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Súhrn 

Alkoholizmus je bio-psycho-sociálnym fenoménom par excellence. Rezultuje zo 
spoluúčastí viacerých individuálnych a environmentálnych rizikových faktorov. 
O vysvetlenie mechanizmov vzniku a rozvoja alkoholizmu sa snažia vedci z oblastí 
sociálnych vied, psychológie, genetiky, farmakológie, toxikológie a neurobiológie. Ale 
zatiaľ neexistuje kompletné vysvetlenie etiopatogenézy tejto poruchy. V tejto práci 
priblížime patofyziológiu vzniku závislosti od alkoholu a iných psychoaktívnych 
látok. 

K ľ ú č o v é s lov á: alkoholizmus - psychoaktívne látky - etiológia - patogenéza 
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Úvod 

Alkohol je jeden z najčastej šie požívaných psychoaktívnych látok vo sve
te . Približne osem z desiatich osôb v Európe a Spojených štátoch majú 
skúsenosti s jeho pitím v priebehu života. V Kanade 78 % osôb nad 15 rokov 
sú pravidelnými konzumentmi alkoholu, 15 % mužov a 3 % žien sú rizi
kovými pijanmi (Negrete, 2000) . Odhaduje sa, že 5 - 10 % dospelých mužov 
a asi 2 % dospelých žien je závislých od alkoholu na Slovensku (Kolibáš, No
votný, 1996). 

Problém abúzu a závislosti od alkoholu je problémom multidisciplinár
nym. Kombinujú sa tu vplyvy sociálne, psychologické a biologické. Záleží od 
okolností, ktorý z vplyvov je v danom momente rozhodujúci. Dochádza tak 
ku vzájomnej interakcii všetkých faktorov , ktoré ovplyvňujú vznik, vývoj a 
prejavy závislosti (Urban, 1973). Farmakologické faktory reprezentuje "dro
ga", čiže substancia, ktorá má schopnosť ovplyvniť niektorú alebo niektoré 
z psychických funkcií. Faktory psychické sa prejavujú v štruktúre osob
nosti , zvlášť v jej odolnosti, schopnosti adaptability na stres a záťaž . Von
kajšie faktory prezentuje prostredie, sociálna klíma, schéma začlenenia je
dinca do vzťahov v okolí. Ďalší z faktorov , ktorý vstupuje do interakcie je 
podnet, konkrétna situácia, konkrétny problém (Chvíla, 1994). V tejto práci 
sa pokúsime priblížiť patofyziológiu závislosti od alkoholu, ale aj iných psy
choaktívnych látok. Pokúsime sa stručne zmieniť aj o genetických vplyvoch, 
alkoholovej senzitivite, ale aj o enzýmovej abnormalite a biochemických 
markeroch alkoholizmu. 

Genetické vplyvy 

Najsilnejším prediktorom alkoholizmu je výskyt tejto poruchy u prvo
stupňových pribuzných. Deti rodičov "alkoholikov" alebo ich súrodenci sú 
dvojnásobne náchylní k rozvoju poruchy, ako tí bez rodinnej anamnézy. To
to riziko je trojnásobne väčšie, ak sa porucha vyskytuje tiež u príbuzných 
druhého a tretieho stupňa (Dawson a kol., 1992). Niekoľko štúdií dvojčiat, 
ktoré sa venujú závislostiam od psychoaktívnych látok, ukazuje jedno
značne vyšší výskyt závislosti u dvojčiat než u ostatných súrodencov a vyš
šiu zhodu medzi jednovaječnými než dvojvaječnými dvojčatami. Výsledky 
týchto štúdií odhadujú dedičnosť závislosti mužov od heroínu na 0.34, závis
losti mužov od alkoholu na 0.55, závislosti žien od marihuany 0.52 
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a závislosti od nikotínu u dvojčiat oboch pohlaví na 0.61 (Tsuang a kol., 
1996; Kendier, Prescot, 1998; VandenBree a kol. , 1998; True, Xian, 1999). 

Endorfínová teória 

Endorfínová teória predpokladá insufícienciu autonómneho endorfínové
ho systému jedinca. Exogénne je potom tento systém saturovaný drogami -
prekurzormi endorfínov k tlmeniu tenzie či priamo abstinenčných prejavov. 
Obsadzovanie morfínových receptorov rôzneho typu sa potom deje náhrad
nými, zvonka dodanými ligandami, ktoré sú ale často toxické a podporujú 
vznik tolerancie voči užívanej látke, či vznik abstinenčných prejavov 
(Chvíla , 1994). 

