
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA   

V BRATISLAVE  

LEKÁRSKÁ  FAKULTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Neurobiológia porúch psychiky a správania zapríčinených 

užívaním alkoholu a ich terapia 

 

 

 
 

 

 

Diplomová  práca  

 

 

Študijný program: Všeobecné lekárstvo  

školiteľ :  Doc. MUDr. Alojz Rakús  

 

Bratislava 2016                           PharmDr. Evelin Karim Aziz, MPH  

  

 

 



                                                

2 

 

                                         
 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA v Bratislave 

 

Lekárska fakulta 

 

Psychiatrická klinika LF SZU a UNB 

 

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

 

Evidenčné číslo: 9952 

 

 

Názov záverečnej práce: 

 

Neurobiológia porúch psychiky a správania zapríčinených užívaním 

alkoholu a ich terapia 

Neurobiology of mental and behavioral disorders due to alcohol use 

and their therapy 

 

 

 

 
Pokyny pre vypracovanie: 

 

 

 

 

 

 

Študiný odbor: 7.1.1 všeobecné lekárstvo 

Študijný program: všeobecné lekárstvo 

Typ záverečnej práce: Diplomová práca 1. a 2. st. MUDr. 

Akademický rok: 2015/2016 

 

Autor záverečnej práce:   PharmDr. Evelin Karim Aziz, rod. Fülöpová 

 

Vedúci záverečnej práce:   Doc. MUDr. Alojz Rakús , CSc. 

Konzultant záverečnej práce: 

 

 

 

Dátum zadania záverečnej práce:  12.01.2016 



                                                

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P o ď a k o v a n i e 

 

Pri tejto príležitosti ďakujem svojmu školiteľovi Doc. MUDr. Alojz Rakúsovi CSc. za 

jeho pomoc pri tvorbe  tejto práce.  

                                                                                                 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

B R A T I S L A V A,  2016                                 PharmDr. Evelin Karim Aziz, MPH  



                                                

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prehlásenie 

Pri tejto príležitosti čestne prehlasujem, že túto diplomovú prácu som vypracovala 

samostatne s použitím uvedenej literatúry.  

                    

                                                    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . .                 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                                                           PharmDr. Evelin Karim Aziz, MPH  



                                                

 5 

ABSTRAKT 

 

PharmDr. Karim Aziz Evelin, MPH:  Neurobiológia porúch psychiky a správania 

zapríčinených užívaním alkoholu a ich terapia, [diplomová práca]. PharmDr. Evelin 

Karim Aziz, MPH,  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Lekárska fakulta;  

Školiteľ: Doc. MUDr. Alojz Rakús, Bratislava: SZU, 2016, počet strán 75. 

Závislosť na užívaní alkoholu má neurobiologickú podstatu. Alkohol, tak isto 

ako ostatné návykové látky pôsobí aktiváciu systému odmeny v mozgu. Kľúčovú úlohu 

v aktivácii tohto systému zohráva dopamín, ktorý sa podieľa hlavne na realizácii 

„sensation seeking behaviour “, čo je podkladom experimentovania s alkoholom.  

Endogénne kanabinoidy a β-endorfín podmieňujú skúsenosť konzumácie odmeny, teda 

jej hedonické atribúty. Alkohol nepriamo zvyšuje hladinu dopamínu v mozgu aj 

inhibíciou gabaergných interneurónov zároveň znižuje vylučovanie glutamátu, čoho 

následkom je excitácia pri abstinencii. Alkohol tiež zasahuje aj do serotoninergného 

systému. Poznatky z neurobiológie pôsobenia alkoholu sa využívajú v 

psychofarmakológii. V odvykacej liečbe postupujú do popredia liečivá na terapiu 

závislosti od alkoholu;  naltrexon,  akamprosát,  nalmefén. V štádiu rehabilitácie je 

odôvodnená indikácia disulfiranu, abstinenčné príznaky znižuje diazepam, 

carbamazepin, ktoré majú svoju výhodu aj v ich antikonvulzívnom  pôsobení. Používajú 

sa aj liečivá na liečbu psychiatrických komplikácií alkoholizmu, ako sú neuroleptiká, 

incizívne, atypické, antidepresíva, hlavne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, 

nootropiká. 

Alkohol mení neurónony,  neurotransmitery a bunkové spojenia v mozgu, čo 

v konečnom dôsledku spôsobuje „prestavbu“ mozgu, neuroplasticitu. Uvedená 

prestavba spôsobuje to, že človek závislý na alkohole prežíva slasť len po jeho 

konzumácii. Tento patologický model je veľmi ťažké eliminovať alebo aspoň čiastočné 

korigovať. Výsledok tejto práce, brožúrka „Ilúzia slasti“ môže pomôcť pochopiť 

pôsobenie alkoholu na mozog a pomôcť tak liečiť alebo predchádzať  alkoholovú 

závislosť.  

 

 

 

 

 

 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  Duševné poruchy. Poruchy správania. Odmena. Dopamín. 

Serotonín. Farmakoterapia.  Psychoterapia.  
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ABSTRACT 

 

PharmDr. Karim Aziz Evelin, MPH:  Neurobiology of mental and behavioral 

disorders due to alcohol use and their therapy, [graduation theses]. PharmDr. Evelin 

Karim Aziz, MPH., Slovak Medical University in Bratislava – Faculty of Medicine. 

Consultant: Doc. MUDr. Alojz Rakús, Bratislava: SZU, 2016, pages 75. 

Alcohol abuse disorder has neurobiological nature. Alcohol, as well as other addictive 

substances activates the reward system of the brain. A key role plays the activation of 

the dopamine system, which is involved mainly in the realization of "sensation seeking 

behaviour", the basis of experimenting with alcohol. Endogenous cannabinoids and β-

endorphin make the experience of reward consumption namely the hedonic attributes.  

Alcohol indirectly increases levels brain dopamine level by inhibiting GABAergic 

interneurons while decreasing the secretion of glutamate. This leads to  abstinence 

excitation. Alcohol also interferes in the serotonergic system and endokanaboidného . 

The neurobiology findings of alcohol action are used in psychopharmacology. At 

withdrawal treatment focus is on the interest the alcohol addiction medicines; 

naltrexone, acamprosate, nalmefene. At the stage of rehabilitation is reasonable 

indication of disulfiram, diazepam, carbamazepine which reduces withdrawal 

symptoms. They have their advantage of anticonvulsant effect. The drugs for the 

treatment of psychiatric complications of alcoholism are also used, such as incisive 

neuroleptics, atypical neuroleptics, antidepressants, especially serotonin reuptake 

inhibitors, nootropics. 

Alcohol changes neurons, neurotransmitters and cellular junctions of the brain, which 

ultimately causes the "remodelling" of the brain, neuroplasticity. Mentioned 

rearrangement causes alcohol addicted person feels reward only after alcohol 

consumption. The pathological pattern is very hard to eliminate or at least partially to 

correct. The result of this work, brochure " Reward and alcohol” can help to understand 

the alcohol effect on the brain, and help to treat or prevent of alcohol addiction 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Mental Disorders. Behavioral Disorders. Reward. Dopamin. Serotonin. 

Pharmacotherapy. Psychotherapy.  
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1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENIA PROBLEMATIKY DOMA I V ZAHRANIČÍ  

 

1.1 Problematika konzumácie alkoholu vo svete 

 

V mnohých častiach sveta, pitie alkoholických nápojov je súčasťou spoločenských 

akcií. Napriek tomu, konzumácia alkoholu so sebou nesie riziko nepriaznivých 

zdravotných a sociálnych dôsledkov. Prispieva k tomu jeho opojné pôsobenie. Nesporne 

však alkohol má množstvo toxických a závislosť produkujúcich vlastností.  

