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PREHĽADOVÉ PRÁCE 

PATOLÓGIAKVANTITY A KVALITY 
HEDÓNIE V KONTEXTE ROZVÍJAJÚCEJ 
SA ZÁVISLOSTI 

Súhrn 

Konzumácia psychoaktívnych látok je pred rozvojom závislosti primárne hedo
nická. K dosiahnutiu satisfakcie je potrebné, aby došlo k zvýšeniu hladiny dopa
mínu, vyvolaného konzumom psychoaktívnych látok, a to rýchlo a v dostatočnej mie
re, čím sa stimulujú aj nízko afinitné dopamínové D1 receptory, nielen D2 receptory. 
Aktivácia D1 receptorov v nucleus accumbens (NAc) vedie k odmene, kým aktivácia 
D2 receptorov nie. Stimulácia D1 receptorov v priamej dráhe vedie k očakávaniu od
meny, kým stimulácia D2 receptorov v nepriamej dráhe vedie k udržaniu motivácie, 
potrebnej na obstaranie a konzumáciu posilňovača. Prechod z kontrolovaného na 
kompulzívne užívanie psychoaktívnych látok súvisí s posunom v aktivácii zo 
striatálnych subregiónov, zapojených do odmeňovania konzumácie, do dorzálneho 
striata, ktoré je spojené s tvorbou návykov. Okrem systému odmeny sa do týchto de
jov zapája systém anti-odmeny. Pozitívne posilňovanie (potešenie/uspokojenie) sa 
viac spája s poruchou kontroly impulzov, negatívne posilňovanie (úľava z úzkosti 
a stresu) s kompulzívnymi poruchami. Kolabujúci cyklus impulzivity a kompulzivi
ty má za následok adiktívny cyklus. Striedmosť limituje (odďaľuje) rozvoj závislosti 
u vulnerabilného jedinca. Narušené hedonické interpretácie sa spájajú napríklad 
s ambihedóniou či parahedóniou. Bolo by zaujímavé Škálovať patológiu kvality 
hedónie pri závislosti. Temná stránka závislosti súvisí s rozvojom alostatických 
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zmien. Rozšírená amygdala (nucleus centralis amygdalae, nucleus interstitialis 
striae terminalis a schránka NAc), ako aj laterálna habenula, kortikoliberín (cor
ticotropin-releasing factor, CRF) a norepinefrín, sú zodpovedné za tieto alostatické 
zmeny. Upregulácia dynorfinových K-opioidových receptorov (KOR) je spojená s dys
fóriou a zvýšenou senzitivitou voči stresu počas stavu odvykania. Perspektívne by sa 
liečba závislostí mohla zamerať okrem iného na redukciu reaktivity okruhov súvi
siacich so stresom. 

K ľ ú č o v é s 1 o v á : anhedónia - ambihedónia - pseudohedónia - parahedónia -
dyshedónia - alostáza - adiktívny cyklus - temná stránka 
závislosti 

E. Višňovský: THE QUANTITY AND QUALITY 
PATHOLOGY OF THE HEDONIA IN THE CONTEXT 
OF DEVELOPING ADDICTION 

Summary 

The consumption of psychoactive substances is primarily hedonic before the de
velopment of addiction. To be reinforcing, drug-induced dopamine increases need to 
be fast and sufficiently large to stimulate low-affinity dopamine D1 receptors in ad
dition to D2 receptors. D1 receptor stimulation in the nucleus accumbnes (NAc) by 
itself is sufficient to produce drug reward, whereas D2 receptor stimulation is not. 
While dopamine stimulation of D1 receptors in the direct pathway signals the expec
tation for the reward, dopamine stimulation of D2 receptors in the indirect pathway 
is more likely to sustain the motivation needed to procure and consume the reinfor
cer. The transition from controlled to compulsive drug taking has been associated 
with a shift in the involvement of striatal subregions, implicated in the rewarding 
response to drugs, to the dorsal striatum that is associated with habit formation. In 
addition to the reward system, an anti-reward system is involved. Positive reinfor
cing (pleasure/satisfaction) is more associated with impulse control disorder, negati
ve reinforcing (relief from anxiety and stress) with compulsive disorders. Collapsing 
cycle of impulsivity and compulsivity results in an addictive cycle. The temperance 
limits (delays) the development of addiction in a vulnerable individual. Disturbed 
hedonic interpretations are associated, for example, with ambihedonia or parahedo
nia. lt would be interesting to scale the pathology of the quality of hedonia in sub
stance induced disorders. The dark side of addiction is related to the development of 

68 



E. VIŠŇOVSKÝ/ PATOLÓGIA KVANTITY A KVALITY HEDÓNIE 
V KONTEXTE ROZVÍJAJÚCEJ SA ZÁVISLOSTI 

allostatic changes. The extended amygdala (central nucleus of the amygdala, bed 
nucleus of the stria terminalis, and the NAc shell), lateral habenula, corticotropin
releasing factor (CRF), and norepinephrine are responsible for these allostatic chan
ges. Upregulation of the dynorphin K-opioid receptor system (KOR) has been asso
ciated with the dysphoria and the increased sensitivity to stress during drug with
drawal. Perspectively, addiction treatment could focus on, among other things, redu
cing the reactivity with stress associated circuits. 

K e y w o r d s : anhedonia - ambihedonia - pseudohedonia - parahedonia - dys
hedonia - alostase - addiction cycle - dark side of addiction 

Úvod 

Pozícia hedónie a anhedónie v rozvoji perspektívnej závislosti sa javí ako 
významná. Človek so svojou intelektovou kapacitou by mal byť (je) zodpo
vedný za riziká zo slastí, ktorým sa vystavuje. Tie z nich, ktoré sú navodzo
vané neadekvátne, nezaslúžene, egoisticky, bez širšie súvisiaceho konceptu 
šťastného života prameniaceho z dávania, sa pod rúškom zážitku, na ktorý 
„mám nárok", stávajú pretváračom pravého pokoja a radosti na ich karika
túru, a neskôr na pustatinu. Hedonické neadresné blúdenia sú nenásytným 
hľadaním nikdy nezískateľnej podstaty. Naopak ide o alostatické straty pô
vodnej hedonickej úrovne. Cnosť alebo čnosť (grécky pE't'ľ), areté, latinsky 
virtus) je vypestovaný a habituálny sklon k dobrému konaniu. Štyri z cností 
majú základnú úlohu. Preto sa aj tradične nazývajú ako základné cnosti 
(virtutes cardinales). Všetky ostatné sa zoskupujú okolo nich. Sú to: rozváž
nosť (prudentia), spravodlivosť (iustitia), mravná sila (fortitudo) a miernosť 
(temperantia). Ak by boli v živote správne nielen poznané, ale aj žité, nemu
sela by byť hedónia bizarne zneužívaná na širokej ceste budúcej závislosti 
(samozrejme odhliadnuc od jej biologickej podstaty v etiopatogenéze). V roz
voji závislosti dochádza prinajmenšom ku patológii alebo dysregulácii 
striedmosti, respektíve miernosti (latinsky frenum, temperantia). Vystihuje 
ju umiernenosť, sebakontrola, zdržanlivosť a miera, vnímanie celou mysľou, 
sebaovládanie alebo „uzda". Bolo by nerozumné minúť celý svoj hedonický 
kapitál rýchlo. 