AlIwholová senzitivita 

V porovnaní s kontrolnou skupinou, signifikantne väčšie percento mužov 
s rodinou anamnézou alkoholizmu ukazuje menšiu fyziologickú odpoved na 
alkohol, teda v subj ektívnom prežívaní, ale aj v objektívnych ukazovateIoch 
(hladiny plazmatického kortizolu po konzumácii alebo udržanie rovnováhy). 
Táto slabšia senzitivita vedie k pitiu väčšieho množstva alkoholu a prediku
je eventuálny rozvoj alkoholizmu (Schuckit, M. A., Tsuang, J . W., Anthenel
li, E. , a kol. , 1996). 

Biochemické markery 

Zistilo sa, že alkoholici, hlavne problémoví pijani, ktorí sa správajú im
pulzívne a agresívne, majú nižšie hladiny serotonínu a jeho metabol itu 
5-hydroxyíndolovej kyseliny v mozgovomiešnom moku. Nedostatok sero
tonínu sa častej šie vyskytuje u mladších dospelých s pozitívnou rodinnou 
anamnézou . Abnormálne nízke hladiny aktivity monoaminooxidázy trombo
cytov sú spojené s rodinnou záťažou alkoholizmu a so skorším vekom nástu
pu alkoholizmu a vyššou závažnosťou poruchy. Treba poznamenať, že tieto 
abnormality sú signifikantnejšie u mužova sú silne spojené s antisociálnym 
správaním (Negrete, 2000). 
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Enzýmová abnormalita 

Konzumovaný alkohol je z 90 - 98 % odstránený z organizmu tromi me
tabolickými cestami: 1. - alkoholdehydrogenázovou (ADH), 2. - mikrozomál
nym etanolovým oxidačným systémom (MEOS) a 3. - katalázovou . Zvyšok 
alkoholu sa z tela vylúči dychom , potom a močom . Všetky metabolické cesty 
sú lokalizované v gastrointestinálnom trakte , predovšetkým v pečeni . Rých
lo sť vstrebávania alkoholu závisí od obsahu žalúdka, priechodnosti dvanás
tomíka a koncentrácie etanolu v nápoji. Pri obsahu žalúdka bohatom na tu
ky sa etanol vstrebáva pomalšie. Približne 20 % etanolu sa vstrebáva už 
v žalúdku a zostatok v črevách. V metabolizme etanolu hlavnú úlohu hrá 
ADH, ktorých je 5 tried (ADH I - ADH V). Aktivita ADH je popisovaná v ce
lom rade tkanív , vrátane pečene , v žalúdku, ale i v obličkách , vaječníkoch, 

maternici, semenníkoch, nadsemenníkoch, nadobličkách , sietnici a rohovke 
(Zima a kol. , 1996). ADH a aldehyddehydrogenáza (AlDH) hrajú úlohu 
v metabolizme neurotransmiterov, oxidácii mastných kyselín a detoxikácii 
biogénnych metabolitov. Metabolizmus etanolu ovplyvňuje niekoIko fyziolo
gických a patologických faktorov, napr. pohlavie, vek, etnikum - u žien, 
u starých ľudí a v Ázii (hlavne v Japonsku) je nižšia aktivita žalúdočnej 
ADH a vyššia vnímavosť k toxickému účinku alkoholu (Zima a kol., 1996). 
U skupiny obyvateľov , predovšetkým v Ázii, je popísaný vrodený defekt 
AlDH,ktorý sa prejavuje po požití alkoholu ako antabusová reakcia. Do
chádza u nich k zvýšenej hladine acetaldehydu v krvi so zvýšeným vylučo
vaním adrenalínu a noradrenalínu do moču , pretože stúpa hladina katecho
lamínov v krvi (Mizoi et al., 1979). 

Úloha osobnej zodpovednosti 

Ak je už užívanie akejkoľvek drogy vôľovým aktom, sú na počiatku závis
losti podstatnými faktormi kontrola správania a vôle jednotlivca. Na určitej 
úrovni je teda závislý jedinec zodpovedný za to , že konal spôsobom, ktorý 
k chorobnej závislosti viedol. Vynorí sa otázka, či práve toto vôľové konanie 
na počiatku ochorenia nezaraďuje chorobnú závislosť mimo skupiny ostat
ných chorôb. 

