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Súhrn 

Hlavným prístupom v liečbe patologického hráčstva je, a zrejme aj naďalej osta
ne, psychoterapia. Na základe určitých neurochemických a neurobiologických zmien 
však možno uvažovať aj o psychofarmakologickej modulácii základných príznakov 
hráčstva. Ovplyvniť by bolo možné najmä baženie a nutkanie k hazardnej hre. Hoci 
sa veľké nádeje vkladali do liečby pomocou inhibítorov spätného vychytávania séro
tonínu alebo tymostabilizátorov, štúdie s nimi dopadli rozporuplne. Nádejou do 
budúcna je farmakologická orientácia na glutamátový a opioidový systém. V prvom 
prípade je cieľom medikamentózneho postupu obnovenie glutamátovej rovnováhy, 
ktorú je možné dosiahnuť pomocou N-acetylcysteínu alebo memantínu. V druhom 
prípade ide o sľubne účinné antagonisty opioidových receptorov, ako je naltrexón 
a nalmefén. Farmakologické štúdie patologického hráčstva sú však na formulovanie 
všeobecnejších záverov nedostatočné a stále sú potrebné sledovania na oveľa väčšom 
počte pacientov, a to po dobu minimálne jedného roka. Patologické hráčstvo je totiž 
nielen závažnou, ale aj chronickou, neraz celoživotnou poruchou. Napriek tomu však 
aktuálne dostupné dáta dovoľujú pre psychofarmakologickú liečbu patologického 
hráčstva zostaviť isté odporúčania. 

K ľ ú č o v é s lov á: patologické hráčstvo - psychofarmakologická liečba patolo
gického hráčstva - N-acetylcysteín - memantín - naltrexón 
- nalmefén 
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M. Patarák: PSYCHOPHARMACOLOGICAL 
TREATMENT OF PATHOLOGICAL GAMBLING 

Summary 

The main approach in treating pathological gambling is and probably will re
main psychotherapy. Based on certain neurobiological and neurochemical changes, 
psychopharmacological modulation of basic gambling symptoms could also be consi
dered. The craving and urge to gamble could be mainly affected. Although there we
re great hopes expressed for treatment with selective serotonin reuptake inhibitors 
or mood stabilisers, studies conducted with them ended inconsistently. The hope for 
the future is pharmacologically focusing on the glutamate and opioid systems. In 
the first case, treatment would be aimed toward renewing glutamate homeostasis, 
which could be achieved with N-acetylcysteine or memantine. In the latter case, the
re are promising effective opioid receptor antagonists, such as naltrexone and nal
mefene. However, pharmacological studies of pathological gambIi ng are still insuffi
cient to formulate more general conclusions and follow-ups of a much larger number 
of patients are needed, lasting at least one year. Pathological gambling is in fact not 
only serious, but also a chronic, of ten lifelong disorder. Nevertheless, current availa
ble data allow the compilation of certain recommendations for psychopharmacologi
caI treatment of pathological gambIing. 

Key w o r ds: pathological gambling - psychopharmacological treatment of pa
thological gambling - N -acetylcysteine - memantine - naltrexone 
-nalmefene 

Patologické hráčstuo 

Patologické hráčstvo je porucha, pozostávajúca z častých a opakovaných 
epizód hazardného hrania, ktoré ovládajú život postihnutého jedinca, a to 
na úkor jeho sociálnych, profesionálnych, materiálnych a rodinných hodnôt, 
či záväzkov (tab. 1). Hoci je v MKCH-10 zaradené medzi poruchy návykov 
a impulzov, DSM-5 ho už radí priamo medzi závislosti (substance-related 
and addictiue disorders), pričom hovorí o hráčskej poruche (gambling disor
der) (Reilly a Smith, 2013; Shuckit, 2013). Diagnostické kritériá patolo
gického hráčstva sú paralelné ku kritériám drogových závislostí a mnohé 
analógie vidieť aj v psychosociálnych charakteristikách, neurobiológii, prie
behu a liečbe. 
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Tabuľka 1. Diagnostické kritériá patologického hráčstva 
podľa MKCH-10 (SZO, 1994) 

Patologické hráčstvo (F63.0) 
Porucha pozostáva z častých a opakovaných epizód hazardného hrania, ktoré 
ovládajú život postihnutého jedinca, a to na úkor jeho sociálnych, profesionálnych, 
materiálnych a rodinných hodnôt, či záväzkov. 

Diagnostické kritériá: 
A. V priebehu obdobia najmenej jedného roka sa vyskytnú dve alebo viacej epizód 

hazardného hrania. 
B. Tieto epizódy nie sú pre jedinca finančne výhodné, ale opakujú sa napriek 

tomu, že vyvolávajú tiesnivé pocity a narušujú každodenný život. 
C. Jedinec pociťuje silné nutkanie k hre, ktoré možno ťažko ovládnuť a hovorí 

o tom, že hre nie je schopný silou vôle odolať. 
D. Jedinec je zaujatý myšlienkami a predstavami hrania alebo okolnosťami, ktoré 

túto činnosť sprevádzajú. 