Pri rozvoji budúcej závislosti je niekedy hedonická interpretácia naru-
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šená, napríklad v rámci syndrómu nedostatočnej odmeny (Blum, 2015). Ino
kedy je primárne prítomná naopak anhedónia, ako napríklad v type III Le
schovej typológie alkoholizmu (Lesch a kol., 2009). Rozvíjajúca sa závislosť 
postupne mení impulzivitu na kompulzivitu a spúšťa neuroplastické zmeny 
v závislosti od zvyšujúceho sa konzumu, a to od mezolimbického dopamíner
gického systému, nucleus accumbens, prefrontálneho systému až po rozšíre
nú amygdalu v tomto poradí, o čo sa opiera súčasný výskum. Patológia he
dónie sa odráža v alostáze. Mozog sa závislosťou čím viac dysforizuje a an
hedonizuje. Dokonca sa dá použiť neologizmus patológia kvality hedónie, čo 
by mohlo lepšie než anhedónia vystihnúť choré odtiene narušenia prežíva
nia slasti. Adiktívny cyklus zahŕňa tri časti: pozitívny - hedonický, dysfori
zujúci - odvykací a anticipujúci. Vysychajúca šťava ne-(súladu) tohto cyklo
vania symbolizuje závislosť. Systém anti-odmeny (antireward system) limi
tuje odmenu, súvisí so systémom adaptácie, facilituje craving. Anhedónia sa 
dokonca dostáva medzi jadrové symptómy prolongovaného odvykania. Tem
ná stránka závislosti definitívne uzatvára hedonickú patológiu (Volkow 
a kol., 2015). Za čím ďalej tým kratšie potešenie (alebo pseudopotešenie) si 
vyberá väčšiu a väčšiu daň následnej dysforickej nabaľujúcej sa „gule nera
dosti". Aktívne závislý človek so svojou patológiou hedónie teda nemôže byť 
šťastný. Symbolicky povedané, ak si človek svoje hedonické zážitky rýchlo 
a nezodpovedne vyčerpá, nezostane mu ich dostatočná zásoba do budúcna. 

Biologická podstata pôsobenia psychoaktívnych 
látok (hedonický efekt) 

Konzumované psychoaktívne látky iniciujú svoj posilňovací efekt pro
stredníctvom suprafyziologického uvoľňovania dopamínu v nucleus accum
bens (NAc). Tým aktivujú priamu striatálnu dráhu prostredníctvom D1 re
ceptorov a inhibujú nepriamu dráhu prostredníctvom D2 receptorov. Opako
vané užívanie psychoaktívnych látok spúšťa neuroplastické zmeny glutamá
tergických vstupov do striata a dopamínergických neurónov stredného moz
gu, čím sa oslabuje seba-regulácia a zvyšuje senzitivita voči stresovým sti
mulom a dysfórii. Kým teda úvodné experimentovanie s psychoaktívnymi 
látkami je otázkou vôľového konania a slobodného rozhodnutia, dlhodobé 
kontinuálne užívanie vedie k narušeniu potenciálu uplatniť sebakontrolu 
nad užívaním. To vedie k redukcii schopnosti zvládať stresové situácie 
a k dysfórii. 
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Psychoaktívne látky modulujú expresiu génov zahrnutých v neuroplasti
cite cez epigenetické a pravdepodobne RNA modifikácie, narúšajú intrace
lulárne signalizačné kaskády, ako aj neuronálne okruhy. Ich dysfunkcia vy
voláva dlhodobé zmeny spojené so závislosťou. Psychoaktívne látky rozlič
nými farmakologickými efektmi zvyšujú uvoľňovanie dopamínu do schránky 
(shell) nucleus accumbens. Aktivizujú fázické pálenie dopamínergických 
neurónov, čo vedie k veľmi rýchlemu uvoľňovaniu dopamínu (Owesson-Whi
te a kol., 2009). Obrovský nárast hladiny dopamínu, ktorý je spustený fázic
kým pálením, je nevyhnutný k tomu, aby boli stimulované D1 receptory 
v nucleus accumbens. 

Dopamínergické neuróny vo ventrálnej tegmentálnej oblasti (VT A) pália 
tonické akčné potenciály (frekvencia 1-8 Hz) aj vysokofrekvenčné fázické 
potenciály (frekvencia nad 15 Hz). Druhé spomínané vedú k intenzívnejšie
mu uvoľňovaniu dopamínu než nízkofrekvenčné. Dopamínergická signalizá
cia nesúvisí priamo s odmenou, sprostredkováva iba očakávanie odmeny 
(vyhľadávanie). Dopamín je považovaný iba za „olej" systému odmeny. Fá
zické pálenie akčných potenciálov sa časovo viaže na neočakávané formy od
meny, ale súčasne sa môže iniciovať aj podnetmi, ktoré predikujú perspek
tívnu odmenu. Ak sa však očakávaná odmena neuskutoční, dôjde k zastave
niu pálenia akčných potenciálov (Schultz, 2002). Kontrola nad tonickým pá
lením potenciálov je odlišne anatomicky lokalizovaná oproti kontrole nad fá
zickým pálením potenciálov. Tonické pálenie riadia centrá v stria terminalis 
a vo ventrálnom palide, kým fázické pálenie pedunkulo-pontínne tegmen
tum (PPT), nucleus subthalamicus (STN) a laterodorzálne tegmentum. 
GABAergické projekcie (z lokálnych GABAergických neurónov) globus palli
dus a rostromediálneho tegmentálneho jadra sú zapojené do kontroly pále
nia fázických dopamínergických neurónov (Paladinia a Roeper, 2014). 