Podľa zistení Svetovej zdravotníckej organizácie  sa nadmerné pitie sa podieľa na viac 

ako 60 chorobách a poškodeniach zdravia. Alkohol prispieva k podstatnému zvýšeniu 

chorobnosti a spolu s fajčením a obezitou, je tiež príčinou zlého zdravotného stavu 

obyvateľstva. Dlhodobá konzumácia alkoholu má za následok zmenu osobnosti 

a správania, čo do značnej miery narušuje sociabilitu. Škodlivé dopady nadužívania 

alkoholu sa prejavujú jednak okamžite; otrava alkoholom, agresívne správanie alebo 

dopravné nehody spôsobené vodičmi pod vplyvom alkoholu. Pravidelné, dlhodobé  

pitie má za následok neskoré škodlivé dopady na fyzickom aj psychickom zdraví.   

Dlhodobé pitie môže mať  následok rakovinu pankreasu a pečene v dôsledku obezity, 

kardiovaskulárne ochorenia, poškodzovanie endokrinného systému a mozgového 

tkaniva, čo vedie k  duševným poruchám  a poruchám správania. Nadmerná konzumácia 

alkoholu má často za následok často aj poruchy afektov. Trpí nielen alkoholik, ale aj 

celá rodina, znižuje sa výkon, čo vedie často k a strate zamestnania, spoločenským 

konfliktom a priestupkom. Alkohol znižuje zábrany a zvyšuje tak významnou mierou 

aj násilnú trestnú činnosť. Vzorce užívania alkoholu sú spájané s výskytom násilných 

incidentov. V poslednej dobe sa najmä u mladých ľudí v súvislosti s nočným životom sa 

hovorí aj o tzv. "Novej kultúre intoxikácie", ktorá je charakterizovaná zmenami v 

tradičných vzorcoch užívania alkoholu smerom k nadmernému pitiu v rámci jednej 

epizódy (Štefúnková, 2012).  

Svetové ekonomické fórum a Svetovej zdravotníckej organizácii určilo ako tri 

najúčinnejšie prostriedky boja proti alkoholizmu, zvyšovanie cien alkoholu, 

obmedzenie jeho dostupnosti a zákazy týkajúce sa reklamy. Prehľad prvých 10 

konzumentov tvrdého alkoholu za rok 2013 uvádza Tabuľka 1 Desať krajín v databáze 

Euromonitor, ktorí najviac konzumujú tvrdý alkohol. Jednotnú mierku predstavoval 

pohár o objeme 44 ml.  

Veľmi závažná je aj problematika užívania alkoholu u mladistvých. Globalizácia 

masmédií a trhu stále viac ovplyvňuje spôsob vnímania, voľby a chovania mladých 

ľudí. Mnoho mladých ľudí má dnes väčšie možnosti a disponuje väčšími finančnými 

prostriedkami, zároveň sú mladí ľudia viac ohrození predajnými a marketingovými 

technikami, ktoré sú u spotrebiteľských produktov, vrátane potenciálne škodlivých látok 

(napr. alkohole), stávajú sa stále agresívnejšími. Rýchle sociálne a ekonomické zmeny, 

občianske vojny, chudoba, bezmocnosť a izolácia zvýšili pravdepodobnosť, že alkohol a 

drogy budú hrať významnú deštruktívnu rolu v životoch mnohých dnešných mladých 

ľudí. Zdravie a kvalita života mnohých z nich je dnes užívaním alkoholu a iných 

psychoaktívnych látok vážne ohrozená. (Nešpor, 2001). 
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Tabuľka 1 Desať krajín v databáze Euromonitor, ktorí najviac konzumujú tvrdý alkohol. 

Krajina Pohár za týždeň 

Južná Kórea 11,2 

Rusko 5,0 

Thajsko 4,8 

Poľsko 4,0 

Japonsko  3,6 

Filipíny 3,5 

Bulharsko 3,3 

Slovensko 3.0 

Ukrajina 2,8 

Francúzsko 2,7 

(Euromonitor, 2013) 

 

Vo vzniku závislosti zohráva úlohu aj to, čo od užitia drogy jedinec očakáva a aký má 

prístup. Falošná je aj domnienka, že užívanie drogy je možné kontrolovať vôľou a tiež 

neuznanie škodlivosti legálnych drog. Ak je už užívanie akejkoľvek drogy vôľovým 

faktorom, sú na počiatku závislosti podstatnými faktormi kontrola správania a vôle 

jednotlivca. Tí, u ktorých bude prvotná mimovôlová odpoveď na alkohol alebo inú látku 

výrazne príjemná, budú skôr náchylní skúsenosť opakovať než tí, ktorých odpoveď bola 

neutrálna alebo nepríjemná  (McLellan et al., 2000). 

Alkohol často štartuje abúzus ďalších látok, ktorú v konečnom dôsledku vedú 

k závislosti. Relatívne riziko skúseností s opiátmi (najčastejšie heroín) alebo 

amfetamínmi (najčastejšie pervitín) rastie u dospievajúcich, ktorý mali v poslednom 

mesiaci skúsenosť s alkoholom, 3,4 krát, u tých, ktorí boli v poslednom roku opakovane 

opití, 4,2 krát, u pravidelných fajčiarov 9,7 krát, u tých, ktorý mali skúsenosť s 

marihuanou, 28 krát. (Csémy, 2002). 

Alkohol v Európe sa užíva najviac so všetkých drog. Dôsledky užívania alkoholu sa 

spolupodieľajú na širokej škále sociálnych problémov, problémov s dodržiavaním 

morálnych noriem, k zvýšeniu promiskuity a rozvodovosti. Časté sú trestné činy pod 

vplyvom alkoholu. Tieto dôsledky zaťažujú celé európske hospodárstvo. 

Úlohou celoeurópskej štúdie pitia ESPAD bolo monitorovať konzumáciu alkoholu u 16 

a 17-ročných stredoškolákov. V skúmanej skupine až 88% mladistvých  priznalo užitie  

alkoholu v posledných 12 mesiacoch. Ebrietu udáva polovica z nich. Medzi 

mladistvými je najviac akútnych problémov súvisiacich s pitím alkoholu. Pitie alkoholu 

v tomto veku tiež vytvára predpoklady pre poškodenie zdravia, ktoré sa prejaví 

v strednom a vyššom veku (ESPAD, 2007).  

Psychické poruchy spojených s užívaním alkoholu sú bežné aj v Spojených štátoch,  ich 

12-mesačná prevalencia sa odhaduje na 4,6% u 12-17-ročných a 8,5% u dospelých vo 
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veku 18 rokov a viac. Počet dospelých mužov (12,4%) je viac než dospelých žien 

(4,9%). Dvanásťmesačná prevalencia porúch psychiky spojených s užívaním alkoholu u 

dospelých klesá v strednom veku, s maximom  medzi 18- 29 ročnými jedincami 

(16,2%) a najnižšia je medzi jednotlivcami vo veku 65 rokov a starších (1,5%). 

Dvanásťmesačná prevalencia sa značne líši podľa príslušnosti k rase /etnickej  

podskupine v USA populácii. Medzi 12- 17 ročnými, je viac Hispáncov (6,0%), 

domorodých Američanov a Aljašských rodákov (5,7%) v porovnaní s belochmi (5,0%), 

Afroameričanmi  (1,8%), a ázijskými Američanmi a Pacifickými Ostrovanmi (1,6%). 

Na rozdiel od toho u dospelých, 12-mesačná prevalencia porúch psychiky spojených s 

užívaním alkoholu je vyššia u domorodých Američanov, Aljašských rodákov (12,1%) 

ako u belochov (8,9%), Hispáncov (7,9%), Afroameričanov (6,9%), ázijských 

Američanov a Pacifických Ostrovanov (4,5%). 