Vylučovacie kritériá: 
- nadmerné/symptomatické hazardné hranie u manických pacientov (F30) 
- hazardné hráčstvo a stávkovanie (Z72.6) 
- hráčstvo u jedincov s disociálnou poruchou osobnosti (F60.2) 

Základné neurobehaviorálne východiská 

Patologické hráčstvo (PH) sa rozvíja na základe určitej preexistujúcej 
vulnerability, danej kombináciou genetických, biologických, osobnostných 
a nepriaznivých sociálnych faktorov. Jeho genetická predispozícia sa do 
značnej miery prekrýva s genetickými rizikami syndrómu závislosti od alko
holu (Slutske a kol., 2013). Pre vznik PH je kľúčové samotné vystavenie sa 
hazardným hrám a ďalšie podmieňovanie, vedúce od impulzívneho až po 
kompulzívne hranie, ktoré má napokon charakter závislosti. Pozitívny po
silňovač je vzrušenie z hry, ako aj prípadný peňažný zisk v začiatkoch hra
nia. Negatívnym posilňovačom je snaha vyhnúť sa nepríjemným emo
cionálnym stavom (abstinenčným symptómom), spojeným s prerušením hra
nia. Hráčstvo je významne neurobiologicky podmienená porucha. Objavuje 
sa tolerancia, charakteristická potrebou zvyšovať vklady a stávky. Pri nut
nosti prerušiť hranie zas vznikajú príznaky z odňatia, medzi ktorými možno 
spomenúť nervozitu, anxietu, tachykardiu, potenie, nepokoj, nespavosť, ne
chutenstvo, zvýšené baženie, či hranie v myšlienkach a predstavách 
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(Nábelek, 2012; Patarák, 2012; Nábelek a Vongrej, 2008). Tieto fenomény 
umožňuje neuroadaptácia, teda štrukturálne a funkčné zmeny centrálneho 
nervového systému, ktoré sú následkom opakovanej interakcie s hazard
nými podnetmi (Smith, 2012). Spojitosti medzi látkovými závislosťami a PH 
spočívajú v neurochemickej nerovnováhe mozgu, na ktorej sa podieľajú via
ceré genetické a biologické faktory. Nazýva sa syndróm narušenej odmeny 
(reward deficiency syndrome). V rámci neho sa subjekt dožaduje environ
mentálnych stimulov (alkohol, drogy, so vzrušením spojené hranie), ktoré 
by inherentnú nerovnováhu kompenzovali (Blum a kol., 1996). Na syndró
me narušenej odmeny sa podieľajú dysregulácie sérotonínu, dopamínu, no
radrenalínu, glutamátu a opioidového systému. Opisujú ich viaceré neuro
transmiterové teórie. Jedným z dôsledných pokusov o ich integráciu je na
príklad model ôsmich komponentov, ktorý navzájom spája úlohy ôsmich 
rôznych neuromediátorov v patogenéze PH (Nussbaum a kol., 2011). Podľa 
neho dopamín a testosterón facilitujú okamžitý a bezprostredný prístup 
k odmene. Ich narušenie teda zvyšuje zaujatie okamžitou odmenou (hra
nie). Samotnú slasť z odmeny umožňujú pociťovať endogénne opioidy. Séro
tonín a (v istých situáciách aj) kortizol sú skôr brzdou pre impulzívne a na 
odmenu prílišne zamerané správanie a facilitujú kognitívne vyhodnocovanie 
odmien. Znížená sérotonínová neurotransmisia inverzne koreluje nielen 
s impulzívnosťou, ale aj s inými závažnými poruchami rozhodovania 
(obr. 1). Noradrenalín súvisí so vzrušením z hrania, jeho vyššie hladiny tiež 
narušujú rozhodovanie. Kyselina y-aminomaslová (GABA) inhibuje impul
zívne správanie a má úlohu v monitorovaní kognitívneho výkonu a rozhodo
vania. Napokon, glutamát je spojený s moduláciou systému odmeny, dopa
mínergickej aktivity a s asociačným učením (umožňuje asociácie medzi 
hráčskymi podnetmi a hráčskym správaním). Dysfunkcie a dysregulácie 
jednotlivých neurotransmiterových systémov môžu slúžiť ako ciele pre po
tenciálnu psychofarmakologickú liečbu patologického hráčstva. Vzhľadom 
na niektoré nové objavy a vzhľadom na to, že látky modulujúce dopamín 
v ovplyvnení PH nepreukázali významnejší efekt, sa v súčasnosti úloha do
pamínu v rámci PH zásadne prehodnocuje (Linnet, 2013; Sescousse a den 
Ouden, 2013). Naopak, opioidový a glutamátový systém (obr. 2) predstavujú 
čoraz viac zmysluplné terče psychofarmakoterapie hráčskeho správania. 
Efekty farmakologických postupov je pritom možné sledovať i na zvieratách, 
keďže sa už rozvíjajú aj animálne modely hráčskeho správania (Patarák, 
2013). 
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Obrázok 1. SérotonÍn a rozhodovanie 

vnútorné podnety 
(hlad, percepcia času) 

lopatrnost' 

vonkajšie podnety 
(hrozba, odmena, trest) 