Pri opakovanom užívaní psychoaktívnej látky dochádza ku zmenám fá
zických a tonických potenciálov, čo vedie k neuroplastickým zmenám nielen 
v týchto, ale aj iných lokalitách centrálneho nervového systému. Tak na
príklad laterálna habenula (LHb) nepriamo inhibuje dopamínergické neuró
ny vo VTA prostredníctvom jej axónov, ktoré siahajú do rostromediálneho 
tegmentálneho jadra (Ju a Shepard, 2007). Tieto zakončenia sú však na
príklad pri opakovanom konzume kokaínu modifikované, čo následne zvyšu
je dysfóriu. 

Aktivácia hojných glutamátergických projekcií z nucleus dorsalis raphe 
(DR) do VTA potencuje uvoľňovanie dopamínu v NAc a potencuje odmenu 
(Qi a kol., 2014). Predstava o priamom vplyve sérotonínergickej štruktúry 
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DR (ktorá reguluje emotivitu) na odmenu sa ukazuje ako nekonzistentná 
(Cohen a kol., 2015). Glutamátergické DR neuróny vykazujú vezikulárny 
glutamátový transport (VGluT3) hlavne k synapsám s dopamínergickými 
neurónmi vo VTA (Qi a kol., 2014). Tieto DR VGluT3-glutamátergické neu
róny (niektoré aj so spolu-uvoľňovaním sérotonínu) bohato interagujú so sé
rotonínergickým systémom. Uvažuje sa, že slúžia ako spojnica medzi regu
láciou odmeňovania a nálady, a tak zohrávajú pravdepodobne rolu v rozvoji 
komorbidity užívania psychoaktívnych látok a depresie. Zmeny vo fázickom 
pálení akčných potenciálov modifikujú silu kortiko-striatálnych glutamáter
gických synáps. Tonické pálenie akčných potenciálov spôsobuje miernejšie 
zvýšenia dopamínu než fázické, ale stále dostatočné na to, aby sa stimulova
la D2-receptorová signalizácia, a je spájané s motivačným pohonom (Tri
filieff a kol., 2013). 

V NAc uvoľňovaný dopamín interaguje s D1, D2 a D3 receptormi, ktoré sa 
nachádzajú na stredných tŕňových neurónoch (MSN s; medium spiny neu
rons). Stimulačné MSNs, ktoré disponujú D1 receptormi, vedú dopamíner
gicky sprostredkovaný signál cez priamu striatopalidálnu dráhu, kým 
MSNs, ktoré disponujú D2 receptormi, ho vedú cez nepriamu striatopalidál
nu dráhu a pôsobia inhibične. Tieto dráhy hrajú rozličnú rolu v modulácii 
odmeny a motivácie. Kým priama dráha je spojená s odmenou, nepriama je 
spojená s trestom (Kravitz a kol., 2012). Stimulácia dopamínergických re
ceptorov priamej dráhy sprostredkuje odmenu, kým dopamínergickými re
ceptormi sprostredkovaná inhibícia nepriamej dráhy pôsobí proti averzív
nym procesom. V dorzálnom striate sú priama a nepriama dráha úplne se
gregované, avšak v NAc majú MSNs s D1 a D2 receptormi spoločné projekcie 
do ventrálneho globus pallidus (Smith a kol., 2013). Aby došlo k posilneniu 
psychoaktívnou látkou, zvýšené hladiny dopamínu musia byť rýchle a do
statočne masívne na to, aby mohli stimulovať nízko-afinitné D1 receptory 
v porovnaní s D2 receptormi, teda aby sa dosiahla aktivácia priamej stria
tálnej dráhy a inhibovala nepriama dráha. Stimulácia D1 receptorov sama 
o sebe vedie k odmene, kým stimulácia D2 receptorov nie. Maximálna odme
na je však sprostredkovaná vtedy, keď sú aktivované oba typy receptorov 
(Steinberg, 2014). Rýchly nárast hladín dopamínu po konzume psychoaktív
nych látok vyvolá euforický ,/iigh" stav, kým dlhodobý a pomalý nie (Vol
kow a kol., 2008). Keď je napríklad rýchle zvýšenie hladín dopamínu po psy
chostimulanciách dosiahnuté za krátky čas (do 10 minút), je spojené s od
menou, avšak pomalé zvyšovanie hladín dopamínu po dobu 60 minút odme
nu nesprostredkuje. Teda stimulácia D1 a D2 receptorov nastáva len vtedy, 
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keď sa dosiahne maximálna koncentrácia dopamínu rýchlo, pričom keď zač
ne klesať, stimulované zostávajú preferenčne D2 receptory (Luo a kol. 2011). 
To vysvetľuje napríklad aj to, že forma užitia, ktorá zabezpečí rýchlejší ná
stup zvýšenia hladín dopamínu (fajčenie, i.v. aplikácia), je viac odmeňujúca 
a viac návyková ako perorálna forma užitia. S rozvojom závislosti už aj sti
muly, ktoré sú asociované s konzumom látky, začínajú spúšťať fázické pále
nie dopamínergických neurónov vo VTA, čo vedie ku krátkodobému ma
sívnemu zvýšeniu dopamínu v NAc. To vedie k očakávaniu získania odme
ny. Tieto podmienené odpovede sprostredkovávajú glutamátergické projek
cie do MSNs s D1 receptormi z amygdaly (emočná reaktivita), hipokampu 
(pamäť) a ventrálneho prefrontálneho kortexu (PFC; prisúdenie významnos
ti). 

Tým, že D1 receptory majú nižšiu afinitu voči dopamínu než D2 recepto
ry, obsadenie D1 receptorov nastáva iba v prípade dosiahnutia maximálnych 
koncentrácií dopamínu, a to preto, lebo viazanie dopamínu k D2 receptorom 
trvá dlhšie a pretrváva aj po poklese maximálnych hladín dopamínu (Luo 
a kol., 2011). Kým stimulácia D1 receptorov na MSNs v priamej dráhe sig
nalizuje očakávanie odmeny, stimulácia D2 receptorov na MSN s v nepriamej 
dráhe sa viac spája s motivačnou potrebou získať posilňovač. 

