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S úhrn 

Desiata decenálna revízia Medzinárodnej klasifikácie chorôb sa pokúsila novo definovať závis
losť. Od dôb Jellineka ide o permanentný proces spresňovania definície závislosti. Všetky klasifi
kačné systémy viac či menej zdôrazňovali niektoré znaky, ktoré sú v centre syndrómu závislosti -
kompulzívnosť konzumu, zmena tolerancie, abstinenčný syndróm. 

Autori analyzujú systémy DSM III a DSM Ili-R, MKCH 9 a JO z tohoto pohľadu. Upozorňujú 
na kritériá Grossa a Edwardsa z roku 1976, ku ktorým sa súčasný prístup v MKCH l O vlastne vracia. 

K fú č o v é s l o v á: diagnostika závislosti - klasifikačné systémy - DSM III - DSM Ili- R -
MKCH 9 - MKCH l O - kritériá Grossa a Edwardsa 

V Novotný, E Kolibáš: CLASSIFICATION OF ADDICTIONS IN THE 
LIGHT OF THE NEW INTERNATIONAL STATISTICAL 
CLASSIFICATION OF DISEASES AND RELATED HEALTH 
PROBLEMS, TENTH REVISION 

Summary 

The l Oth decennial revision of the International Statistical Classification ofDiseases and Related 
Health Problems (ICD) tried to redefine addiction. From the era of Jellinek starting, is making the 
definition of addiction more precise a permanent process. All classification systems stressed more 
or less some signs, which are in the centre of the syndrome, comsumption compulsiveness, tolerability 
changes, abstinence syndrome. 

The authors analyse DEM III and DSM Ili- R systems and lCD 9 and IO from that point of view. 
They draw attention to criterions of Gross and Edwards from 1976, to which the present approach 
in the lCD is actually returning. 

Key word s: Addiction diagnostics - Classification systems - DSM III, DS M- R, JCD l O -
Gross and Edward· s criterions 
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Desiata decenálna revízia Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH- 10, 1992) no
vodefinovala závislosť a zaviedla niektoré nové pojmy. MKCH- 10 sa označuje ako ateo
retický systém, ktorý sa v maximálnej možnej miere snaží zaviesť operantné kritériá a 
presnejšie definované pojmy. Treba vedieť, že tento operantný prístup nie je v oblasti 
alkohológie novinkou. Od čias Jellineka sa opakovane objavovali pokusy o spresnenie 
definícií. Výrazne sa tieto snahy prejavovali v 70. rokoch. 

Už v jednej z našich predchádzajúcich prác (Kolibáš a spoluprac., 1985) sme sa 
zaobera li týmto problémom. Vtedy sme citovali aj klasifikačné kritériá Edwardsa a Grossa 
( 1976). Nezaškodí si pripomenúť znaky alkoholizmu, ktoré spomenutí autori uvádzali (tab. 
l ). Ich kritériá obsahujú základné znaky, objavujúce sa v rôznych obmenách v následných 
klasifikačných systémoch: kompulzívnosť pitia, zmenu tolerancie, abstinenčný syndróm. 

Tabufka l. Znaky alkoholizmu (Edwards, Gross, 1976) 

l . Zúženie repertoáru konzumovaných alkoholi ckýc h nápojov; 
2. prevaha pitia nad inými aktivitami; 
3 . vytváranie znakov záv is losti s opakovanými absti nenčnými symptómami; 
4 . zmiernenie abstinenčných symptómov ďal š ím prísunom alkoho lu ; 
5. zmena to lerancie na a lkohol; 
6 . subjek tí vne uvedomovanie si kompulzívnosti pitia; 
7. inic iá lna abstinencia je rahká , po pokusnom návrate k alkoholu nas leduje relaps k pôvodnému 

spôsobu piti a. 