opatrnost' t 

Legenda: Prehľad účinkov deplécie sérotonínu a zvýšenej sérotonínovej neuro
transmisie na funkcie súvisiace so správaním a rozhodovaním človeka. Obrázok 
umožňuje pochopiť vzťahy medzi sérotonínom a patologickým hráčstvom ako poru
chou s iracionálnym herným rozhodovaním a viacerými kognítívnymi distorziami. 
Sérotonín pomáha integrovať dávnejšie získané informácie s prílivom vonkajších 
a vnútorných podnetov. Podľa úrovne sérotonínergického prenosu môže byť správa
nie, ktoré je výsledkom tejto integrácie, viac alebo menej opatrné. Opatrnosť je 
vyššia pri dostatku sérotonínu, nakoľko ten pôsobí ako brzda pre impulzívne rozho
dovaníe a zlepšuje prefrontálnu kôrovú kontrolu nad správaním. Konanie je vtedy 
viac reflektované a zamerané na určitý cieL Naopak, pri nedostatku sérotonínu sa 
znižuje vplyv prefrontálnej kôry na jednaníe. Za týchto okolností sa prejavuje skôr 
habituálne správanie. To níe je zamerané na určitý cieľ, skôr je vedené existujúcimi 
asociáciami medzi určitými podnetmi (hra) a naučenými reakciami na ne. Farmako
terapia, ktorá zvyšuje synaptickú dostupnosť sérotonínu (napríklad SSRI antide
presíva), má teda potenciál zlepšiť priebeh patologického hráčstva. Konceptuálne 
poznámky k obrázku: Reverzné učenie (reversallearning) je schopnosť učenia sa pri 
zmene pôvodných parametrov úlohy/situácie. Zmena fókusu pozornosti (attentional 
set shifting) je schopnosť rýchlo presunúť pozornosť na relevantné podnety. Časová 
devalvácia (delay discounting) je jav, ktorým sa označuje uprednostňovanie menšej 
odmeny, ku ktorej má jedinec bezprostredný prístup, pred väčšou odmenou, ktorá 
však prichádza s určitým oneskorením. Inhibícia odpovedí (response inhibition) je 
schopnosť potlačiť aktuálne nevhodnú činnosť alebo aktivitu, ktorá by interferovala 
s na cieľ zameraným správaním. Obrázok voľne podľa Hombergovej (Homberg, 
2012). 

157 



M. PATARÁK / PSYCHOFARMAKOLOGICKÁ LIEČBA 
PATOLOGICKÉHO HRÁČ STV A 

Psychofarmakologická liečba 

SSR! 

Medzi prvými pokusmi o farmakologické ovplyvnenie PH bolo klinické 
testovanie inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu (SSRI). Vzhľadom 
na pomerne konzistentné nálezy sérotonínovej dysfunkcie u patologických 
hráčov to ani neprekvapuje, nakoľko synaptická aktivita SSRI smeruje 
k zvýšeniu synaptickej dostupnosti sérotonínu. SSRI sú účinné a bezpečné 
antidepresíva. Ich výhoda v PH spočíva aj v potencii ovplyvniť častú re
aktívnu depresívnu problematiku alebo depresívnu komorbiditu, majú však 
aj anti-obsedantné vlastnosti, čo by sa mohlo odzrkadliť v znížení nutkania 
na hru a anti-kompulzívne vlastnosti, čo by teoreticky mohlo viesť k reduk
cii kompulzívneho hrania. Komplexné sérotonínergické modulácie eNS 
však rozhodovacie procesy modulujú nerovnomerne, mnohokrát rozporuplne 
a ak okrem globálneho pôsobenia SSRI na sérotonínovú neurotransmisiu 
(obr. 1) napokon kalkulujeme aj s inými efektmi tejto medikácie, výsledky 
nemusia byť také, ako sa a priori predpokladajú. Tri klinické štúdie boli re
alizované s fluvoxamínom (Hollander a kol., 1998; Blanco a kol., 2002; 
Dannon a kol., 2005) dve s paroxetínom (Kim a kol., 2002; Grant a kol., 
2003), dve s escitalopramom (Grant aPotenza, 2006; Black a kol., 2007), 
jedna sa venovala sertralínu (Saiz-Ruiz a kol., 2005) a jedna citalopramu 
(Zimmerman a kol., 2002). Väčšina štúdií však priniesla prinajmenšom roz
poruplné výsledky, ktoré sú pre výskumníkov sklamaním. Zaráža najmä 
príliš vysoká pozitívna odpoveď na placebo, ktorá znemožňuje, aby sa účin
ky preparátov prejavili ako významne lepšie oproti nemu. Kritickou otázkou 
je, prečo je odpoveď na placebo taká vysoká. Najpravdepodobnejšie sa zdá, 
že samotná účasť na štúdii má na patologických hráčov silný účinok. Zrejme 
hrajú rolu premenné ako motivácia zmeniť svoj životný štýl, vyliečiť sa, či 
iné očakávania od štúdie, možno aj istá snaha vyhovieť predpokladaným 
očakávaniam odborníkov. Zásadne môže pôsobiť kontakt so zdravotníkom! 
sociálnym pracovníkom, ktorý s účastníkom rozoberá jeho klinický stav 
a problémy, teda kontakt so záchrannou sieťou a pravidelné kontrolovanie. 
Pre dizajn štúdií predstavuje vysoká odpoveď na placebo seriózny problém 
(napríklad v štúdii s paroxetínom až 49 % respondentov odpovedalo na pla
cebo; Grant a kol., 2003). Riešením by mohlo byť po pár týždňoch vyčleniť zo 
štúdie placebo respondérov a následne rozdeliť rameno s aktívnym liečivom 
do skupiny s liečivom a do skupiny splacebom (Nussbaum a kol., 2011). 
Tento postup (placebo run-in) však využíva len málo štúdií. Iba dve štúdie 
(so setralínom: Saiz-Ruiz a kol., 2005 a s fluvoxamínom; Blanco a kol., 2002) 
mali trvanie šesť mesiacov, ostatné sa obmedzujú na niekoľkotýždňové ob
dobie, čo je tiež na škodu. V obidvoch bohužiaľ nebol potvrdený signifi-
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kantný účinok aktívnej medikácie (fluvoxamín bol ale signifikantne účin
nejší u mužova mladších pacientov). V mnohých chýba kontrola placebom 
a dvojité zaslepenie. Ďalším nedostatkom sú nedostatočná veľkosť skúma
nej vzorky, kde najväčšia použitá (76 účastníkov) bola v sledovaní efektivity 
paroxetínu (Grant a kol., 2003). Bohužiaľ, práve v nej chýbal štatisticky si
gnifikantný efekt testovaného SSRI antidepresíva. 