V prípade prirodzených posilňovačov ako jedlo či sex sa dopamínergické 
pálenie akčných potenciálov spúšťa evidenciou týchto stimulov a postupne 
sa opakovaným nárastom hladín dopamínu prirodzene zastavuje ako odpo
veď na konzumáciu (Schultz a kol., 1997). Toto je v ostrom protiklade s od
poveďami voči psychoaktívnym látkam, ktoré pre svoje farmakologické pa
rametre spôsobujú zvyšovanie uvoľňovania dopamínu aj počas obdobia kon
zumácie. Teda počas expozície sa hladina dopamínu v NAc zvyšuje, čo spúš
ťa túžbu na užitie látky (craving) aj počas jej konzumácie, čo vedie k moti
vácii ku kontinuálnemu užívaniu látky. Craving teda trvá stále, v tomto 
prípade paralelne s konzumáciou, čo u prirodzených posilňovačov chýba. 
Psychoaktívne látky sa teda viac viažu na kompulzívne vzorce správania 
než prirodzené posilňovače. Avšak hladina dopamínu, zvýšená napríklad 
kokaínom alebo inými psychoaktívnymi látkami, aktivuje D2 autoreceptory, 
ktoré začnú inhibovať pálenie akčných potenciálov a uvoľňovanie dopamínu 
(Bello a kol., 2011). Teda dosiahnuté ,jiigh" sa znižuje s pokračovaním kon
zumu, aj keď motivácia ku konzumu zostáva neporazená. 

Endogénne opioidy modulujú pálenie dopamínergických akčných poten
ciálov v strednom mozgu (Margolis a kol., 2014) a v striatálnych MSNs 
(Gianoulakis, 2009). Endogénny opioid dynorfin je kolokalizovaný v MSNs 
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s D1 receptormi, enkefalín v MSN s s D2 receptormi. Endogénne opioidy sú 
zahrnuté v hedonických odpovediach na prirodzené odmeny, ako aj odmeny 
po konzume psychoaktívnych látok, a sú zodpovedné aj za adaptačné proce
sy, ktoré nasledujú pri opakovanom užívaní psychoaktívnej látky (Koob 
a kol., 2014b). Dochádza ku vzrastu extracelulárnych hladín endogénnych 
opioidov v NAc a VTA. Dynorfín, aktiváciou K opioidových receptorov 
(KOR), je spojený so stresom podmieneným konzumom psychoaktívnych lá
tok (Ehrlich a kol., 2014). Aktivácia KOR na dopamínergických termináloch 
inhibuje uvoľňovanie dopamínu do NAc, čo súvisí s dysfóriou, ktorá nasle
duje počas odvykacieho stavu. 

Rozvoj závislosti 

Zmena z kontrolovaného na kompulzívne užívanie psychoaktívnych látok 
je spojená s posunom v účasti striatálnych regiónov (NAc) v odpovedi na od
meňujúci efekt psychoaktívnych látok smerom do dorzálneho striata, ktoré 
je zodpovedné za rozvoj tolerancie. U niektorých ľudí k tomu dochádza rých
lejšie než u iných, a to z dôvodu genetickej vulnerability (Kessler a kol., 
2007). Dochádza k poruche kontroly užívania látky napriek jeho závažným 
negatívnym konzekvenciám. V laboratórnych podmienkach sa iba u 10 % 
experimentálnych zvierat rozvinul konzum až do závislostného fenotypu, čo 
je podobné ako u ľudí (Seedal a Anthony, 2013). Postupne sa rozvíja aj tole
rancia voči psychoaktívnej látke. Napríklad opakovanou expozíciou nikotínu 
dochádza k upregulácii alfa-6 a beta-3 nikotínových receptorov. Opako
vaným konzumom metamfetamínu dochádza k downregulácii dopamínové
ho transportéra (DAT) v striate. Opakovaný konzum delta-9-tetrahydroka
nabinolu vedie downregulácii endokanabinoidových CB1 receptorov v stria
te. V konečnom dôsledku posunu do závislosti dochádza k rozvoju neuropla
stických zmien, čo sa prejaví zmenou reaktivity mozgu voči tej-ktorej látke 
a podnetom asociovaných s jej konzumom. 

Konzumom psychoaktívnych látok vyvolané neuroplastické zmeny spočí
vajú v epigenetickom zosilnení alebo zoslabení génovej expresie a epitrans
kripčnej modulácii translácie (RNA editing) (Satterlee a kol., 2014). Z trans
kripčných faktorov je zahrnutý LiF'osB. Neuroplastické zmeny vznikajú na 
základe molekulárnych procesov long-term potentiation (LTP) a long-term 
depression (LTD), čo ovplyvňuje učenie a pamäť. LTP je spojená so zosil
nením a rozšírením synáps, ako aj so zmohutnením dendritických tŕňov, 
u LTD je to naopak. Modifikácie synáps vedú k dlhodobej molekulárnej pa-
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mäti vo vzťahu k odmeňujúcemu a podmieňujúcemu efektu tej-ktorej látky. 
Napríklad chronický konzum kokaínu zvyšuje denzitu dendritických tŕňov 
v MSNs (Russo a kol., 2010) 

Obrázok 1. Posun od impulzivity do kompulzivity 
v rozvoji závislosti 
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Pozitívne posilňovanie je bližšie poruche kontroly impulzov. Negatívne 
posilňovanie je dané uvoľnením od úzkosti a stresu a spájané s kompulzivi
tou (Koob a kol., 2014a). 

S rozvojom závislosti dochádza k posunu od impulzivneho ku kompul
zivnemu pólu užívania psychoaktívnej látky. Pozitívne posilňovanie (poteše
nie/uspokojenie) sa viac spája s poruchou kontroly impulzov. Negatívne po
silňovanie (úľava z úzkosti a stresu) s kompulzívnymi poruchami. Kolabu
júci cyklus impulzivity a kompulzivity má za následok adiktívny cyklus so 
svojimi tromi časťami: zaujatosť/očakávanie - opojenie/intoxikácia - odvyka
nie/negatívne pôsobenie. Každá z nich je reprezentovaná inými neuroanato
mickými a neurotransmiterovými systémami (Kwako a Koob, 2017). 
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Rola dopamínu v závislosti 

