbliższym czasie "leki przeciwalkoholowe" nic zrewolucjonizują leczenia osób uzależ
nionych, ale mogą być cennym uzupclnieniem osób psychotcrapeutyzowanych i rehabilitowanych. Podobna zgoda dotyczyla konieczności bardziej
precyzyjnego doboru lekcl\V dla konkretnych grup pacjentów (lub odwrotnie) oraz opracolV'll1ia racjonalnych przesbnek do adekwatnego dawkowania tych leków,
Inną dużągrup~ stanowily doniesienia o tzw. lllarkerach nadużywania alkoholu. Z ilości i treści prezentowanych prac ]]10żna wnosić o rosnącym znaczeniu zastosowaniClmarkerów nadużywania alkoholu. W kilku praeach wykazano nie tylko ieh użyteczność di~lgnostyezną, ale i znaczenie monitorowania
tych parametrów ella zwi,kszenia zdyscyplinowania pacjentów usiłujących
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utrzymać ,1bstyncncję

lub kontrolować picic. Najbardziej popularnym markcrem jest obecnie oznaczanie CDT (carbohydrate-dellcicnt transfcrrine). Obecne prace koncentrują si~ wok'll opracowania uproszczonych, tallszych metod
jej oznaczania, oraz idcntyfikacji czynników nicspecyfcznych wplywających
na podwyższenie poziomu CDT.
W Kongresie brala ucl/.ial I (l-osobowa delegacja polska, prezentując kilka
buclzących zaintercsolVanie prac. Wyrazcm tego bylo przyznanie nagrody p.
dr K. Iwillskicj i Icspolowi z Zakladu Farmakologii WiN za prac,: ,,5-HT3
agonist in animallllodel of,lIlxiety and dhanol prefcrcnce".
Za cJW'1 lata gospo,brzem VI Kongresu J:-:SI3RII b,dzie Instytut Karolillski
IV Sztokholmie.
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