Medikácia pomocou SSRI mala úspech najmä v malých a otvorených 
štúdiách, väčšie a place bom kontrolované štúdie zlyhali, čo je interpretačne 
komplikovaný obraz. 

Pre praktickú psychofarmakoterapiu patologického hráčstva možno zo 
spomenutých sledovaní formulovať niekoľko záverov: 

1. Anti-gamblingový účinok SSRI (ak o ňom vôbec možno v pravom 
zmysle slova hovoriť) je zrejme nezávislý od ich anxiolytického (Grant a Po
tenza, 2006) a antidepresívneho pôsobenia (Zimmerman a kol., 2002), po
dobne, ako je to s ich anti-obsedantnou a anti-kompulzívnou efektivitou. Je 
možné, že účinok na PH súvisí práve s efektivitou SSRI na obsedantno
kompulzívnu symptomatiku. 

2. Ak sú správne vývody predchádzajúceho bodu, potom je racionálny 
predpoklad, že väčšiu účinnosť budú mať SSRI vo vyššej dávke, tak, ako je 
to v prípade OeD. Odporúčanie by mohlo znieť: podávať najvyššiu pacien
tom tolerovanú dávku, ak jej zvyšovanie vedie ku klinickému efektu. Na 
takéto odporučenie však neexistujú objektívne dáta. 

3. SSRI sú výhodné najmä v prípade komorbidity PH s úzkostnými a de
presívnymi poruchami. 

4. SSRI nepoužívať v prípade komorbidity PH s bipolárnou afektívnou 
poruchou, u ktorej nezvyšujú len pravdepodobnosť pre šmyku do mánie, ale 
aj relapsu hráčskych symptómov (Hollander a kol., 1998). 

5. Na základe dostupných štúdii nemožno určiť jednoznačne preferovaný 
SSRI preparát. Ich priame porovnanie v PH nebolo totiž nikdy realizované. 

Antipsychotiká 

Dopamínergické a sérotonínergické alterácie sú v neurobiológii patolo
gického hráčstva dlho známe. Práve na tieto dva systémy pôsobia druhoge
neračné antipsychotiká, teda D2 a 5-HT2A antagonisty. Hoci experimentálne 
modulácie mezolimbického dopamínového systému antipsychotikom halope
ridolom viedli skôr k zvýšeniu motivácie hrať (Zack a Poulos, 2007), predsa 
boli v roku 2008 publikované dve štúdie s olanzapínom. Olanzapín pôsobí 
na dopamínový aj sérotonínový systém, má tymostabilizačný účinok a vo 
viacerých psychiatrických poruchách redukuje impulzívnosť. Bol preto 
skúšaný počas siedmich týždňov na špecifickej populácii patologických hrá-
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čov: na hráčoch video pokru (Fo ng a kol., 2008). V porovnaní splacebom 
však nedosiahol lepšie účinky. Druhá štúdia (McElroy a kol., 2008) bola 
randomizovaná, dvojito zaslepená a place bom kontrolovaná. Sledovaná 
v nej bola efektivita olanzapínu v skupine 42 pacientov. 21 subjektov 
dostávalo olanzapín a 21 placebo. Primárnym výstupom mali byť zmeny 
v Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale adaptovanej na patologické hráč
stvo (PG-YBOCS). Jedenásť subjektov, liečených olanzapínom, však pred
časne ukončilo štúdiu. Olanzapín nielenže nebol účinnejší ako placebo, bol 
aj spojený s výraznejšími nežiaducimi účinkami, respektíve vysokou mierou 
prerušenia liečby. 

Obidve štúdie teda skončili neúspechom. Hoci v prvej štúdii možno oce
ňovať snahu identifikovať špecifickú subpopuláciu patologických hráčov 
(obecným a častým nedostatkom štúdií s PH je neuvádzanie preferovaných 
hazardných aktivít), sledovanie po dobu siedmich týždňov je jednoducho 
prikrátke a je jej slabým miestom. Napríklad lítium, ktoré bolo signifikant
ne účinné v subpopulácii patologických hráčov s poruchou z bipolárneho 
spektra, sa odlíšilo od placeba až v ôsmy týždeň liečby (Hollander a kol., 
2005). Keďže aj u antipsychotík je istá časová diskrepancia medzi okam
žitým účinkom na neuromediátorový systém a ich klinickým účinkom pod
mieneným neuroadaptáciami, možno ju predpokladať aj v účinku na prízna
ky PH, teoreticky dokonca ešte vo väčšej miere. 

V tomto ohľade je však zaujímavý údaj indukcie patologického hráčstva 
po iniciácii medikácie aripiprazolom u troch pacientov s diagnostikovanou 
poruchou zo schizofrénneho okruhu (Cohen a kol., 2011). Patologické hráč
ske správanie u nich zrejme súviselo so zmenami dopamínergického tonusu 
po podávaní aripiprazolu, nakoľko hneď po jeho vysadení vymizlo. 

Z uvedených informácií je možné usudzovať, že antipsychotiká nie sú tou 
správnou volbou na farmakologické ovplyvnenie PH. Olanzapín odporúčať 
nemožno a dostupné údaje o iných antipsychotikách (haloperidol, aripipra
zol) dovoľujú tento negatívny záver predbežne formulovať aj pre antipsycho
tiká ako skupinu. 