Opakovaná expozícia rôznych druhov psychoaktívnych látok je spojená 
s downreguláciou D2 receptorov v striate, vrátane NAc. Nízke zastúpenie D2 

receptorov v striate je spojené s impulzivitou a napríklad s predikciou zvý
šeného a kompulzívneho užitia kokaínu u cicavcov (Everitt a kol., 2008). Po
dobne neurozobrazovacie štúdie u ľudí poukazujú na redukované zastúpenie 
D2 receptorov vo ventrálnom a dorzálnom striate v prípade väčšiny psycho
aktívnych látok, okrem marihuany (Volkow a Baler, 2014). Nízke hladiny 
D2 receptorov v striate spôsobujú redukciu inhibície nepriamej dráhy. Keďže 
D2 receptory majú vysokú afinitu voči dopamínu, sú stimulované aj pri rela
tívne nízkych hladinách dopamínu počas tonického pálenia akčných poten
ciálov. Inhibícia prostredníctvom D2 receptorov v nepriamej dráhe vedie ku 
zníženej talamo-kortikálnej stimulácii a následnej redukovanej aktivite 
v PFC (Black a kol., 2010), vrátane anteriórneho cingulárneho kortexu 
(ACC) a orbitofrontálneho kortexu (OFC). ACC a OFC sú dôležité pre seba
kontrolu a spracovanie prisúdenia významnosti. Ich narušenie spôsobuje 
impulzívne a kompulzívne konanie (Volkow a Fowler, 2000) a zvyšuje riziko 
konzumu psychoaktívnych látok. Pritom redukcia D2 receptorov nesúvisí iba 
s moduláciou D2 receptorov, ale aj iných druhov receptorov (NMDAR, 
AMPAR, GABAR, A2AR a CBlR). Zosilnený signál D1 receptorov a ak
tivácia priamej dráhy vedie k zosilneniu odmeny (Gore a Zweifel, 2013). 

MSN s s D1 a D2 receptormi nepália akčné potenciálny nezávisle od seba, 
ale zvýšená dopamínergická signalizácia stimuluje jednu populáciu a inhi
buje druhú. Práve nerovnováha medzi týmito dvoma dráhami podčiarkuje 
zmeny správania pozorované aj pri závislosti. Dopamínergická stimulácia 
D1 receptorov je spájaná so zosilnením senzitivity voči odmene, teda vyšší 
pomer D/D2 receptorovej signalizácie počas intoxikáce vedie ku kom
pulzívnemu konzumu látky. D3 receptory tiež zohrávajú dôležitú rolu v pre
chode do závislosti, preto sa D3 antagonisty javia ako nádejná terapia závis
losti v budúcnosti (Conrad a kol., 2010). Post mortem štúdie dokázali upre
guláciu D3 receptorov v NAc u závislých od kokaínu. Aktivácia OFC u zá
vislých od kokaínu bola spojená s cravingom. Naopak aktivizácia pravého 
inferiórneho frontálneho regiónu BA44, ktorý je kľúčový pre inhibičnú kon
trolu, spôsobila deaktiváciu NAc z ventrálneho PFC a redukovala úspešnú 
kontrolu voči kokaínovému cravingu (Volkow at al., 2010). Dorzolaterálny 
prefrontálny kortex (DlPFC) a inferiórne frontálne regióny, ktorých projek
cie vedú do dorzálneho nucleus caudatus, posilňujú sebakontrolu, kým ven-

76 



E. VIŠŇOVSKÝ/ PATOLÓGIA KVANTITY A KVALITY HEDÓNIE 
V KONTEXTE ROZVÍJAJÚCEJ SA ZÁVISLOSTI 

trálne oblasti PFC, ktoré sa projikujú do NAc, facilitujú konzum psychoak
tívnych látok (Goldstein a Volkow, 2011). 

Temná stránka závislosti 

Temná stránka závislosti vyplýva z alostatických zmien, ktoré vedú k po
kračujúcemu konzumu psychoaktívnych látok s cieľom odstrániť dysfóriu 
a emocionálne ťažkosti (distress), ktoré sú spojené s odvykaním a preruše
ním kontinua užívania psychoaktívnych látok. 

Stres indukuje buď adaptačné alebo maladaptačné alostatické zmeny 
(zmeny v homeostáze) stresových mediátorov, čo sa prejavuje v autonóm
nom nervovom systéme (krvný tlak, katecholamíny), v hladinách metabolic
kých hormónov (kortizol, inzulín), ako aj protizápalových cytokínov. Ak sú 
stresové podnety excesívne alebo ak sa opakujú, návrat do pôvodných ho
meostatických hodnôt nie je kompletný. Chronický stres privádza telesné 
systémy k očakávaniu perzistencie nového podobného podnetu novým na
stavením prahu budúcej adaptácie. Rozdiel medzi starým a novo-nastave
ným bodom možno chápať ako kumulatívne bremeno adaptácie na stres -
alostatickú záťaž (Do a kol., 2015). Štúdie potvrdzujú, že rozšírená amygda
la (nucleus centralis amygdalae, nucleus interstitialis striae terminalis 
a schránka NAc), kortikoliberín (corticotropin-releasing factor, CRF) a nore
pinefrín sú zodpovedné za tieto alostatické zmeny (Koob, 2013). 

Upregulácia dynorfínových K-opioidových receptorov (KOR) je spojená 
s dysfóriou a zvýšenou senzitivitou voči stresu počas odvykacieho stavu. Sú
časne dochádza k downregulácii signalizácie prostredníctvom neurotransmi
terov spojených s pozitívnou odmenou (dopamín, enkefalíny, endokanabinoi
dy). Redukuje sa dopamínergická inhibícia cez nepriamu dráhu, ktorá sig
nalizuje averzívne odpovede (Danjo a kol., 2014), čo tiež prispieva k dysfórii 
u závislosti. Laterálna habenula (LHb) je mozgový región, ktorý významne 
prispieva k temnej stránke závislosti (Velasquez a kol., 2014). LHb pro
stredníctvom svojich projekcií do rostromediálneho tegmentálneho jadra 
môže inhibovať pálenie dopamínergických akčných potencionálov. LHb je 
aktivovaná počas expozície nezodpovedaných očakávaní a averzívnych sti
mulov, ktoré vedú ku zvýšenej senzitivite voči stresu u závislosti. Je pritom 
zaujímavé, že fotoaktivácia niektorých vlákien z VTA do LHb spôsobuje 
(sprostredkováva) odmenu, kým aktivácia iných vlákien averziu (Hennigan 
a kol., 2015). 
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Alostáza vysvetľuje pretrvávajúcu poruchu autonómnych funkcií. Je defi
novaná ako proces dosiahnutia stability prostredníctvom fyziologických 
zmien a zmien správania. U závislosti prebiehajú dva typy biologických pro
cesov v súvislosti s alostázou. Prvým je ,µ;ithin" systém adaptácie, druhým 
„between" systém adaptácie. V prvom systéme látka navodí protichodnú, 
neutralizačnú reakciu v tom istom systéme, v ktorom látka pôsobí primárne 
svojím nepodmieneným posilňovacím pôsobením. Procesom ,petween" sa ak
tivuje iný neurobiologický systém, než ten, v ktorom látka pôsobila pri
márne posilňujúco. Opakovaná aktivita dopamínergického systému a ná
sledná sústavná aktivácia CRF systému počas stavov odvykania vedie k alo
statickému zaťaženiu, čo vedie k prechodu do látkovej závislosti. 