Prístup Edwardsa a Grossa vyústi l do koncepcie syndrómu závislosti od alkoholu, ktorý 
je podkladom nasledujúcej deviatej decenálnej revízie MKCH (Bahor, 1992). Koncepcia 
syndrómu vidí alkoholovú závislosť ako behaviorálnu a psychiatrickú poruchu. Treba 
podotknúť, že v tom čase existovali koncepcie, ktoré viac akcentovali medicínsku proble
matiku, ako napr. výskumné kritériá RDC (Spitzer a spoluprac., 1975), a preto do kritérií 
zaraďovali medicínske dôsledky alkoholizmu. • 

Deviata decenálna revízia MKCH 9 (1979 v Zeneve) definovala abúzus a obnovenú 
závislosť. Oficiálne zaviedla pomenovanie syndróm závislosti od alkoholu a naznačila 
ústup od predchádzajúcej nozologickej koncepcie alkoholízmu. Podobne sa definovali aj 
ostatné typy závislosti. Chorobné jednotky súvisiace priamo so závislosťou sa nevýhodne 
kódovali v iných subkapitolách. 

Príslušné definície sú v tabufk.e 2. 

Tabufka 2. MKCH- 9, revízia (SZO, 1979) 

Abú zus. 
(305) 

Sy závis losti. 
(303) 
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Maladaptívne pôsobenie a lkoholu po jeho jednorázovom požití alebo opakovanom 
užívaní. K užitiu látky dochádza z vlastnej iniciatívy a následne sa prejaví ujma na 
zdrav í alebo na soc iálnom fungovaní jednotlivca. Klasifikácia sem výs lovne za
trieďuje aj akútnu intoxikáciu a opitosť. 

Psychický a zvyčajne aj fyzický stav, vyvolaný požívaním alkoholu , charakteri
zovaný behav iorálnymi a inými odpoveďami, ktoré obsahujú túžbu (nutkanie) 
užívať alkoho l kontinuálne a lebo periodicky v snahe dosiahnuť jeho psychické 
účinky a niekedy vyhnúť sa diskomfortu , ktorý bol vyvolaný chýbaním alko
holu (abst. sy). Zvýšená tolerancia môže, ale nemusí byť prítomná. 
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Ako vidieť z prezentovaných definícií, pôvodná snaha o presnosť kompromisne ustúpila 
do pozadia a v definícii sa objavili znejasňujúce slová (napríklad niekedy abstinenčný 
syndróm môže a nemusí byť toleranciou a pod.). 

Týmto nedostatkom sa snažila vyhnúť americká klasifikácia z roku 1979 označovaná 
ako DSM III (v českom preklade z roku 1989). Taxatívne vymenovala niektoré kritériá 
patologického užívania látky (napr. intoxikácia počas celého dňa, neschopnosť znížiť alebo 
zastaviť užívanie, opakované pokusy o občasnú abstinenciu, potreba denného užívania, 
epizódy komplikácií (z predávkovania, palimpsesty a pod.), ktoré majú byť prítomné pri 
abúze (tab. 3). 

Tabuika 3. DSM III ( 1979) 

Abúzus 
(305.xx) 

l . Kritériá patologického užívania (intoxikácie, neschopnosť abstinencie, denný 
konzum, palimpsesty). 

2. Narušenie výkonu bežných sociálnych a profesionálnych funkcií (rodina, pria
telia , profesia, legálne problémy) . 

Závislost 
(303.xx) 

3. Čas trvania poruchy aspoň jeden mesiac . 

l. Tolerancia alebo 
2. Abstinenčný syndróm 
3. Splnené kritériá l + 2 z abúzu. 

Na ďalších miestach sa kódoval typ závislostí, alebo aj ich priebeh (trvalý, epizodický, 
remisia), čo MKCH 9 nezohľadňovala . 

Oba klasifikačné systémy (MKCH 9 a DSM III) majú svoje výhody i nevýhody. 
Nevýhody sú zhrnuté v tabuľke 4. 

Tabuľka 4. Nevýhody MKCH 9 a DSM III 

MKCH 9. DSM Ili. 

AB ÚZUS 

Aj jednorazový abúzus je podkladom na určenie 
diagnózy závislosti 

Pod abúzus sa radia aj príznaky závis losti (napr. 
strata kontrol y, palimpsesty, ťahy a pod .) 