Lítium 

Použitie lítia má isté odôvodnenie vo vysokej komorbidite PH s bipo
lárnou afektívnou poruchou (BAF). Niektorí autori (McElroy, 2011) predpo
kladajú vzťah medzi PH a bipolárnym spektrom, hlavne kvôli impulzívnosti. 
V súčasnej dobe sa koncept bipolárneho spektra rozširuje a zvyšuje sa po
treba identifikácie podprahových a subsyndromálnych stavov (Strakowski 
a kol., 2011). V rámci BAF je komorbidita s PH približne 30 %-ná, pričom 
zhruba 38 % pacientov hospitalizovaných pre PH má kritéria hypománie 

160 



M. PATARÁK / PSYCHOFARMAKOLOGICKÁ LIEČBA 
PATOLOGICKÉHO HRÁČSTVA 

a asi 24 % ambulantných má splnené kritéria BAP (Hollander a kol., 2005). 
Štúdia, ktorá sa vôbec ako prvá zaoberala efektivitou lítia v PH, po

rovnávala jeho účinnosť s valproátom (Pallanti a kol., 2002). Zároveň išlo 
o prvú štúdiu, ktorá sledovala pôsobenie tymostabilizátory u pacientov 
s PH. Išlo o 42 subjektov s vylúčenou diagnózou bipolárnej afektívnej poru
chy (BAP), pričom štúdiu riadne ukončilo 15 z 23 jedincov na lítiu a 16 z 19 
účastníkov na valproáte. Obidve skupiny vykazovali symptomatické zlepše
nie (sledované pomocou škály Clinical GlobalImpression, CGI, 
a PG-YBOCS) a neboli medzi nimi signifikantné rozdiely. 

Druhá štúdia s lítiom (Hollander a kol., 2005) bola už randomizovaná, 
dvojito zaslepená a placebom kontrolovaná, s kvalitným dizajnom a zaují
mavým cieľom: zistiť, či je lítium efektívne v liečbe pacientov s PH a komor
bídnou poruchou z bipolárneho spektra. Subjekty boli vo veku 18-65 rokov, 
mali podľa DSM-IV diagnostikované PH a poruchu bipolárneho spektra, 
pričom do sledovania boli zaradení pacienti s cyklotýmiou, bipolárnou poru
chou typu II (BAP II) a BAP inak nešpecifikovanou (not otherwise specified). 
Vzhľadom na etickú problematickosť kontroly placebom do nej neboli zara
dení pacienti s bipolárnou poruchou typu I (BAP I). Výskum so 40 účast
níkmi trval desať týždňov. Lítium bolo signifikantne účinnejšie než placebo 
(83 % vs. 29 %), pričom tento účinok bol štatisticky významný nielen na 
škále mánie a afektívnej stability, ale aj na škálach sledujúcich PH 
(PG-YBOCS, CGI a subškála YBOCS zameraná na myšlienky a nutkanie na 
hazardné hranie). Účinok na hráčske správanie pritom koreloval s účinkom 
na afektívnu instabilitu. Štúdia u patologických hráčov s komorbídnou po
ruchou z bipolárneho spektra dokázala užitočnosť lítia na hráčske aj afek
tívne symptómy. 

Viacerí komentátori (Potenza, 2012, Grant a Kim, 2006) predchádzajú
cich dvoch štúdií sa zhodujú v tom, že je to pre lítium jednoznačný úspech. 
Zároveň zdôrazňujú nutnosť identifikovať jednotlivé subtypy patologických 
hráčov, ktoré by lepšie odpovedali na tú/ktorú liečbu. To zrejme predstavuje 
budúcnosť farmakoterapie patologického hráčstva a ako v mnohých iných 
prípadoch, aj tu treba nielen na komorbiditu prihliadať, ale často sa ňou aj 
riadiť. Pre podskupinu patologických hráčov s komorbídnou poruchou z bi
polárneho spektra je teda vďaka týmto dvom výnimočným štúdiám postup 
liečby jasnejší: 

1. Bipolárne klinické znaky u pacientov s PH by mali nasmerovať selek
ciu farmakologickej liečby k lítiu. 

2. Ak je to klinicky možné, tak by sa v tejto podskupine pacientov nema
la podávať SSRI medikácia, respektíve by sa mala vysadiť. 
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Látky s účinkom na glutamátový systém 

N-acetylcysteín (NAC) je látka, ktorá pomáha obnovovať extracelulárnu 
koncentráciu glutamátu v nucleus accumbens, čím by mala viesť k redukcii 
adiktívneho správania (obr. 2). Tento predpoklad testoval na dobro
voľníkoch s PH pilotný výskum publikovaný v roku 2007 (Grant a kol., 
2007). Išlo o osemtýždňovú otvorenú štúdiu bez kontroly placebom, ktorej sa 
zúčastnilo 27 subjektov s PH (diagnostikovaného podľa DSM-IV). Šestnásť 
z nich odpovedalo na liečbu (najmenej 30 %-ná redukcia na PG-YBOCS). Tí 
následne zahájili šesťtýždňové sledovanie, v ktorom sa porovnával NAC 
s placebom. Z nich 83,3 % odpovedalo na aktívnu liečbu a len 28,6 % na pla
cebo. NAC bol nielenže efektívny, ale aj dobre tolerovaný, prakticky bez 
nežiaducich účinkov. 