Teória opozičného priebehu vysvetľuje, že konzum látky spúšťa dva pro
tichodné motivačné procesy. Proces A má rýchly nástup, ale aj ukončenie. 
Proces B je opozičný, začína sa pomaly a oveľa dlhšie trvá. Pokles do
pamínergickej aktivity v NAc a centrálnej amygdale (CeA) súvisí s A proce
som, aktivácia CRF systému v CeA a VTA sprostredkováva iniciáciu proce
su B u závislých subjektov. Interakcia medzi dopamínergickým a CRF sys
témom predstavuje mechanizmus oponentných procesov v odvykaní. 

Hedonická odpoveď na akútne užitie psychoaktívnej látky u nenavyknu
tého jedinca sa manifestuje hlavne zvýšenou aktivitou dopamínergického 
systému a minimálnou ,.µnti-reward" odpoveďou CRF systému. U závislého 
jedinca pri akútnom podaní látky je iniciálna hedonická odpoveď sprostred
kovaná dopamínom, nasledovaná poklesom funkcie dopamínergického sys
tému a mohutnou ,.µnti-reward" opozičnou odpoveďou. Alostáza už spôsobu
je chronickú dysreguláciu medzi dopamínom a CRF systémom, čo sa odráža 
už zmene hedonického bodu nastavenia. 

U závislého, ktorý reaguje na stresový podnet konzumom psychoaktívnej 
látky, akútny stres vyvolá aktiváciu systému CRF a neskôr pokles hedonic
kej odpovede pod alostatický bod nastavenia. Táto dysfória spúšťa konzum 
látky, ktorý sprevádza prudký vzrast dopamínergického systému, ktorý je 
nasledovaný kompenzačným poklesom dopamínergického systému a zvýše
ním CRF systému, čím sa obnoví alostatický bod nastavenia. V závislosti od 
frekvencie a intenzity odvykacích stavov a stresom vyvolaných relapsov mô
že alostatické zaťaženie spôsobiť to, že alostatická nastatavená hodnota sa 
vzdiali od homeostatickej nastavenej hodnoty (George a kol., 2012). 

78 



E. VIŠŇOVSKÝ/ PATOLÓGIA KVANTITY A KVALITY HEDÓNIE 
V KONTEXTE ROZVÍJAJÚCEJ SA ZÁVISLOSTI 

Obrázok 2. Alostatický stav, stav chronickej odchýlky 
regulačného systému od jeho normálnej 

(homeostatickej) prevádzkovej úrovne pri rozvoji závislosti 
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Horná časť: Oponentný proces, ktorý vyvažuje aktivačný proces nevedie 
k alostatickému stavu. Spodná časť : Zmeny v afektívnom stave, ktoré pred
stavujú prechod k alostatickému stavu. Proces B sa nikdy nevráti na 
pôvodnú homeostatickú úroveň pred konzumom látky, čím sa zväčšuje alo
statický stav v systéme odmeňovania (Koob a kol. , 2014a). 

Od an-(hedónie) h závislosti 

Anhedónia ako symptóm je zastúpená podobne ako pri schizofrénii, afek
tívnych poruchách aj pri závislostiach (Hatzigiakoumis a kol., 2011). V mi
nulosti niektorí autori tvrdili, že anhedónia je súčasťou symptomatiky odvy
kania (Gawin a Kleber, 1986), čo je rozhodujúci faktor pre recidívu. Anhe
dónia je považovaná za dôležitý faktor v posune rekreačného konzumu k ex
cesívnemu, závislostnému konzumu. V štúdii Hainza (1994) sa dokázalo, že 
anhedónia aj dysfória sú spoločnými symptómami schizofrénie, depresie 
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a alkoholovej závislosti počas odvykania. PET a SPECT objavy poukázali 
na redukovanú striatálnu denzitu neobsadených D2 receptorov v korelácii 
s extrapyramídovými vedľajšími príznakmi u pacientov so schizofréniou 
užívajúcich antipsychotiká a u drogovo závislých s cravingom a dysfóriou. 
Počas typického odvykania sa môžu anhedónia a craving objaviť nezávisle 
jeden od druhého. V takzvanom predÍženom odvykaní (protracted withdra
wal) sú depresívne symptómy lepšie charakterizovateľné ako anhedónia, nie 
sú však spojené s psychologickými faktormi v súvislosti s abstinenciou. Dia
na a kol. (1996) konštatuje, že anhedónia je spojená s cravingom a dysforic
kou náladou. 

Martinotti (2008) konštatoval pozitívnu koreláciu medzi Clinical Institu
te Withdrawal Assessment for Alcohol (CIWA-Ar) a skóre anhedónie. Uvá
dza, že klinicky dimenzia anhedónie nemôže byť oddelená od iných behavio
rálnych symptómov odvykania a že je súčasťou tých istých procesov. Štúdia 
zahŕňala 102 detoxifikovaných závislých, ktorí spÍňali kritériá remisie alko
holovej závislosti. V závislosti od dÍžky abstinencie boli rozdelení do štyroch 
skupín. Odvykací stav bol škálovaný pomocou CIWA-Ar, hladina cravingu 
meraná prostredníctvom 10 cm vizuálnej analógovej škály (V AS), anhedónia 
pomocou Snaith-Hamilton Pleasure Scale (SHAPS), ako aj Subscale for An
hedonia in the Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANSanh). 
Úvahou bolo, že isté špecifické symptómy odvykania ako nauzea, bolesti 
hlavy, pocit plnosti v hlave môžu byť vlastne fyzickým korelátom anhedó
nie. Martinotti (2008) zistil, že temperamentová dimenzia vyhľadávania no
vého (novelty seeking, NS) pozitívne koreluje s cravingom aj anhedóniou. To 
vysvetľuje fakt, že ťažkosti so zažitím radosti pri psychických poruchách 
môžu viesť k užívaniu psychoaktívnych látok s cieľom redukovať anhedóniu. 
Cho a kol. (2019) hovorí o anhedónii ako ako o fenotypovom markere fami
liárneho prenosu trajektórií užívania viacerých psychoaktívnych látok v ob
dobí strednej adolescencie. V Los Angeles vyšetrili študentov (N =3 392) vo 
veku 14 - 16 rokov s kombinovaným konzumom marihuany, alkoholu a ta
baku, a rozdelili ich do 4 skupín (1 629 abstinentov, 1 293 experimentáto
rov, 210 konzumentov látok s nárastom konzumu marihuany a 126 bolo 
ťažkých konzumentov viacerých látok so zvyšovaním konzumu tabaku). 
Práve posledné dve skupiny zaznamenali vo veku 14 rokov konzum signifi
kantne súvisiaci s anhedóniou. Práve títo jedinci vykazovali významný sú
vis s pozitívnou záťažou konzumom viacerých psychoaktívnych látok počas 
stredného obdobia adolescencie v rodine. 
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Syndróm nedostatočnej odmeny 