ZÁVISLOSŤ 

Nevyžaduje zmeny tolerancie, ani abstinenčný 
syndróm 

Chýba zmienka o obsedantnosti konzumu 

Tieto kritické pripomienky sa snažia zohľadniť nasledujúce revízie klasifikačných a 
diagnostických systémov. Promptnejšie zareagovala Americká psychiatrická asociácia vo 
svojej revidovanej klasifikácii DSM Ili- R z roku 1987 (APA, 1987). Novodefinovala 
abúzus i závislosť. Pri abúze sa na rozdiel od DSM III vynechali znaky, ktoré charakterizujú 
už závislosť ako chorobu (tab. 5). 
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Tabufka 5. Znaky abúzu podfa DSM Ili- R (1987) 

Kritériá : A. Maladaptivny úzus a lkoho lu podmienený prinajmenšom jedným faktorom: 
l . Pokračujúci konzum alkoholu bez oh Tadu na znal osť, že a lkoho l spôsobuje opako

vané soc iálne, pracovné , te lesné alebo psychologické problémy; 
2. opakovaný konzum alkoho lu v situácii fyzického hazardu. 

B. Ťažkosti perzistujú prinajmenšom l mesiac a lebo sa vys kytujú opakovane v dlhšej 
časovej perióde. 

C. ie sú splnené kritériá pre alkoho lovú závis l osť. 

Pre diagnózu abúzu musia byť súčasne splnené kritériá A + B + C. 
Podobne sa tiež novodefinova la závislosť a odstránili sa vyššie spomínané nevýhody v 

DSM III. V DSM Ili- R sa okrem základných znakov - tolerancie a abstinenčného 
syndrómu - vyžadujú aj znaky kompulzívnosti konzumu, strata kontroly konzumu (tab. 
6.). 

Tabufka 6. Kritériá závis losti pod fa DSM Ili- R ( 1987) 

Kritériá : A. Najmenej 3 symptómy z nasledujúcich musia byť prítomné: 
l . Konzum vo väčších množstvách a dlhších periódach, ako subjekt predpokladal 
2. Opakované neúspešné pokusy prerušiť alebo kontrolovať konzum 
3. VeTká časť času venovaná aktivitám na získanie alkoholu (drogy), konzumu alebo 

nas ledujúcemu kupírovaniu efektov alkoholu (drogy) 
4. Frekvcntné intoxikácie v nevhodných situáciách (ško la , práca, domov; s ituácie 

s fyz ickým haza rdom) 
5. Redukcia alebo vymiznutie záujmov 
6. Pokračujúci konzum napriek zna losti, že a lkohol spôsobuje sociálne, psychologické 

alebo telesné prob lémy 
7. Jasná tolerancia (vzostup konzumu najmenej o 50 %) 
R. Charakte ri stiky a lkoholického abstinenčného syndrómu 
9. Pitie v snahe vyhnúť sa alkoholickému abstinenčnému syndrómu 

B. Ťažkosti pcrzistujú prinajmen šom l mesiac alebo sa vyskytujú opakovane v dlhšej 
časovej perióde . 

Ako vidief z tabulky, pre diagnózu závislosti sa nevyžaduje striktne zmena tolerancie 
alebo prítomnosť abstinenčného syndrómu. Stačí prítomnosť 3 kritérií zo skupiny A, kde 
sú niektoré zhodné s abúzom (napr. 4. - konzum v situácii fyzického hazardu, 6. -
pokračujúci konzum napriek vedomosti, že alkohol spôsobuje sociálne, fyzické alebo 
psychologické problémy). Stačí pridať napr. faktor 5. - redukcia záujmov, - ktorý je 
ostatne tiež bežný aj pri abúze, a dostávame sa k diagnóze závislosti, ak je súčasne splnené 
aj kritérium B (l mesiac) . Teda bez toho, že by bol prítomný aspoň jeden kardinálny príznak 
závislosti, ktorý je bežne potrebný na diagnózu závislosti v európskych pomeroch, je 
možné podfa DSM Ili- R diagnostikovať závislosť. Kubička ( 1993) sa vo svojej kritike 
prístupu DSM Ili- R pýta, prečo táto klasifikácia žiada prítomnosť troch symptómov, 
..... prečo nie 4 alebo 2?" 
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Tieto nedostatky však kritizujú aj samotní americkí autori (napr. First, 1993). Podľa 
neho sa DSM IV má vyhnúť úskaliam DSM III a DSM Ili- R. Pre DSM IV sa testujú a 
porovnávajú obe koncepcie (DSM III s akcentáciou znakov fyzickej závislosti, DMS Ili- R 
bez akcentácie znakov fyzickej závislosti). DSM IV už nebude vyžadovať znak - pitie v 
nevhodných situáciách (škola, práca, domov). Napriek proklamovanej ateoretickosti sú 
uvedené medicínske diagnostické systémy zrejme ovplyvnené prihlásením sa tvorcov k 
zástancom medicínskeho, resp. sociálne-psychologického modelu závislosti. 