Memantín je antagonista N-metyl-D-aspartátových receptorov (NMDA), 
ktorý redukuje glutamátovú excitabilitu a znižuje impulzívne rozhodovanie. 
Jeho testovaniu sa venovala pilotná desať-týždňová štúdia s 29 účastníkmi, 
ktorá prebiehala v rokoch 2009 a 2010 (Grant a kol., 2010). Okrem 
PG-YBOCS sa testovali aj kognitívne funkcie, ako schopnosť potlačiť im
pulzívne odpovede (testovaná pomocou stop-signal task) a behaviorálna fle
xibilita (IDIED, teda intra-dimensional / extra-dimensional set shift task, za
meraná na schopnosť flexibility pri zmene pravidiel testovej úlohy, ktoré si 
predtým jedinec osvojil). 28 subjektov štúdiu ukončilo. Memantín bol po
dávaný v dávke od 10 do 30 mg na deň, pričom bol veľmi dobre tolerovaný 
a účinný nielen na redukciu symptómov hazardného hrania, redukciu času 
stráveného hrou a množstva peňazí, ktoré boli počas hrania minuté, ale 
zlepšoval aj viaceré kognitívne parametre. Je možné, že memantín zlepše
ním kognitívnej rigidity, ktorá u niektorých jedincov vedie ku kompulzívne
mu hazardnému hraniu (teda k pokračovaniu v hazardnom hraní napriek 
jeho nepriaznivým následkom), redukuje aj mieru angažovania sa v samot
ných hazardných hrách. 

Amantadín je antiglutamátergické farmakum (NMDA antagonista), 
vhodné pre liečbu skorých parkinsonických motorických príznakov, pričom 
pozitívne ovplyvňuje nielen dyskinézy, ale aj punding, čo je repetitívne 
bezúčelné správanie v rámci impulzívnych/kompulzívnych komplikácii Par
kinsonovej choroby. I preto bol skúšaný po dobu sedemnástich týždňov u 17 
pacientov s Parkinsonovou chorobou a súčasne diagnostikovaným PH 
(Thomas a kol., 2010). Išlo o hráčov lotérií, pričom šiesti z nich hrali aj na 
automatoch. Amantadín bol signifikantne účinnejší (Gambling-Symptom 
Assessment Scale, SAS, a Y-BOCS) než placebo. Efekt amantadínu bol pre
kvapivý, nakoľko bol účinný už na tretí alebo štvrtý deň podávania, pričom 
finančne devastačné kompulzívne hranie u všetkých liečených pacientov 
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buď celkom vymizlo, alebo sa významne redukovalo. Značnou nevýhodou 
však bolo, že u piatich z nich viedol k halucináciám (čo je známy efekt via
cerých NMDA antagonistov). 

Zdá sa, že aplikácia amantadínu sa môže zaradiť do účinných postupov 
v prípadoch Parkinsonovej choroby, komplikovanej patologickým hráč

stvom. Pôjde však skôr o alternatívnu liečbu, najmä pre vysoké riziko psy
chotických komplikácií (5 halucinujúcich pacientov z celkových 17 je príliš 
veľa). Nedávno bola účinnosť amantadínu opísaná aj u patologického hráča 
bez komorbidity s Parkinsonovou chorobou (Pettorruso a kol., 2012), pričom 
sa predpokladá jeho priaznivé pôsobenie vďaka obnoveniu glutamátovej 
a dopamínovej dysbalancie. U pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí 
trpia patologickým hráčstvom následkom dopamínergicky pôsobiacej anti
parkinsonickej liečby, amantadín (v monetary reward/ loss risk-taking task) 
redukoval senzitivitu na odmenu, znižoval výber rizikových možností a zvy
šoval počet volieb, ktoré neboli spojené s rizikom (Cera a kol., 2014). 

Samotné patologické hráčstvo bolo pozitívne ovplyvnené pomocou NAC 
aj memantínu. NAC je liek, ktorý sa už roky používa ako antioxidant, ako 
antidótum pri predávkovaní paracetamolom, či ako mukolytikum, ktoré 
u nás dostať vo forme šumivých tabliet. Je to bezpečný liek bez výraz
nejších nežiaducich účinkov a jeho efektivita v PH, ktorá by bola overená 
väčšími štúdiami, by bola nesmiernym prínosom. 

Čo sa týka memantínu, ten sa používa v liečbe ťažkej a stredne ťažkej 
Alzheimerovej demencie. Štúdia, ktorá sledovala jeho účinnosť, bola uni
kátna vďaka súbežnému testovaniu kognitívnych funkcií. Memantín zmier
ňoval hazardné hráčske správanie, ako aj kognitívne deficity súvisiace s pa
tologickým hráčstvom (Grant a kol., 2010). Jeho účinky sa sledovali na vzor
ke pacientov bez pridruženej psychiatrickej komorbidity a bez demencie. 
Obmedzením štúdie bola malá vzorka, otvorený dizajn, potenciálne vysoký 
efekt placeba, ako aj nedostatočné desať-týždňové trvanie. 

Vyššie uvedené štúdie sú indíciami pre potenciálne priaznivé ovplyvne
nie PH antagonistami glutamátového systému a N-acetylcysteínom. 

1. Vzhľadom na bezpečnosť a predbežnú účinnosť je N-acetylcysteín pre 
budúcu liečbu patologického hráčstva veľkou nádejou. Jeho efektivitu však 
treba overiť kvalitnejšími a väčšími štúdiami. 

2. Memantín by bol snáď vhodný u hráčov s výraznejšími kognitívnymi 
deficitmi, čo je však tiež nutné potvrdiť ďalšími štúdiami. 