V roku 1990 Blumovo laboratórium Uni Texas objavilo prvú genetickú 
asociáciu medzi závažnou alkoholovou závislosťou a génom pre D2 receptor 
na chromozóme llq22-q23. Kenneth Blum o tom publikoval v Journal of the 
American Medical Association (JAMA). Tento súvis bol zo strany vedeckej 
komunity prijatý s nedôverou. O štvrťstoročie neskôr bola táto asociácia 
s adiktívnym správaním globálne potvrdená (Bluma kol., 2015). Konkrétne 
bola potvrdená asociácia Al alely génu D2 receptora s alkoholovou závis
losťou. V roku 1986 uzrel svetlo sveta dokonca aj Journal of Reward Defi
ciency Syndrome. Syndróm nedostatočnej odmeny (reward deficiency syn
drome, RDS) tkvie v defekte kombinácii génov pre neurotransmiter - je to 
polygénová porucha. Populácia jedincov s týmto defektom je rizikovejšia pre 
rozvoj perspektívnej závislosti, impulzívne a kompulzívne poruchy (aj nad
merné jedenie sladkého), patologické hráčstvo, ADHD, Tourettov syndróm, 
posttraumatickú stresovú poruchu, schizoidný klaster porúch osobnosti 
a antisociálne konanie. U týchto jedincov je o 20 % až 30 % menej funk
čných D2 receptorov. Sťažene uspokojujú svoje potreby, čou nich pravdepo
dobnejšie vedie k vysokorizikovému správaniu. Jedinci s alelou Al majú 
o 74 % vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať jednu alebo viac z niekoľkých 
duševných ochorení súvisiacich s RDS. Sternat a Katzman (2016) si myslia, 
že pacienti s depresívnou poruchou, závislosťou od psychoaktívnych látok 
a ADHD majú nízky hedonický tonus. Berridge a Kringelbach (2008) uva
žujú, že radosť je sprostredkovaná dobre vyvinutým mezokortikolimbickým 
okruhom. U afektívnych porúch anhedónia (strata schopnosti tešiť sa) alebo 
dysfória vyplýva z narušenia hedonických systémov. 

Ambihedónia, parahedónia ... 

Ak by závislý od psychoaktívnych látok trpel afektívnou poruchou (ako je 
to napríklad v Lesch III type alkoholovo závislého), je možné predpokladať, 
že primárnu anhedóniu, ktorá spadala pod obraz depresie, riešil nadmer
ným konzumom alkoholu. Svojím depresogénnym efektom sa postupne 
uzamkýnal v bludnom kruhu nekontrolovanej samoliečby s opačnými ná
sledkami. Teda psychoaktívna látka by mohla byť užívaná s cieľom „upra
viť" narušený (redukovaný) hedonický tonus. Na druhej strane hedónia 
u závislých v predchorobí nemusí byť primárne nijako narušená. Iné okol
nosti (ako zvedavosť, únava, následok nevyváženého životného štýlu, nezre-
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losť, ovplyvniteľnosť) facilitujú konzum psychoaktívnych látok. Ak by sa za
chovala miera konzumu, ktorá vyplýva z miernosti, striedmosti (tempe
rantia ), nebola by sa perspektívne závislosť u toho-ktorého jedinca rozvinu
la. Ak by sme teda pri zachovanej schopnosti prežívať miernosť a uvedomo
vať si ju, nevyužívali svoj celý hedonický potenciál, respektíve „kapitál", ne
vyčerpali by sme ho následným nenásytným prahnutím po stále silnejšom 
a silnejšom hedonickom efekte. Nik totiž nekonzumuje psychoaktívne látky 
s tým, že sa od nich túži stať závislým. Nemusí vedieť o vlastnej vulnerabili
te voči závislosti možno aj preto, že precení psychologický podiel na genéze 
závislosti a poprie ten biologický. Naopak, nemožno úplne stotožniť závery 
animálnych štúdií s očakávaním tých istých modelových konzekvencií u člo
veka. To je ten protipól čisto biologickej genézy závislosti. Na rozdiel od 
zvierat sa u človeka (s primerane zachovanými kognitívnymi funkciami) 
v iniciácii konzumu látky, ako aj neskôr, v čase rozvíjajúcej závislosti, záko
nite niekde vo vlastnom vnútri ozýva reflexia, týkajúca sa porovnávania 
konzumovaných dávok aktuálne a v minulosti. S tým samozrejme súvisí 
fakt autoakuzácií, narušenej sebahodnoty, zníženého sebavedomia, hyper
kompenzačného správania a podobne. 