Pri porovnaní jednotlivých klasifikácií a ich prístupov je už zrejmejšie, prečo sú také 
veľké rozdiely napr. v epidemiologických štúdiách. Ide o kauzálny súvis s použitým 
diagnostickým systémom. V štúdii z New Haven (Weissman a spoluprac., 1980) sa podfa 
kritérií RDC zistila prevalencia alkoholizmu 2,6 %, v štúdii Robinsa a spol uprac. ( 1985) 
pri použití kritérií DSM III 6,8 %. V štúdii NHIS (=National Health Interview Survey, 
Grant a spoluprac. 1991) pri použití kritérií DSM Ili- R sa zisťuje už 8,6% prevalencia 
alkoholizmu. V epidemiologickom prieskume podľa kritérií MKCH l O sa detekovalo 8, l 
% alkoholikov v sledovanej populácii, kým v tej istej populácii podľa DSM Ili- R len 
polovica, t.j. 4,2% (Room, cit. podľa Kubičku, 1993). Treba len poznamenať, že spomenuté 
práce možno označiť ako veľmi reprezentatívne štúdie americkej populácie. 

Nedávno podobne Witchen a spoluprac. ( 1992) v mníchovskej epidemiologickej štúdii 
(n = 483) zisťovali celoživotnú prevalenciu drogovej a alkoholovej závislosti. Prevalencia 
drogovej závislosti sa podľa jednotlivých systémov (MKCH 9 = 1,78 %, DSM III = 1,79 % 
významne neodlišovala. Prevalencia alkoholovej závislosti však bola podľa použitých 
systémov (MKCH 9 = 0,95 %, DSM III = 13,04 %rozličná. Pre autorov bol rozdiel taký 
výrazný, že sa ho ani nepokúsili v diskusii interpretovať. 

Nová Medzinárodná klasifikácia chorôb sa vo svojej 10 decenálnej revízii (lCD 10, 
MKCH l O) snažila vyhnúť spomínaným úskaliam. Predovšetkým všetky závislosti, ab úzy 
ako aj následné komplikácie v súvise s konzumom psychoaktívnych látok zhromaždila v 
jednej kapitole F l O- 19. Na druhom číselnom mieste sa kódujú jednotlivé typy závislostí: 

FlO alkohol; Fl6 halucinogény; 
F ll ópioidy; F 17 tabak; 
F 12 kanabinoidy; F 18 organické rozpúšťadlá; 
F 13 sedatíva alebo hypnotiká; F 19 iné psychoaktívne látky (tu sa kó-
F 14 kokaín; dujú aj kombinácie jednotlivých 
F 15 iné stimulanciá (vrátane kofeínu); typov). 
Na treťom číselnom mieste sa kódujú jednotlivé definované psychopatologické stavy 

súvisiace s konzumom psychoaktívnych látok. Tak napríklad Flx.O je akútna intoxikácia, 
ktorá je definovaná ako prechodný stav po aplikácii látky s poruchami vedomia, poznáva
nia, vnirnania, emotivity alebo správania. Na štvrtom číselnom mieste je možné kódovať 
jednotlivé typy akútnej intoxikácie. Napríklad kód F l 0.00 označuje nekomplikovaný typ 
akútnej alkoholovej intoxikácie, kód F l 0.07 patologickú intoxikáciu (MK CH- l O, 1992). 

Miesto pojmu abúzus sa zavádza pojem škodlivé užívanie, ktoré je definované ako 
užívanie poškodzujúce zdravie somatické alebo psychické. Sociálne negatívne dôsledky 
nie sú dôvodom na túto diagnózu (kód F l x. l ). 