3. Nasadenie amantadínu by mohlo byť alternatívnym postupom v prípa
doch Parkinsonovej choroby, v ktorých sa objavuje patologické hráčstvo ako 
komplikácia. 
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Obrázok 2. 

neurón 

Schéma glutamátergickej neurotransmisie 
na synapse 

Legenda: Pre adekvátnu funkciu glutamátu je kľúčová glutamátová homeostáza, 
čo je zložito udržiavaná rovnováha medzi synaptickým a extrasynaptickým glu
tamátom (Reissner a Kalivas, 2010). Vo viacerých závislostiach dochádza k zníženiu 
množstva extrasynaptického glutamátu, ktorý za normálnych okolností pôsobením 
na mGluR2/3 receptory inhibuje uvoľňovaníe glutamátu do synaptickej štrbiny. Pri 
jeho deficite sa teda glutamátu uvoľňuje priveľa (následne nadmerne stimuluje post
synaptické receptory: znázornené sú NMDA a mGluR5 receptory). Tieto zmeny sa 
týkajú aj patologického hráčstva. N-acetylcysteín je látka, ktorá pomáha obnovovať 
extracelulárnu koncentráciu glutamátu a vedie aj k redukcii hráčskeho správanía. 
Stimuluje totiž činnosť xc výmenníka, ktorý z gliálnych buniek uvoľňuje glutamát, 
výmenou za cystín. Tým sa zvýši jeho agonístické pôsobeníe na presynaptické recep
tory a rovnováha celého systému sa tak môže obnoviť. 

Opioidoué antagonisty 

Blokáda opioidových receptorov je v prípade PH zrejme spojená so zní
žením skúsenosti odmeny po výhre a so zvýšením nepríjemnej skúsenosti po 
prehre, čo môže byť bázou jej efektivity. Takémuto predpokladu predchá-
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dzajú určité experimentálne poznatky (Petrovic a kol., 2008), ale aj klinická 
efektivita naltrexónu (kompetitívneho antagonistu prevažne Jl a K opioi
dových receptorov) v závislosti od alkoholu a opiátov. Pravdepodobne nejde 
len o blokádu opioidových receptorov, ale aj následnú moduláciu mezolim
bického dopamínového systému, ktorej podstatu stále presne nepoznáme. 

Šesťtýždňová otvorená štúdia mala testovať bezpečnosť a krátkodobú 
efektivitu naltrexónu v liečbe patologického hráčstva (Kim a Grant, 2001). 
Bola realizovaná na 17-ich subjektoch, pričom sa hodnotili škály ako CGI, 
G-SAS a každé dva týždne sa monitorovali hepatálne funkcie. Naltrexón re
dukoval nutkanie hrať, ale i celkové hazardné hráčske správanie, pričom te
rapeutická odpoveď sa objavovala na štvrtý týždeň, muži na ňu reagovali 
rovnako dobre ako ženy a priemerná klinicky účinná dávka bola 157 mg na 
deň. Najčastejším nežiaducim účinkom bola nauzea. Túto štúdiu označili 
autori za testovaciu a predbežnú, kým sa nezrealizuje väčšia a kontrolo
vaná. 

Tá nasledovala v tesnom závese (Kim a kol., 2001). Po týždennom úvode 
s placebom bola realizovaná jedenásť-týždňová štúdia, ktorá porovnávala 
naltrexón a placebo u 45-ich dobrovoľníkov, ktorí spÍňali DSM-IV kritériá 
pre patologické hráčstvo (v pôvodnom súbore bolo 83 jedincov). Naltrexón 
bol titrovaný od 25 mg denne po najviac účinnú dávku, respektíve kým ne
bol dosiahnutý dávkovací strop 250 mg na deň. Týždenne sa monitorovali 
nežiaduce účinky, každé dva týždne hepatálna enzymatická aktivita. Hráč
ska symptomatika sa sledovala pomocou G-SAS a subjektmi i klinickými 
pracovníkmi hodnotenej CGI škály. Naltrexón bol účinný vo všetkých troch 
škálach, a to signifikantne (75 %) v porovnaní splacebom (24 %). Jeho prie
merná dávka bola 188 mg na deň, pričom táto bola schopná redukovať frek
venciu a intenzitu nutkania hrať, ako aj samotného hráčskeho správania. 
Naltrexón bol efektívnejší u hráčov so závažnejšími nutkaniami, než u tých, 
ktorí ich u seba považovali za stredné. Najvýraznejším nežiaducim účinkom 
bola opäť nauzea, hlavne v prvý týždeň liečby. Okrem toho sa objavila ten
dencia k zvyšovaniu hladín hepatálnych enzýmov, najmä u pacientov, ktorí 
súčasne užívali nesteroidné antiflogistiká. K zvýšeniu hepatálnej enzyma
tickej aktivity došlo u 20 % sledovaných pacientov, užívajúcich naltrexón. 
Celkovo však štúdia preukázala klinickú efektivitu naltrexónu v redukcii 
symptómov PH. 

V dvanásť-týždňovej štúdii mal naltrexón porovnateľnú účinnosť s bu
propiónom (Danon a kol., 2005). 

Najnovšie publikovaná štúdia (Grant a kol., 2008) sa venovala testova
niu naltrexónu v redukcii patologického nutkania hrať. Bola to dvojito za
slepená a placebom kontrolovaná štúdia. Trvala osemnásť týždňov a bola 
realizovaná so 77 jedincami, spÍňajúcimi DSM-IV kritéria pre PH. Tí boli 
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rozdelení do štyroch vetiev: s 50 mg, so 100 mg a so 150 mg naltrexónu a do 
vetvy s placebom. Meradlá boli PG-YBOCS, na nutkanie zamerané 
PG-YBOCS, CGI, G-SAS a iné psychologické nástroje. Efektivita sa signifi
kantne nelíšila v troch vetvách s naltrexónom, pričom vo všetkých škálach 
bol naltrexón lepší ako placebo. Účinnejší bol aj na redukciu celkovej závaž
nosti hazardného hrania a v zlepšení psychosociálneho fungovania. Analýza 
vplyvu pohlavia nezistila štatistické rozdiely účinnosti u mužov a u žien. 
Navyše, rovnako účinné boli nízke aj vyššie dávky naltrexónu, pričom všet
ky boli dobre tolerované. 