Vo väčšine kultúr, alkohol je najčastejšie používané narkotikum a prispieva k značnej 

chorobnosti a úmrtnosti. Odhaduje sa, že za 3,8% všetkých úmrtí na svete a za 4,6% 

globálnych invalidných rokov života môže  alkohol. V Spojených štátoch, 80% dospelej 

populácie (vo veku 18 rokov a starší) konzumovali alkohol niekedy vo svojom živote, a 

65% sú bežní pijani (posledných 12 mesiacov). Odhaduje sa, že 3,6% svetovej 

populácie (15-64 rokov) má súčasne (12 mesiacov) poruchu užívania alkoholu,  s 

nižším výskytom (1,1%) bola nájdená v africkom regióne, vyššia miera (5,2%) bola 

nájdená v americkom regióne (sever, Južnej a Strednej Ameriky a Karibiku) a najvyššia 

miera (10,9%) bola v východoeurópskom regióne (APA, 2013). 

 

1.2 Problematika konzumácie alkoholu v Slovenskej republike 

 

Z celkového počtu dospelých obyvateľov Slovenska je až 77% tých, ktorí občas alebo 

pravidelne konzumujú alkoholické nápoje. Ak vezmeme do úvahy, že na priemernej 

spotrebe 13,3 litra alkoholu sa „štatisticky podieľajú“ aj abstinenti, potom tí, čo pijú, 

spotrebujú oveľa viac – až vyše 17 litra alkoholu ročne. Skupina konzumentov však nie 

je jednoliata. Väčšinu tvoria občasní, nepravidelní konzumenti. Sú však aj konzumenti 

pravidelní, medzi ktorými sa vynímajú každodenní, ťažkí pijani so závislosťou od 

alkoholu. U nich ročná spotreba alkoholu vysoko prevyšuje hranicu 20 litrov na osobu 

a sú zodpovední za polovicu jeho celkovej spotreby. Práve táto skupina najviac trpí na 

negatívne následky pitia a zároveň je najmenej schopná redukovať svoju konzumáciu, 

a to ani pri zvýšení cien alkoholu. Takýchto ťažkých pijanov je u nás približne 400 000 

(Okruhlica, 2012).  

V roku 2014 na psychiatrických oddeleniach posteľových zdravotníckych zariadení 

bolo pre duševné poruchy a poruchy správania uskutočnených 44 010 hospitalizácií 

(vrátane neukončených do 31. 12.), čo je 81,2 na 10 000 obyvateľov (u mužov 93,3 na 

10 000 mužov a u žien 69,7 na 10  000 žien). V  porovnaní s  rokom 2013 ide o nárast 

o 405 hospitalizácií (0,9 %). Z celkového počtu 44  010 hospitalizácií bolo 16 129 

pacientov prijatých vôbec prvýkrát v  živote. Najčastejšou diagnózou pre prijatie do 

ústavnej psychiatrickej starostlivosti v  celom sledovanom období bola porucha 

psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu F10 a tvorila 26 % z  celkového počtu 
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hospitalizácií. Muži v  tejto skupine viac ako 3-násobne prevyšujú ženy, na 10  000 

mužov pripadá 33,6 hospitalizácie a na 10  000 žien 9,1 hospitalizácie (NCZI, 2014). 

Tabuľka 2 Prehľad  sledovaných a a novohlásených prípadov porúch psychiky zapríčinených 

užitím alkoholu (F10) 

 2013 2014 

Ukazovateľ Sledovaní Novohlásení Sledovaní Novohlásení 

 29 788 7 199        31 376   7 798 

(NCZI, 2014) 

Experti zo súdnolekárskych pracovísk a psychiatrickej kliniky v Bratislave a v 

Martine  vykonali komplexnú analýzu dvanásťročného súboru prípadov úmrtí na otravu 

alkoholom a úmrtí, v ktorých zohral alkohol rozhodujúcu úlohu v mechanizme smrti v 

severnom regióne Slovenskej republiky. Na jej základe poukazujú na narastajúci trend 

nadmerného požívania alkoholu v spoločnosti s jeho fatálnymi dôsledkami. V 

sledovanom časovom období bolo celkovo vyhodnotených 1 374 prípadov úmrtí, 

spĺňajúcich základné kritérium sledovania, čo predstavovalo 18,8 % z celkového počtu 

pitiev. Z uvedenej skupiny sa až v 314 prípadoch (4,3 % z celkového počtu pitiev) 

jednalo o priamu akútnu intoxikáciu alkoholom. (Straka, 2008). 

O výskyte závislosti v špecifickej skupine univerzitne vzdelaných sa menej 

publikuje. Možno výnimku tvoria pracovníci  v zdravotníctve  (lekári, zdravotné sestry,) 

alebo študenti medicíny, u ktorých sa sporadicky sleduje užívanie psychoaktívnych 

látok. 

Martinove a spol. referovali o liečených, vysokoškolsky vzdelaných závislých, 

sledujúc aj výskyt prejavov organickej mozgovej dysfunkcie. Z celkového počtu 2462 

liečených závislých za sledované obdobie (r.1997–1999) mali 7,3 % (178) 

vysokoškolské vzdelanie. Rozborom tejto skupiny bolo zistenie, že obraz 

vysokoškolsky vzdelaného závislého Slováka predstavuje asi 45 ročný muž, alkoholik. 

Každý štvrtý alkoholik je inžinier – ekonóm a každý piaty lekár. Skoro každý štvrtý má 

vyšetrením zistené prejavy organickej mozgovej dysfunkcie. Mariani a spol. sa venovali 

pitiu žien, kde rozborom 269 na Prednej Hore protialkoholicky liečených žien (r. 1995 – 

1998) zisťujú abstinenciu u 46,8 % (126). Najčastejšiu vekovú kategóriu tvorili 40 až 50 

ročné ženy a vysoké percento, až vyše 45 %, tvorili ženy vzdelané. Z tohto počtu 13 % 

tvorili zamestnankyne administratívy a skoro 12 % zdravotné sestry. Zistil sa 10 % 

výskyt alkoholičiek medzi učiteľkami a spolu vyše 8 % výskyt závislosti medzi 

vysokoškolsky vzdelanými ženami (Mariani, 2000). Martinove a spol. porovnali súbory 

závislých s ukončeným univerzitným vzdelaním v štyroch sociokulturálne podobných 

stredoeurópskych štátoch. Tu má závislý obraz; 46 ročný ženatý muž, alkoholik, 

prevažne inžinier, ktorý fajčí a je zamestnaný. Na druhom mieste, čo do závislosti, boli 

lekári. Martinove a spol. pri sledovaní depresie u závislých s ukončenou vysokou 

školou a uvádzajú, že závislí s komorbiditou depresívnej poruchy tvorili 9,7 % v 

sledovanom súbore. Pri porovnaní mužov a žien, percento žien s vysokoškolským 

vzdelaním činilo skoro 30 % oproti necelým 20 % mužov. Podskupina lekárov tvorila 
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z celkového počtu liečených závislých 1,3 % (24 lekárov z 1862 pacientov). Až 28 % 

uvedených lekárov vyžadovalo antidepresíva v porovnaní s 9,7 % ostatných pacientov 

liečených tiež antidepresívami (Martinove,2011). 

Výsledky analýzy Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave v rokoch 1996 – 2005 

zdôraznili závažnosť konzumácie alkoholu neplnoletými mladými ľuďmi na Slovensku. 