Syndróm závislosti je označený ako Flx.2. Definuje sa ako skupina fyziologických, 
behaviorálnych a kognitívnych fenoménov, pričom užívanie látky má prednosť pred inými 
aktivitami. Centrom príznakov je tú ž b a brať psychoaktívnu látku. Užitie látky po 
abstínencii vedie k znovuobjaveniu syndrómu rýchlejšie. Klasifikácia predkladá aj celkom 
presne definovaných 6 diagnostických vodidiel. Na určenie diagnózy je potrebná prítom
nosť aspoň troch vodidiel zo šiestich (tab. 7). 
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Tabufka 7. Diagnostické vodidlá pre závislosť podľa MKCH IO 

l. Si Iná túžba užívať látku; 
2. ťažkosti v kontrole užívať látku; 
3. somatický odvykací stav (Fx 1.3 a Fx 1.4); 
4 . preukázaná tolerancia (zvyšovanie dávky); 
5. zanedbanie iných záujmov; 
6. pokračovanie v užívaní napriek škodlivým dôsledkom. 

Ešte pre úplnosť treba spomenúť ostatné diagnostické jednotky, ktoré zahŕňa nová 
klasifikácia. F l x.3 a F l x.4 sú odvykacie stavy bez delíria a s delíriom. Ako F l x.5 sa kódu jú 
psychotické poruchy (pritom na štvrtom číselnom mieste sa kódujú jednotlivé typy, F l x .50 
je schizoforrnný typ psychotickej poruchy pri konzume psychoaktívnej látky, Flx.52 je 
prevažne halucinatóma psychotická porucha, atď.). 

Samostatne sa vydeľuje amnestický syndróm ako Flx6, kam samozrejme patri aj 
alkoholická Korsakovova psychóza. Výhodou je tiež zavedenie reziduálneho stavu F lx.7. 
Sem je možné zaradiť aj tzv. flashback psychózy. Prehľad všetkých základných nozologic
kých jednotiek pri závislosti poskytuje tabufka 8. 

Tabufka 8. Nozologické jednotky podľa MKCH lO 

F l x .O Akútna intoxikácia 
F l x. l Škodlivé užívanie 
F l x.2 Syndróm závislosti 
F l x.3 Odvykací stav 
Flx.4 Odvykací stav s delíriom 
F l x.5 Psychotická porucha 
Flx.6 Amnestický syndróm 
Flx .7 Reziduálny stav 
F l x.S Iné duševné poruchy 
F l x.9 Nešpecifikované duševné poruchy 

Pri porovnaní diagnostických vodidiel pre diagnostiku závislosti, tak ako ich odporúča 
nová desiata MKCH, si dovolíme znova upozorniť na znaky alkoholizmu publikované 
Edwardsom a Grossom (1976). MKCH lO má 6 diagnostických vodidiel, Edwards a Gross 
7 znakov. Edwardsove a Grossove znaky obsahujú naviac zúženie repertoáru konzumova
ných alkoholových nápojov, MKCH 10 " ... pokračovanie v užívaní napriek škodlivým 
dôsledkom ... ". Takto sme sa vlastne po 20 rokoch intenzívnej práce a diskusií dostali znova 
do polohy, ktorú reflektovala práca Edwardsa a Grossa. 

Záver 

Prehľad zmien, ktorými prešli v posledných rokoch diagnostické kritériá v európskej a 
americkej oblasti dokumentuje snahu nahradiť všeobecné, nekonkrétne charakteristiky 
znakmi, ktoré je možné použiť priamo v diagnostike. 

Zmeny v diagnostických kritériách boli ovplyvnené existujúcimi teoretickými výcho
diskami. Upozorňujeme na nevýhody jednotlivých diagnostických systémov. Rozdiely v 
diagnostických kritériách majú svoje praktické dôsledky. Ilustrujú to rozdiely vo výsled-
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koch epidemiologických štúdií. Od diagnostických kritérií, používaných v liečebno
-diagnostickej praxi, je vhodné odlíši~ diagnostické kritériá, použiteľné na výskumné ciele. 
Tieto diagnostické kritériá by mali splňať nielen vysoké nároky na senzitivitu a špecificitu 
(o senzi ti vite a špecificite hovoria aj naše predchádzajúce práce, napr. Novotný a spolu
prac., 1991 ), ale mali by umožniť diferencovanie rôznych typov závislosti od alkoholu. 

Upozorňujeme v tejto súvislosti na prácu Edwardsa a Grossa ( 1976), ktorá predstihla 
svoju dobu. 
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