Napokon bola sledovaná efektivita a bezpečnosť nalmefénu, opioidového 
antagonistu s vyššou afinitou na p. receptory, než má naltrexón (Grant 
a kol., 2006). Išlo o šestnásť-týždňovú, randomizovanú, dvojito zaslepenú 
a placebom kontrolovanú multiregionálnu štúdiu, realizovanú v pätnástich 
liečebných centrách v USA. Štúdie sa zúčastnilo 207 patologických hráčov. 
Nalmefén sa podával v dávkach 25 mg, 50 mg a 100 mgpro die. V dávkach 
25 a 50 mg signifikantne redukoval závažnosť hrania (meranou prostred
níctvom PG-YBOCS), pričom dávky 50 a 100 mg boli spojené s výraznejšími 
nežiaducimi účinkami (nauzea, vertigo a insomnia). Dávka 25 mg však bola 
dobre tolerovaná a v porovnaní s placebom tiež signifikantne účinnejšia 
(59,2 % vs. 34 %). 

Už na prvý pohľad ide v prípade opioidových antagonistov o štúdie s kva
litným dizajnom a s väčším počtom subjektov, než býva vo výskumoch s PH 
obvyklé. Je ale potrebné upozorniť, že v štúdii s nalmefénom bolo predčasné 
prerušenie štúdie časté v každej testovacej skupine. Celkovo išlo o 66 % 
subjektov, pričom 47 % dobrovoľníkov opustilo štúdiu pre nežiaduce účinky. 
Počet odchodov zo štúdie na dávke 25 mg nalmefénu sa však významne 
nelíšil od počtu prerušení na placebe. Navyše, v celkovej odpovedi (meranej 
pomocou CGI) mal signifikantný účinok len nalmefén v dávke 25 mg, čo 
v tomto prípade vedie k dôležitým implikáciám pre terapeutické dávkova
nie. 100 mg už významný profit neprinášalo, len zvyšovalo nežiaduce účin
ky, z čoho vidieť, že autori štúdie zvolili zbytočne vysokú dávku. Aj titrácia 
účinnej látky bola prirýchla (do dvoch týždňov), keďže najviac negatívnych 
účinkov bolo v prvý týždeň liečby a najúčinnejšie boli aj tak nízke dávky. 
V ďalšej štúdii s nalmefénom by bolo vhodnejšie zvoliť nižšie dávky a po
malšiu titráciu, čo si uvedomovali aj samotní autori (Grant a kol., 2006). Tá 
bola publikovaná v roku 2010, avšak s viac-menej negatívnym výsledkom 
(Grant a kol., 2010). V štúdii s 223 účastníkmi sa nepodarilo dokázať vyššiu 
efektivitu nalmefénu, porovnávaného splacebom. 43 účastníkov však štúdiu 
opustilo ešte pred dosiahnutím cieľovej dávky lieku. Analýzy napokon uká
zali, že jedinci, ktorí dosiahli cieľovú dávku 40 mg nalmefénu denne a uží
vali ju aspoň týždeň, mali signifikantné zlepšenie (v PG-YBOCS a špecificky 
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v nutkaní k hre) oproti jedincom, ktorí brali placebo. Výsledky tak môžu 
poukazovať na zásadný význam vhodného dávkovania nalmefénu, ktoré by 
bolo spojené so symptomatickým zlepšením. V predchádzajúcej štúdii 
(Grant a kol., 2006) to bolo 25 mg a v novšej (Grant a kol., 2010) 40 mg nal
mefénu denne. 

Behaviorálnym efektom antagonistov je najmä redukcia baženia, zníže
nie nutkania k hazardnému hraniu a predÍženie periódy abstinencie. Nal
trexón aj nalmefén boli vo viacerých štúdiách v liečbe symptómov PH účin
né. Vzhľadom na neprítomnosť od dávky závislej hepatotoxicity a možnosť 
použitia nižších efektívnych dávok možno odporučiť najmä nalmefén. Kri
tická pre jeho efektivitu je však vhodne zvolená dávka a súvislé užívanie, 
ktoré môže byť kvôli nežiaducim účinkom (nauzea, insomnia a vertigo) pre 
niektorých pacientov problémom. 

Záver 

Doteraz neexistuje žiadna oficiálne schválená a odporúčaná farmakolo
gická liečba patologického hráčstva. Dôkazy o priaznivom medikamentóz
nom ovplyvnení jednotlivých symptómov tejto behaviorálnej závislosti sú 
značne obmedzené. V prehľadovom článku sú uvedené len tie najpozoruhod
nejšie a najvplyvnejšie štúdie v oblasti psychofarmakológie patologického 
hráčstva. Vynechané sú viaceré sledovania účinnosti antikonvulzív, GABA
ergických látok a antidepresív mimo SSRI triedy. Patologické hráčstvo je 
biopsychosociálnou poruchou, kde medikamentózna liečba pravdepodobne 
zohráva len značne limitovanú rolu. V nedávnej meta-analýze štrnástich 
štúdií s celkovým počtom 1024 účastníkov vyšli oproti placebu výhodnejšie 
iba opioidové antagonisty (Bartley a Bloch, 2013). Na ne sa zrejme budú 
nasledujúce výskumy aj najviac zameriavať. V praxi tak ostáva hlavným 
princípom liečby komorbidita. V prípade komorbidity hráčstva s úzkostnými 
a depresívnymi poruchami sú liekmi voľby SSRI preparáty, v prípade ko
morbidity s bipolárnou poruchou lítium a v prípade výrazného baženia 
a nutkania na hazardné hranie, respektíve komorbidity so závislosťou od 
alkoholu, možno siahnuť po opioidových antagonistoch, napríklad nalme
féne. 

Vyhlásenie autora o konflikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt 
záujmov. 
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