Štúdia sa zaoberala problematikou detí a adolescentov hospitalizovaných kvôli akútnej 

intoxikácii alkoholom. Autori analyzovali lekárske záznamy detí a adolescentov vo 

veku do 18 rokov, hospitalizovaných z dôvodu akútnej intoxikácie alkoholom. V rokoch 

1996 až 2005 bolo hospitalizovaných 537 pacientov (273 chlapcov a 264 dievčat) s 

akútnou intoxikáciou alkoholom (1,5 % všetkých hospitalizácií a 34,2 % všetkých 

intoxikácií). Priemerný vek pacientov s intoxikáciou alkoholom bol 15,1 ± 1,7 rokov, 

pričom najmladší pacient bol 9-ročný. Počet hospitalizovaných sa každoročne zvyšoval 

(R2=0,935) (p < 0,001). Priemerná koncentrácia alkoholu v krvi bola 1,98 ± 0,57 g/l a v 

rokoch 2001 – 2005 sa v porovnaní s predchádzajúcim päťročným obdobím zvýšila (p < 

0,001). Priemerný stupeň závažnosti intoxikácie bol 1,53 ± 0,61 a v rokoch 2001 – 2005 

sa zvýšil v korelácii s koncentráciou alkoholu v krvi (p < 0,001). 
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2 CIEĽ PRÁCE 

 

Cieľom práce je vypracovať edukačnú brožúrku s názvom „Ilúzia slasti“ určenú 

pre širokú verejnosť, na alkohole závislých pacientov a pre ich rodinných príslušníkov.  

Alkohol mení neurónony,  neurotransmitery a bunkové spojenia v mozgu, čo 

v konečnom dôsledku spôsobuje „prestavbu“ mozgu, neuroplasticitu. Uvedená 

prestavba spôsobuje to, že človek závislý na alkohole prežíva slasť len po jeho 

konzumácii. Tento patologický model je veľmi ťažké eliminovať alebo aspoň čiastočné 

korigovať. Výsledok tejto práce, brožúrka „Ilúzia slasti“ môže pomôcť pochopiť, že 

slasť navodená alkoholom je len ilúzia. Brožúrka ozrejmí, ako pôsobí alkohol na 

mozgové bunky, na spojenia mozgových buniek a chemické procesy, ktoré v mozgu 

prebiehajú. Pochopenie zmien, ktoré alkohol vyvoláva na úrovni mozgu, v jeho systéme 

odmeny „slasti“,  pomôže čitateľovi pochopiť podstatu alkoholickej závislosti, podstatu 

toho, ako sa alkohol podieľa na prestavbe – neuroplasticite mozgu. Materiál môže slúžiť 

ako edukačný materiál pre širokú verejnosť, ale aj ako pomôcka pre abstinujúcich 

pacientov s alkoholovou závislosťou, ktorým môže pomôcť pochopiť podstatu ich 

patologického stavu. Ako terapeutická pomôcka môže slúžiť vypracovaný materiál 

spolu s  psychoterapeutickými a farmakoterapeutickými postupmi  hlavne 

v podmienkach komunitnej psychiatrie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

 17 

 

 

 

 

3 METODIKA 

 

Podkladom pre prácu boli na Slovensku i zahraničí dostupné informácie získané 

zo zdrojov medicíny založenej na dôkazoch. Po získaní relevantných podkladov z 

tlačových a internetových zdrojov som pristúpila k vypracovaniu odborného základu 

práce. Vo výslednom prehľade som uviedla účinky alkoholu na ľudský organizmus, 

jeho pôsobenie na mozgové bunky, na spojenia mozgových buniek a chemické procesy, 

ktoré v mozgu prebiehajú. Charakterizovala som jednotlivé duševné poruchy a poruchy 

správania zapríčinené užívaním alkoholu, uviedla prevalenciu a terapiu jednotlivých 

porúch. Jednotlivé kapitoly som rozdelila podobne ako je to uvedené v piatom vydaní 

Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch (DSM-5), ktorú vypracovala 

Americká asociácia psychiatrov (APA).  Uvedená klasifikácia je pre potreby tejto práce 

vhodnejšia, nakoľko je jednoduchšia a aktuálnejšia vzhľadom na rok vydania 2013. Pre 

kompletnosť v práci sú citované aj  údaje z  MKCH 10, ktorú vydala WHO v roku 

1993.    

Po odbornom prehľade som urobila výber informácií, vhodných pre širokú verejnosť 

a zostavila som brožúrku „Ilúzia slasti“, ktorá tvorí prílohu tejto práce. Vysvetlila som 

v nej ako funguje systém odmeny „slasti“ mozgu a ako je ho možné aktivovať bez 

alkoholu a iných závislosť spôsobujúcich látok. Brožúrka obsahuje  pre lepšie 

pochopenie tematiky obrázkové ilustrácie. Súčasťou práce je aj „Mini test“, ktorý má za 

úlohu fixovať niektoré užitočné poznatky z brožúrky.  

 

V práci bola použitá nasledovná schéma spracovania podkladov:   

 

Definícia problematiky  

 

Zber podkladov  

 

Analýza podkladov  

 

Výsledný odborný prehľad problematiky  

 

Vypracovanie brožúrky  

 

Vypracovanie kontrolného dotazníka  
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4 VÝSLEDNÝ PREHĽAD PROBLEMATIKY 

 

4.1 Účinky alkoholu na ľudský organizmus 

 

Pre jednoduchosť v práci bude použitý pojem alkohol, pod ktorým je myslený 

z alkoholov, etylalkohol - bezfarebná číra, prchavá kvapalina príjemnej vône, chuti 

a zápachu, veľmi slabá kyselina. Predstavuje malú  polárnu molekulu rozpustnú vo vode 

aj v tukoch. Alkohol patrí medzi návykové látky. Sú to látky ako spôsobilé nepriaznivo 

ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti alebo 

sociálne správanie (NRSR, 2005). Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, 

pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu (NRSR, 

1996). 

Vstrebávanie alkoholu prebieha v žalúdku tenkom čreve veľmi rýchlo, 90 % 

alkoholu za 30-60 min. Kožou, sa vstrebáva len u detí. Po vstrebaní dochádza rýchlo k 

distribúcii do všetkých telových tekutín a orgánov. Absorpcia závisí od obsahu žalúdka. 

Tuky absorpciu znižujú, tak isto ako choroby zažívacieho traktu a metabolizmu, lieky, 

alebo znížená motilita . Maximálna koncentrácia alkoholu v krvi u zdravého človeka sa 

dosiahne za 30 min - 2 h od požitia. Tkanivová koncentrácia alkoholu zodpovedá jeho 

koncentrácii v krvi. 

Metabolizmus ovplyvňuje  hmotnosť, zdravotný stav, rasa, pohlavie, vek. 

Alkohol sa oxiduje v pečeni za pomoci enzýmu alkoholdehydrogenáza na acetaldehyd 

za súčasnej premeny oxidovanej formy nikotinamidadenindinukleotidu (NAD+) na jeho 

redukovanú formu (NADH). Acetaldehyd sa následne premieňa na aktívny acetát.  

Z 95 % sa alkohol metabolizuje, asi 2-5 % sa vylučuje močom, a malé množstvo sa 

vylúči dychom a potom. Metabolizmus alkoholu prebieha štyrmi základnými 

metabolickými cestami.  Prostredníctvom alkoholdehydrogenázy (ADH)b sa alkohol 

mení na acetaldehyd, mikrozomálny alkohol oxidujúci systém (MEOS) mení alkohol za 

prítomnosti kyslíka na acetaldehyd. Pri tejto transformácii vznikajú voľné kyslíkové  

radikály. Kataláza (CAT) mení alkohol za prítomnosti peroxidu vodíka na acetaldehyd, 

aktivita tohto enzýmu je obmedzená. Aldehyddehydrogenáza (ALDH) oxiduje 

acetaldehyd na kyselinu octovú, vodu a CO2 (Dreisi, 2013).  