Existuje však mnoho chorôb, pri ktorých je vôľové konanie impulzom 
k prepuknutiu a udržovaniu choroby, hlavne keď sa toto správanie dostáva 
do interakcie s genetickými a kultúrnymi faktormi. Do zdanlivo iba vô-
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ľového správania sú včlenené i mimovôlové prvky. Napríklad akokoľvek roz
hodnutie užiť drogu môže byť otázkou vôle, jeho účinok môže byť zásadným 
spôsobom ovplyvnený genetickými faktormi. Tí , u ktorých bude prvotná mi
movôlová odpoveď na alkohol alebo inú látku výrazne príjemná, budú skôr 
náchylní skúsenosť opakovať než tí , ktorých odpoveď bola neutrálna alebo 
nepríjemná (McLellan a kol., 2000) . Niektoré práce preukázali, že synovia 
otcov závislých od alkoholu zdedia vyššiu toleranciu k účinkom alkoholu 
a menej často zažívajú "pľušť" než tí, ktorých otcovia od alkoholu závislí ne
boli (Schuckit, 1994; Schuckit, Smith, 1996). Naproti tomu dedičný typ alko
holdehydrogenázy vyvoláva po požití alkoholu kožné prejavy "flush" 
(Thomasson a kol. , 1991; Newmark a kol., 1998; Chao a kol., 1994). Homo
zygotní jedinci s touto alelou (cca 35 % Číňanov a 20 % Židov žijúcich v Iz
raeli) prežívajú prvé stretnutie s alkoholom ako krajne nepríjemné, čo vedie 
k vôľovému vyhýbaniu sa alkoholu, a to je príčinou skutočnosti, že v po
pulácii s týmto genotypom sa nevyskytujú alkoholici (Chao a kol., 1994). 

Patofyziológia 

Návykové látky majú špecifický vplyv na mozgové neuronálne okruhy, 
ktoré sa podieľajú na riadení motivovaného a naučeného správania (Koob 
a BIoom, 1998; Special Issue, Science, 1997; Seríes on addiction. Lancet, 
1996; National Academy of Science, 1995; Weis, Bozarth, 1981). Anatomicky 
je najviac neuronálnych okruhov ovplyvnených psychoaktívnymi látkami 
umiestnených vo ventrálnej tegmentálnej oblasti spojenej s limbickým 
systémom cez medzimozgové jadro nucleus accumbens (Institute of Medici
ne, 1995; Weiss, Bozarth, 1981). Neurochemicky ovplyvňujú alkohol, niko
tín , kokaín a opioidy dopamínový systém, i keď odlišnými mechanizmami. 
Kokaín zvyšuje koncentráciu synaptického dopamínu blokádou jeho spät
ného vychytávania do presynaptického neurónu, amfetamín vedie ku zvýše
nému výdaju dopamínu do synaptickej štrbiny, kým alkohol a opioidy dezin
hibujú dopamínové neuróny a vyvolávajú ich zvýšenú spontánnu aktivitu 
(firing). Opioidy a alkohol majú tiež vplyv na endogénny opioidný systém 
a pravdepodobne na systém gama-aminomaslovej kyseliny (GABA) (McLel
Ian a kol. , 2000). 

Ventrálna tegmentálna oblasť a dopamínový systém sú významne spo
jené s prežívaním pocitu eufórie a slasti (Koob, BIoom, 1998; Special Issue . 
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Science, 1997; National Academy of Science, 1995). V mozgu existujú štyri 
dopamínové dráhy, a to: 1. - Nigrostriatálna dopamínova dráha projekuje 
z oblasti substantia nigra k bazálnym gangliám. Táto dráha kontroluje po
hyby. 2. - Mezolimbická dopamínová dráha vychádza z ventrálnej tegrnen
tálnej arey (VTA) k nucleus acumbens, časti limbického systému, zahrnutej 
pri prežívaní pocitov slasti a radosti , silnej eufórie pri abúze látok, ale aj pri 
bludoch a halucináciách pri psychózach. 3. - Mezokortikálna dopamínová 
dráha tiež vychádza z oblasti VT A, ale vysiela axóny k limbickej kôre 
a predpokladá sa, že sprostredkuje pozitívne a negatívne príznaky psychóz 
alebo kognitívne vedľajšie účinky neuroleptík. 4. - Tuberoinfundibulárna 
dopamínová dráha vychádza z hypotalamu a smeruje k prednej hypofýze 
(Stahl , 1999; Švestka a kol., 1995). 

Zvieratá, ktoré si stlačením páčky spôsobujú prívod miernej elektrickej 
stimulácie dopamínergného systému, sa čoskoro naučia stláčať túto páčku 
tisíckrát za sebou a ignorujú normálne potreby, akými sú jedlo, voda alebo 
odpočinok (Weiss, Bozarth, 1981). Kokaín, opioidy a niekoľko ďalších psy
choaktívnych látok vyvolávajú nadnormálnu stimuláciu týchto okruhov "od
meny" (McLellan a kol. , 2000). 