Línia normohedónie - superhedónie - anhedónie by u človeka teda bola 
veľkou simplifikáciou. Aj keď látka spočiatku samozrejme vyvoláva super he
donické zážitky, zintenzívňuje hedonické prežívanie (ktoré mohlo, ale aj ne
muselo byť primárne narušené), s rozvíjajúcou sa závislosťou tento termín 
narazí na kameň sebauvedomovania. Pôvodný hedonický zážitok (objavený, 
odtajnený) postupne nahrádza zážitková zmes, ktorú nemožno nazvať čisto 
hedonickou. Človek sa na jednej strane teší z toho, že mu látka dodá poteše
nie, slasť, ktorú bežne nedostáva. Na druhej strany vidí, že ju musí užívať 
častejšie, vo vyšších dávkach, takpovediac kompulzívne. Stáva sa otrokom, 
ktorý sa ocitne v slepej uličke, v ktorej môže nadobudnúť pocit, že si neza
slúži mať sa dobre. Skonzumovaná (stále častejšie a vo vyšších dávkach/dlh
ších expozíciách) matéria teda nemení iba kvantitu prežívania slasti 
v zmysle plus a mínus. Zákonite mení aj kvalitatívny obsah hedónie, kari
kuje ju. Nemožno hovoriť iba o jednej rovine narušenia hedónie, ale prinaj
menšom aj o druhej rovine, teda ako kvalitatívne interpretujeme svoj oča
kávané a ne-(naplnené) hedonické zážitky. Takýto subjekt popisuje daň za 
každý jeden sprostredkovaný efekt látky. Ten teda môže byť ambihedo
nický. Na jednej strane vie, že túži po slasti, ktorú kedysi poznal, a dostáva 
ju. V čase vyvrcholenia očakávaného zážitku však zistí, že mu slasť akosi 
horkne na jazyku. Vracia sa v minulosti do období, kedy jeho slastné zážitky 
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boli na mieste a nezotročovali ho. Keď bol slobodný a hedonické zážitky boli 
oveľa zriedkavejšie, než tvrdá nehedonická práca bežného života a jeho ste
reotyp, pričom odmeny boli primerane zaslúžené. Ak vznikne nerovnováha 
(ako na hojdačke medzi dvoma jedincami rozdielnej hmotnostnej kategórie), 
k pravému naplneniu hedónie nemôže dôjsť. Je poškvrnená prímesou výči
tiek. Jedinec vie, že slasť ho nakoniec poškvrní, ale aj tak sa do nej častejšie 
a častejšie bezhlavo závislostne vrhá. 

Parahedónia pripomína vo zvulgarizovanom, simplifikovanom ponímaní 
deviantný hedonický zážitok, ktorý by sa snáď ani nemal stávať. Slasť je to
tiž zaslúžená/nezaslúžená takým potupným spôsobom, ktorý automaticky 
vedie ku spytovaniu svedomia, či expozícia látke alebo konaniu, ktorá jedin
ca zotročuje, stála za to. 

Na mieste by bolo aj použitie ďalšieho neologizmu dyshedónia. Závislý 
očakáva, že príde odmena hodná starých dobrých čias, keď ešte nebol zá
vislý a kvalita slasti bola adekvátna svojej požiadavke. Superhedonickú 
požiadavku však už nie je možné nasýtiť a slasť iba bizarne napodobňuje 
nerealisticky očakávaný efekt niečoho výnimočného. Jedinec má opakované 
skúsenosti s tým, že jeho orgán odmeny je dysfunkčný. Termínpseudohedó
nia by mohol vyjadrovať fakt, že po skonzumovanej látke už vlastne ku 
žiadnej skutočnej slasti nedochádza a látka je bez ohľadu na tento fakt kon
zumovaná kompulzívne. Bolo by zaujímavé vytvoriť na spomínané termíny 
nejaký model škálovania (Višňovský, 2018). 

Perspektívne zamerania liečby závislostí 

V kontexte s obsahom príspevku uvádzam odporúčania National Institu
te on Drug Abuse (NIDA) vo výskume závislosti, ktoré smerujú k nasledu
júcim alternatívam (Volkow a kol. 2015): 

1. Zvýšenie exekutívnych funkcií prefrontálnych regiónov, vrátane seba
kontroly - transkraniálna alebo elektrická stimulácia a behaviorálne straté
gie, medikácia zvyšujúca dopamínergickú signalizáciu v PFC (atomoxetín, 
stimulanciá, modafinil). 

2. Redukcia reaktivity so stresom spojených okruhov (rozšírená amygda
la, habenula) pomocou biofeedbacku alebo liekov (CRF alebo K-antagonis
tov). 

3. Zvýšenie tonickej dopamínerickej signalizácie D2 receptorov prostred
níctvom nepriamej dráhy na zlepšenie kontroly. Farmakologicky je to nároč
né, pretože dostupné D2 agonisty/parciálne agonisty sa tiež viažu na D3 re-
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ceptory a stimulácia D3 receptorov je spojená so zhoršenou poruchou ovláda
nia impulzov. 

4. Redukcia motivačnej hodnoty podmienených odpovedí voči podnetom 
na užitie látky (zasiahnutie PFC, amygdaly, hippocampus), behaviorálne 
extinkčné intervencie (d-cycloserín). 

5. Redukcia dysfórie a eskalácia hedonických odpovedí na odmeny, ktoré 
nie sú vyvolané psychoaktívnymi látkami počas odvykania či prerušenia 
konzumu. 

Záver 

Príspevkom autor poukazuje na dynamiku rozvoja závislosti v kontexte 
narastajúcich zmien na úrovni receptorovej, neurotransmiterovej i psycholo
gickej, s odrazom v neuroplasticite. Tieto zmeny prebiehajú paralelne a ne
oddelene od zmien hedonických zážitkov a ich interpretácií. Považuje za 
dôležité úprimne odhaľovať, pomenovávať a prijímať odtiene strát nadobud
nutého hedonického kapitálu a liečiť ich. Adiktívny cyklus je plný biologicky 
vysvetliteľných rozporuplných afektívnych zážitkov. Chronifikácia závislosti 
zákonite pacienta dysforizuje až anhedonizuje. V praxi je zrejmé, že anhe
dóniu depresívneho alebo schizofrenického pacienta prijímame ako lieči

teľný symptóm. Pri anhedónii závislého sa často podvedome bránime pome
novaniu a prijatiu tohto pojmu, aj keď je jeho aplikácia jednoznačne biolo
gicky opodstatnená. Anhedonický závislý by sa tak mohol javiť lekárovi ako 
menej atraktívny či kurabilný v porovnaní s anhedonickým depresívnym 
pacientom. Táto dezinformácia by sa (možno aj ako nevedomý fenomén) 
mohla odrážať v kvalite terapeutického vzťahu. Pritom často klinický obraz 
prolongovaného odvykania môže prebiehať monosymptomaticky pod obra
zom anhedónie. Špecifikom patológie hedónie u závislosti bude pravdepo
dobne pestrosť v narušení jej kvality (nielen kvantity). Správne akceptova
nie, diagnostikovanie a z toho rezultujúce empatické nastavenie terapeuta 
je pritom esenciálne. 
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