Acetaldehyd je toxický pre organizmus. Vysoké hladiny acetaldehydu, sú 

subjektívne nepríjemné. Acetaldehyd sa viaže neenzymaticky na fosfolipidy, 

aminokyseliny a sulfohydrylové skupiny,  poškodzuje mitochondrie, čím znižuje 

hladinu a aktivitu aldehyddehydrogenázy a tým zhoršuje a spomaľuje svoje vlastné 

odbúravanie (Guertl et al., 2000).  

Acetaldehyd reaguje v krvi s biogénnymi amínmi za vzniku aktívnych látok. V 

plazmatickej membráne sa viaže na proteíny, a tak membránu poškodzuje. Peroxidáciou 

môže acetaldehyd viesť k tvorbe antigénov. Nezanedbateľná je pravdepodobne aj jeho 

úloha v karcinogenéze nadprodukciou látok mutagénneho charakteru (Zima, et. al., 
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1996). Je tiež pravdepodobné zvýšenie tvorby voľných kyslíkových radikálov, 

oxidatívny stres, vedie ku kontraktilnej dysfunkcii kardiomyocytu (Vavrušová, 2009).  

Alkohol poškodzuje aj pečeňové bunky, pričom vznikajú toxické lipidy -

ceramidy. Tento proces má za následok inzulínovú rezistenciu, čo v konečnom dôsledku 

vedie tiež k aktivácii pro apoptotických génov a tým k deštrukcii neurónov.  

V zlyhávajúcej pečeni vzniká tiež amoniak, ktorý cez aktiváciu receptorov 

v mozgu spúšťa kaskádu deštrukcie vstupom kalcia do bunky. Neurotoxicita  amoniaku 

je takmer univerzálny jav, ktorý sa vyskytuje u všetkých zvierat, rýb aj u človeka (Ip,  

Chew, 2010). Homeostáza amoniaku je obzvlášť dôležitá v mozgu, kde ekvimolárne 

množstvá NH4+ sú uvoľňované s excitotoxickým neurotransmiterom glutamátom v 

priebehu výboja neurónov (Marcaggi, et al., 2004). V mozgu enzým, ktorý odstraňuje 

amoniak a glutamát, glutamín syntetáza, má štyri krát vyššiu afinitu k amoniaku ako ku 

glutamátu. Vo zvyšku tela, detoxikácia amoniaku je sústredená do pečene, ochorenie 

pečene preto často vedie k encefalopatii, kvôli neurotoxicite amoniaku. Úmrtnosť pri 

poruchách amoniaku je primárne v dôsledku zvýšenej hladiny krvného amoniaku 

(hyperamonémia), vyznačujúca sa, stuporom, záchvatmi a kómou (Cagnon,  L.  et. al, 

2007). Komplexné reakcie molekulárneho reťazca sa spustia, keď je mozog vystavený 

nadmerným množstvám  amoniaku. Amoniak skratuje transport draslíka do gliových 

buniek mozgu. To znamená, že draslík sa hromadí okolo nervových buniek, čo núti  

tieto bunky absorbovať nadmerné množstvo draslíka a chloridov (Thrane, 2013). 

Dôležitým patofyziologickým faktorom je aj malnutrícia v dôsledku užívania 

alkoholu. Vzniká celkový nedostatok živín v organizme, ktorého dôsledkom sú 

degeneratívne zmeny na úrovni nervového systému. Chronické užívanie alkoholu vedie 

k deficitu vitamínu B1, čo sa môže klinicky manifestovať ako Wernickeho encefalopatia 

až Korsakovová psychóza. Tiamín – vitamín B1 sa vstrebáva v duodene a do tela je 

prenášaný prostredníctvom dvoch prenášačov - Tiamín transporter1 (THTR1) a tiamín 

transporter 2 (THTR2), ktorý prenáša tiamín do buniek z črevného lumenu výmenou za 

vodíkové ióny. THTR1 uvoľňuje voľný tiamín do cirkulácie. V bunkách je tiamín 

premenený na tiamín pyrofosfát a prenášaný do cirkulácie folátovým prenášačom. 

Tiamín pyrofosfát je kofaktor rady biochemických reakcií ako metabolizmus cukrov 

(pri tvorbe ATP), lipidov (pri tvorbe myelínových pošiev), pri tvorbe neurotransmiterov 

(napr. GABA) (Vodička, 2015). 

Nedostatok vitamínu B1 ovplyvňuje centrá mozgovej kôry.  Nedostatok vedie k 

zániku neurónov. Tieto poznatky boli potvrdené niekoľkými štúdiami, ktoré 

poukazovali na zánik neurónov v mozgu.  Modely na potkanoch boli tiež použité vo 

výskume Wernickeho encefalopatii (Langlais, 1995). Myši zbavené tiamínu sú 

klasickým modelom systémového oxidačného stresu, ktorý sa používa v oblasti 

výskumu Alzheimerovej choroby (Frederikse PH, 2000).  

Vitamin B3 – niacín, je prekurzorom nikotinamidadenindinukleotidu. NAD je 

dôležitý v katabolizme tukov,  uhlohydrátov, proteínov a alkoholu. Dôležitú úlohu 

zohráva tiež pri reparačných mechanizmoch génov.  Deficitom najviac postihnuté sú 

rýchlo deliace sa bunky organizmu - koža a GIT. Na nedostatok vitamínu B3 sú veľmi 

senzitívne bunky, ktoré majú vysokú spotrebu energie, ako sú aj bunky mozgu.   
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Je zrejmé, že alkohol deštruuje organizmus na mnohých úrovniach. Môže sa 

spustiť niekoľko patofyziologických mechanizmov aj naraz.  Podľa toho, ktorý sa 

aktivuje závisí klinická manifestácia poruchy.  

4.2  Pôsobenie alkoholu na mozgové bunky, na spojenia mozgových buniek a 

chemické procesy v mozgu 

 

Mechanizmus účinku alkoholu na mozog je nešpecifický,  môže pôsobiť  na 

široké spektrum neurotransmiterových systémov. Ovplyvňuje rovnováhu excitačných a 

inhibičných mechanizmov v mozgu,  a tiež pôsobí aj na tzv. „systém odmeny“, ktorého 

chronické zmeny vedú k fixácii návykového konania.   

Alkohol svojim pôsobením na štyri ortogonálne dimenzie temperamentu 

ovplyvňuje osobnosť človeka. Tieto dimenzie sú nasledovné; novelty seeking - 

vyhľadávanie nového, táto dimenzia je spojená s funkciou dopamínu, behaviorálna 

inhibícia: harm avoidance - vyhýbanie sa poškodeniu spojenú s funkciou GABA 

a serotonínu, sociálne väzby: reward dependence, závislosť na  odmene spojená 

s funkciou noradrenalínu a serotonínu a čiastočné posilnenie - persistence, alebo 

vytrvalosť/zotrvačnosť, spojená s  funkciou glutamátu a serotonínu (Cloninger, Svrakic,  

2000).  

     Východiskovým bodom chápania vzťahu medzi mozgom a psychikou je téza, že 

rozhodujúcim biologickým substrátom psychickej činnosti je prenos a spracovanie 

informácie v neuronálnych štruktúrach mozgu. V neuronálnych štruktúrach mozgu sa 

však prenos a spracovanie informácie nerealizuje s jej abstraktným, ideálnym tvarom (v 

akom sa reprezentuje v psychike subjektu), ale prostredníctvom signálov, t.j. 

materiálnych nosičov informácie, v ktorých je fyzicky zakódovaná. Vzťah medzi 

psychickou činnosťou a jej biologickým substrátom sa teda nahliada (v kybernetickom 

zmysle) ako istá analógia či špecifikácia vzťahu medzi informáciou a signálom, ktorý ju 

kóduje (porovnaj v tejto spojitosti napr. rozdiel medzi „obsahom“ literárneho diela 

a textom knihy, v ktorom je tento obsah fyzicky zakódovaný). Preto sa v ďalšom texte 

bude pred termínom prenos a spracovanie informácie uprednostňovať termín 

signalizácia. (Rakús, 1998).  