Ak vychádzame z neuroanatomických a neurofarmakologických vlast
ností tohto systému, je pochopiteľné , že návyková droga môže vyvolať okam
žitú a výraznú potrebu a túžbu po opakovanom podaní. Menej jasné je, pre
čo obyčajné zabránenie podania drogy po nejaký čas nevedie k náprave si
tuácie, prečo nevráti systém k normálnemu fungovaniu a nevedie k tomu, 
že jedinec je "síce menej veselý, ale rozumnejší" a bude sa nabudúce droge 
vyhýbať, než aby ju vyhľadal (McLellan a kol. , 2000). 

Je známe, že používanie týchto drog v určitých dávkach, intervaloch a po 
určitý čas vyvoláva pretrvávajúce a možno trvalé zmeny v okruhoch zais
ťujúcich prežitie pocitov odmeny, rovnako aj v normálnych koncentráciách 
mnohých neurotransmiterov a v systémoch stresovej odpovede (Koob, 
Bloom, 1998; Institute of Medicine, 1995; London a kol. , 1990; Kreek, Kooh, 
1998; Self, Nestler, 1998; Weiss , 1996). Niektoré štúdie zistili poruchy v do
pamínovom systéme u abstinujúcich, predtým užívateľov kokaínu ešte tri 
mesiace po podaní poslednej dávky. Iné štúdie preukázali pretrvávajúce 
zmeny v systéme stresovej odpovede u abstinujúcich užívateľov opioidov 
a kokaínu (Volkow a kol. , 1991; Volkow a kol., 1992). Somatické prejavy 
z odňatia drogy trvajú niekoľko dní, motivačné a kognitívne poruchy môžu 
pretrvávať niekoľko mesiacov (Special Issue. Science. 1997), ale naučené as-
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pekty tolerancie na drogu sa nemusia vrátiť k normálu nikdy (Weiss, Bo
zarth , 1981, Weiss, 1996). 

Druhým vysvetlením pretrvávajúcej patológie u drogovo závislých osôb, 
vrátane ich sklonov k relapsom, je prepojenie neurónových okruhov odmeny 
s motivačnými, emočnými a pamäťovými centrami umiestnenými v limbic
kom systéme. Toto prepojenie umožňuje organizmu nielen prežívať slastné 
pocity odmeny, ale tiež naučiť sa rozpoznávať ich signály a odpovedať už na 
anticipáciu týchto pocitov (Weiss, 1996; Childress a kol., 1999). Opakované 
spájanie drogy s určitou osobou (priateľ užívajúci drogy), miestom (stôl v ba
re), vecami (účtenka) a dokonca s emočnými stavmi (zlosť, depresia) vedie 
k rýchlemu učeniu alebo klasickému podmieňovaniu. Závislé osoby, ktoré 
už dlhý čas abstinujú sa tak môžu stretnúť s ľuďmi, miestami alebo vecami, 
ktoré boli asociované s predchádzajúcim požitím drogy, čo vyvoláva význam
nú podmienenú reakciu - napr. pocity spojené s odňatím drogy a nezadrža
teľnou túžbou po jej ďalšej aplikácii (Holman a kol., 1993). Všetky tieto okol
nosti sa môžu spojiť a viesť ku "strate kontroly", ktorá je považovaná za 
základ závislosti (DSM-IV, 1994). Tieto podmienené fyziologické odpovede 
boli preukázané i v laboratórnych štúdiách u abstinujúcich užívateľov opiá
tov, kokaínu a alkoholu (Weiss, 1996; Pearlson a kol., 1993; O'Brien, 1975). 

Záver 

Mnohé sociálne, psychologické, osobnostné a biologické rizikové faktory 
vzniku a rozvoja zneužívania a závislosti od alkoholu a od iných psycho
aktívnych látok sú identifikované a predpokladá sa, že interakcia týchto 
faktorov vedie k rozvoju závislosti. Zdá sa, že psychoaktívne látky majú špe
cifický vzťah k určitým mozgovým okruhom, ktoré sa podieľajú na regulácii 
motivovaného a naučeného správania, teda sú zodpovedné za prežívanie 
slasti. Anatomicky je najviac neuronálnych okruhov ovplyvnených psycho
aktívnymi látkami v oblasti prednej tegmentálnej časti spojenej s limbickým 
systémom cez medzimozgové jadro nucles accumbens. Neurochemicky tieto 
látky ovplyvňujú dopamínergny systém tým, že zvyšujú hladiny dopamínu, 
i keď rôznymi mechanizmami. 
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