Zdá, že alkohol nepriamym spôsobom pôsobí skoro na všetko, a komplexné 

zmeny, ktoré v mozgovom tkanive spôsobuje sa stále skúmajú (Rybár et al. 2002).   

Alkohol je alifatická zlúčenina, s krátkym postranným reťazcom, napriek tomu 

rozpúšťa tuky. Alkohol tým mení fluiditu bunkovej membrány, spôsobuje tak zmeny 

v priepustnosti membrány. Môže narušovať funkciu bielkovýn spojených s bunkovou 

membránou, vrátane receptorov. Alkohol takto pôsobí na všetky biomembrány, preto sa 

dá očakávať jeho efekt na úrovní viacerých neurotransmiterov (Kranzler, 1995).  

 

4.2.1 Alkohol a kyselina γ-aminomaslová 

 

Neurotransmitér kyselina γ-aminomaslová (GABA), sa syntetizuje v GABA-

ergných neurónoch z prekurzoru aminokyseliny glutamátu pomocou enzýmu glutamát 

dekarboxylázy (Glu-AD). GABAergické neuróny sa nachádzajú aj v šedej hmote 
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miechy, s najvyšším výskytom v povrchových laminae I–III (Budai, 2000). Z miesta 

syntézy je potom GABA cez výbežky GABA-ergných neurónov vylučovaná do 

ostatných častí mozgu a vytvára tak nasledovné projekcie: 

a) striato-pallidárne, striato-nigrálne, 

b) pallido-retikulárne, pallido-talamické, 

c) nigro-tektálne, nigro-talamické, 

d) septo-hipokampálne, 

e) intrinsické: cerebello-nukleárne (Purkyňove bunky-jadrá), intrakortikálne, 

intratalamické, inhibičné bunky v mozgovom kmeni a v mieche (Petrovický, 

2002). 

Zo synaptických zakončení výbežkov GABA-ergných neurónov ( presynaptický 

neurón)  je GABA uvoľnená do synaptickej štrbiny a následne sa naviaže na receptory 

postsynaptických neurónov.  

GABA pôsobí cez receptory GABA, ktoré boli identifikované elektrofyziologicky a 

farmakologicky vo všetkých oblastiach mozgu. Identifikujú sa dve odlišné triedy 

GABA receptorov GABAA, a GABAB.  

GABA-A receptory sprostredkujú sedatívne účinky  alkoholu. GABA-A receptor, 

je súčasťou väčšieho GABA makromolekulárneho komplexu. V strede komplexu je 

kanál, cez ktorý prebieha transport Cl
- 

iónov, ďalej komplex zahŕňa päť hlavných 

väzobných domén;  väzbové miesto lokalizované na alebo v blízkosti Cl- kanála pre 

GABA, väzbové miesto na benzodiazepíny, barbituráty rovnako ako väzbové miesto pre 

anestetické steroidy a pricrotoxín (Harris, 1995). GABA a glycín ovplyvňujú Cl- kanál 

GABA-A receptora.  GABA, pôsobí predovšetkým vo vyšších oddieloch CNS, či 

zakončeniach primárnych aferentných vlákien. Glycín pôsobí predovšetkým na 

motoneurónoch v mieche. Naviazanie GABA na receptory GABA-A chloridový kanál 

otvára a tak spôsobuje rapídnu difúziu Cl- iónov do bunky, čím sa bunka 

hyperpolarizuje a znižuje sa tak u nej pravdepodobnosť tvorby akčného potenciálu 

(WHO, 2004). Týmto spôsobom sa vyvíja rýchly inhibičný účinok. Alkohol, barbituráty 

a benzodiazepíny modulujú činnosť GABA-A receptorov. Po naviazaní GABA a jeho 

agonistu, akým je aj alkohol na GABA-A receptor postsynaptického neurónu, vstupuje 

do bunky viac Cl-. Týmto sa potenciuje normálny účinok GABA. V snahe udržať 

rovnováhu organizmus sa snaží vzniknutý stav kompenzovať znížením počtu GABA-A 

receptorov. Preto pri  chronickom užívaní alkoholu  dochádza k „down“regulácii 

GABA-A receptorov. 

GABA-B receptory sprostredkujú  behaviorálne účinky alkoholu (Dzitoyeva et al. 

2003). GABA-B receptory sú presynaptické aj postsynaptické. GABA-B receptory, sú 

spojené s G-proteínmi a sú metabotropné. GABA-B receptor tvorí sedem 

transmembránových proteínov, ktoré sa spájajú s kalciovými alebo draslíkovými 

kanálmi. Výsledkom je pomalá inhibícia, hyperpolarizácia membrány. Presynaptická 

inhibícia, ako dôsledok pôsobenia na GABA-B receptory na nervových zakončeniach 

spôsobuje pokles prílivu Ca
2+

, čím sa znižuje uvoľňovanie neurotransmiterov vrátane 

vlastnej GABA. GABA-B receptory sa nachádzajú hlavne v kortexe, thalame 

a mozočku.   
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Postsynaptická inhibícia spočíva vo zvyšovaní draslíkovej konduktancie (Siegel et al., 

1999). Počas akčného potenciálu sa otvárajú sodíkové kanály citlivé na napätie, čo 

spôsobuje rapídny prílev sodíka rezultujúci do depolarizácie bunky. Bunka je opäť 

polarizovaná otvorením káliových kanálov, čo umožní odtok kalia z bunky a znovu 

obnoví pokojový stav. Aktívne iónové pumpy neskôr v rámci bunky vymenia sodík za 

draslík (WHO, 2004). Účinok GABA je ukončený jednak spätným vychytávaním do 

neurónov, jednak vychytávaním okolitými gliovými bunkami (Gadea, Lopez-Colome, 

2001). 

Rôzne výskumy naznačujú, že alkohol pôsobí nielen tým, že zvyšuje inhibičnú 

neurotransmisiu na GABA-A  receptoroch, ale tiež tým, že znižuje excitačnú 

neurotransmisiu N-metyl-D-aspartátovom (NMDA) subtype glutamátového receptoru. 

Zjednodušene je možné povedať, že alkohol zvyšuje inhibíciu a znižuje excitáciu, čo 

môže vysvetliť jeho charakteristiku ako " CNS depresanta" t. z.  jeho opojný, 

amnesticický a ataktický účinok (Stahl, 2000).    

 

4.2.2 Alkohol a glutamát 

 

Glutamát (kyselina glutámová) je neesenciálna  aminokyselina, najrozšírenejšia 

voľná aminokyselina v centrálnej v CNS, vyvoláva depolarizáciu a excitáciu neurónov 

CNS (Watkins, 2000). U dospelého človeka neprestupuje hematoencefalickou bariérou, 

preto je syntetizovaný priamo v mozgu z glukózy a ďalších prekurzorov (Fisař, 2009). 

Predpokladá sa, že glutamát využívaný na neurotransmiterové funkcie je syntetizovaný 

prevažne z glutamínu za pomoci mitochondriálneho enzýmu glutaminázy (Purves et al., 

2001). Glutamát je transporovaný do intrasynaptických vezikúl za pomoci 

vesicularneho glutamátového transportéru (VGLUT). Uvoľnený glutamát pôsobí na 

postsynaptické a presynaptické receptory. Glutamát sa odstraňuje zo synaptickej štrbiny 

vysokoafinitným transportérom - excitatory amino acid transporter (EAAT), ktorý sa 

nachádza v membránach presynaptického nervového zakončenia a v membránach 

okolitých buniek (glie). Gliové bunky metabolizujú glutamát na glutamín za pomoci 

enzýmu glutamín syntetázy, ktorý znovu uvoľňujú do extracelulárnej tekutiny, odkiaľ sa 

transportuje späť do nervových zakončení a cyklus sa opakuje (Gadea,  Lopez-Colome, 

2001). Nervové zakončenia, z ktorých sa uvoľňuje glutamát tiež vytvárajú projekcie do 

rôznych častí mozgu nasledovne:  

a) kortiko-spinálne, kortiko-striatické, kortiko-subtalamické, kortiko-talamické, 

kortiko-nigrálne, kortiko-rubrálne, kortiko-pontínne, 

kortiko-bulbárne, kortiko-kortikálne (komisurálne), 

b) hipokampo-septálne, hipokampo-mamillárne, 

c) bulbo-kortikálne, bulbo-talamické,  

d) subtalamo-pallidálne, subtalamo-nigrálne, 

e) olivo-cerebelárne (šplhavé vlákna),  

f) cerebelárne intrinsické spoje: z granulárnych buniek na Purky- ňove bunky,  

g) spino-talamické,  

h) talamo-kortikálne, talamo-striatické,  
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i) somatosenzitívne a viscerosenzitívne dráhy (Petrovický, 2002). 

Glutamát v mozgu pôsobí prostredníctvom svojich receptorov. Glutamátové receptory  

možno rozdeliť do dvoch skupín v závislosti na mechanizme, ktorým ich aktivácia 

vedie k vzniku postsynaptického akčného potenciálu (Palmada, 1998). Sú to ionotropné 

receptory NMDA (N-methyl-D-aspartate), kainatové receptory (kyselina kainová), 

receptory AMPA (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionpvá kyselina). 

Uvedené receptory sú  pomenované podľa agonistov, ktoré ich aktivujú. Ionotropné 

glutamátové receptory AMPA a kainatové receptory sú jednoduché, sú neselektívne 

priepustné pre ióny sodíka, draslíka a čiastočne kalcia (Crowder, 1987).   Otvoria sa  pri 

naviazaní glutamátu na väzbové miesto. NMDA receptor je o niečo zložitejší. Na jeho 

otvorenie je potrebné naviazanie glutamátu aj glicínu ( každý sa viaže na svoje väzbové 

miesto). Väzbové miesto pre glycín je na NR1 subjednotke (Schorge, et al. 2003). 

V pokojovom stave extracelulárne  Mg2+, blokuje NMDA kanál väzbou vo vnútri 

kanálu (Mayer et al., 1984). K uvoľneniu magnéziovej zátky je potrebná depolarizácia 

membrány, ktorej dochádza po aktivácii blízkeho AMPA receptora glutamátom. Po 

uvoľnení magnézia dochádza k influxu kalcia do bunky, čo prispieva k LTP (long-term 

potentiation), čo je bunkový model učenia a pamäte (Malenka et. al, 1999). Glutamát je 

preto dôležitý pri učení a hrách svojim pôsobením v hipokampe (WHO,2004). 

Metabotropné receptory glutamátového systému sú spojené s G-proteínom sú 

lokalizované postsynapticky aj presynapticky. Zvyšujú intracelulárnu koncentráciu  

inositol trisphosphatu a diacylglycerolu, alebo znižujú hladinu intracelulárneho cAMP. 

Metabotropné glutamátové receptory sú široko distribuované v CNS, pričom sa 

predpokladá, že sú spojené aj so synaptickou plasticitou, hlavne v mozočku a v 

hipokampe (Ganong, 1974). Podielajú sa tak tiež na prestavbe mozgových spojení.  

Akútne užitie alkoholu blokuje glutamát na NMDA receptoroch, tým, že 

nekompetitívne blokuje kanál NMDA receptora. Prolongované užívanie alkoholu môže 

spôsobiť receptorovú supersenzitivitu a potencovať glutamátergnú excitačnú aktivitu so 

zvýšeným rizikom vystupňovania záchvatovej aktivity (Tsai, 1998) alebo excitáciu 

vrámci abstinenečného syndrómu.  

 

4.2.3 Alkohol a endorfíny 

 

Celkovo sa dá povedať, že alkohol pôsobí ako CNS depresant, ktorý znižuje pálenie 

neurónov. Pôsobenie alkoholu na endorfínový systém je v niekoľkých rovinách. 

Alkohol rozpúšťa tuky a tým rozrušuje lipidovú dvojvrstvu biomembrán, mení ich 

fluiditu a ruší účinky s membránou spojených bielkovín vrátane receptorov. To je prvý 

mechanizmus, ktorým pôsobí alkohol na medzi ostatnými aj na endorfínový systém. 

Druhý mechanizmus spočíva alkoholom indukovanom vzniku salsolinolu, biologicky 

aktívneho alkaloidu, ktorý má „morphin like“ efekt. Salsolinol vzniká v mozgu ako 

kondenzačný produkt acetaldehydu a dopamínu a pôsobí ako agonista opioidových 

receptorov (Myers, 1990). Tretí mechanizmus je nepriame pôsobenie na GABA-erný 

systém. Po požití alkoholu dôjde k zvýšeniu koncentrácie β-endorfínov, ktoré  inhibujú 
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GABA-ergné neuróny. Takto sú dopaminergné neuróny dezinhibované a produkujú tak 

viac dopamínu, čo vedie k vzniku pocitu odmeny po užití alkoholu (Láznička, 2001). 

 

Tak isto ako stres, alkohol vedie tiež k uvoľneniu CRH ( corticotropin releasing 

hormon) z hypotalamu (Hsu et al., 1998). Stresová reakcia je výsledkom aktivácie 

paraventrikulárneho jadra v hypotalame. Táto reakcia vedie k uvoľňovaniu CRH, do 

hypotalamus-hypofyzárneho systému. CRH dosahuje receptory na predného laloku 

hypofýzy a iniciuje syntézu ACTH z jeho predchodcu, proopiomelanokortinu (POMC). 

ACTH sa uvoľňuje do krvného systému a keď sa dostane do kôry nadobličiek, spúšťa 

tam uvoľnenie kortizolu. Vysoké hladiny kortizolu vedú prostredníctvom  negatívnej 

spätnej väzby k  inhibícii ďalšieho CRH a ACTH. Dysregulácia HPA osi  je primárne 

charakteristická pri odňatí alkoholu (Adinoff et al., 2005). 

POMC je prekurzorom pre syntézu všetkých endorfínov, vrátane β-endorfínu, ktorý 

sa syntetizuje v hypotalame a prednom laloku hypofýzy. Endorfín produkujúce neuróny 

sú umiestnené predovšetkým v nucleus arcuatus hypotalamu, a vedú do ostatných 

oblastí  hypotalamu (supraoptické jadro, paraventrikulární jadro, a laterálne jadro 

hypotalamu) rovnako ako do amygdaly, ventrálnej tegmentálnej oblasti (VTA), 

periaqueductalej šedej hmoty a lôžka jadra stria terminalis (King, Hentges, 2011). 

Súvislosť medzi β-endorfínom a alkoholom je aspoň v dvoch úrovniach. Prvá 

úroveň je dedičná predispozícia k užívaniu  alkoholu, zatiaľ čo druhá prichádza do hry 

vtedy keď syntéza β-endorfínu je down-regulovaná po chronickej expozícii alkoholom.  

Pri predispozícii k užívaniu alkoholu zohráva úlohu variabilita hladiny β-endorfínu, 

ktorá je determinovaná dedičnými faktormi. Nízke hladiny β-endorfínu môžu 

spôsobovať zvýšenú odozvu v systéme odmeny. Napríklad, hypotézu "nedostatku 

opioidu" povrdzuje na fakt, že jednotlivci predisponovaný  k alkoholizmu majú nízku 

bazálnu hladinu β-endorfínu, čo naznačuje, že podávanie alkoholu u nich bude 

„zlepšovať“  tento nedostatok (Gianoulakis et al., 2006). 

Druhou úrovňou je down-regulácia syntézy vlastného β-endorfínu. U ľudí empirické  

štúdie, preukázali opioidnú dysfunkciu následkom chronického užívania alkoholu. 

U chronických alkoholikov sa výrazne  znížila vlastná syntéza a uvoľňovanie  

β-endorfínu, čo bolo preukázané  v nameraných  plazmatických hladinách. (Aguirre et 

al, 1990). Okrem toho, funkčná odozva mu-opioidného receptora (ktorý má vysokú 

afinitu k β-endorfínu) je narušená pri dlhodobom užívaní alkoholu (He Whistler, 2011).  

 

4.2.4 Alkohol a endokanaboidy 

 

Pôsobenie alkoholu na kanaboidné receptory v mozgu dokazujú pokusy na 

zvieratách. Na animálnych modeloch, bolo dokázané, že blokovanie kanabinoidných 

receptorov znižuje túžbu po alkohole u  závislých zvieratách na alkohole (Stahl, 2000).  

Endokanaboidný systém je fyziologický systém pôsobiaci ako centrálne, tak aj  

periférne, zasahuje do regulácie  hmotnosti, do metabolizmu lipidov a glukózy, ako  aj 

tabakovej závislosti. Endokanaboidy (anandamid a 2-arachidonoylglycerol) sú 

endogénnymi lipidmi, ktoré sú schopné sa viazať a aktivovať dva typy kanaboidných 
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receptorov CB1 a CB2. Tieto receptory boli objavené začiatkom 90-tych rokov 

minulého storočia. Oba receptory sú spojené s G proteínom (Howlett a spol., 2002).  

Kanabinoidné receptory sa zistili v mozgovom kmeni, limbickej a neokortikálnej 

oblasti. Predpokladajú sa funkčné spojenia medzi kanabinoidnými a NMDA receptormi.   

Endogénne kanaboidy – agonisti CB receptorov, sú produkované bunkovými 

membránami pri určitých stimuloch, účinkujú lokálne a sú bezprostredne 

metabolizované (Pagotto et al., 2005). 

Predpokladá sa, že systém neurónov, ktoré uvoľňujú endokanabinoidy, zasahuje do 

regulácie odmeňovania, motivácie a emočnej homeostázy. Okrem toho sa uvažuje o 

tom, že v hipokampe sa endokanabinoidy zúčastňujú na modulácii učenia a pamäte, 

prostredníctvom bazálnych ganglií ovplyvňujú motorickú aktivitu a modulujú príjem 

potravy (Mravec et al. 2007).  

Kanabinoidy v závislosti na dávke majú vplyv na talamokortikálne projekcie a CNS 

excitabilitu. Nízke dávky majú aktivačný a vysoké dávky inhibičný vplyv na elektrickú 

aktivitu  (Gordon, et al.,  2001). 

Štúdia z laboratória Hungund, B. et al. v roku 2004 demonštrovala  prvýkrát down-

reguláciu funkcie receptora CB1 a jeho signálnej transdukcie pri chronickom užívaní 

alkoholu. V poslednej dobe bolo preukázané, že odstránenie receptorov CB1 blokuje 

dobrovoľný príjem alkoholu u myší (Hungund,  Basavarajappa, 2004).  

 

4.2.5 Alkohol a serotonín 

 

Alkohol interaguje so serotogeným synaptickým prenosom v mozgu niekoľkými 

spôsobmi.  Dokonca aj jedna epizóda t.j. akútna expozícia alkoholu má vplyv na 

funkciu serotonínových synapsí.  Jadrá produkujúce serotonín sa nachádzajú prevažne v 

nucleus raphae, odkliaľ vedú vlákna do VTA. Pôsobenie alkoholu na serotonergnú 

neurotransmisiu je podložené jednak analýzou hladín serotonínu u alkoholikov 

a nealkoholikov a výsledkami animálnych štúdií. U ľudí narastajú hladiny metabolitov 

serotonínu v moči a krvi aj po jednorazovom užití  alkoholu, čo naznačuje zvýšené 

uvoľňovanie serotonínu v nervovom systéme (LeMarquand et al., 1994). Toto zvýšenie 

môže spôsobovať  zvýšený prenos signálu na serotonergných synapsách. 

 Štúdie na zvieratách zistili, že akútna expozícia alkoholu zvyšuje hladinu serotonínu 

v mozgu (LeMarquand et al. 1994), čo naznačuje, že buď viac serotonínu sa uvoľňuje 

z serotonergických axónov alebo, že neurotransmiter je pomalšie vychytávaný zo 

synapsy.  Výskumy sú momentálne zamerané na to, či je toto zvýšenie spôsobené 

priamym účinkom alkoholu na molekuly zúčastnené na ovplyvňovaní serotonínu alebo 

jeho nepriamimi účinkami.  

Alkohol tiež interaguje so serotonínovými receptormi. Je niekoľko subtypov 

serotonínových receptorov.  5-HTl receptorová skupina je pre- aj post-synapticky 

inhibičná a znižuje aktivitu adenylátcyklázy skrz aktiváciu Gi. Excitačná skupina 5-HT2 

je predovšetkým post-synaptická a aktivuje fosfolipázu C prostredníctvom Go. 5-HT3 

receptora využíva svoju excitačnú aktivitu a uplatňuje sa ako iónový kanál.  
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Alkohol pôsobí na serotoninergný systém hlavne prostredníctvom 5-HT3 

receptorov a 5HT1B receptorov. Subtyp 5-HT1B je receptor spojený s Gi, ktorý je 

lokalizovaný na termináloch axónov mnohých typov neurónov. Terminály axónov 

GABA neurónov, prebiehajúcich od nucleus accumbens shell do ventrálnej 

tegmentálnej oblasti, obsahujú 5-HT1B receptory, ktoré po aktivácii znižujú 

uvoľňovanie GABA. Toto zníženie uvoľňovania GABA dezinhibuje mezolimbické 

dopamínergické neuróny a potenciuje "odmeňujúce" správanie (Yan et al., 2004).  

5-HT3 subtyp receptora zohráva úlohu hlavne akútnej expozícii alkoholom. Je 

prítomný v mnohých oblastiach mozgu (Grant, 1995).  Zvýšená funkcia 5-HT3 

receptora pravdepodobne spôsobuje nadmernú stimuláciu v oblastiach mozgu, ktoré 

prijímajú informácie od sérotonergických neurónov a to môže byť dôležitým 

mechanizmom, ktorým vyvíja účinky na limbickom systéme odmeny a môže tak hrať 

úlohu v rozvoji alkoholizmu (Engleman et al., 2010).  

Dlhodobá alebo chronická, expozícia alkoholom môže viesť k adaptívnym 

zmenám v mozgových bunkách. Tento proces, sa tiež  nazýva rozvoj tolerancie. Podľa 

všetkého je to mechanizmus na obnovenie normálnych bunkových funkcií alebo 

homeostázy, ako odpoveď na zmeny vyvolané kontinuálnym užívaním alkoholu. 

Napríklad, ak expozícia alkoholom inhibuje funkciu receptora neurotransmiteru, bunky 

sa môžu pokúsiť kompenzovať stav kontinuálnu inhibíciou zvyšovania počtu receptorov 

alebo zmenou molekulového zloženia  receptora, či bunkových membrán tak, že alkohol 

už neinhibuje ďalej funkciu receptora.  Zdá sa, že 5-HT2 receptor podstupuje takéto 

adaptívne zmeny (Pandey et al. 1995).  

Je to určitý druh neuroplasticity. Pod týmto pojmom rozumieme súhrn všetkých 

funkčných a štruktúrnych zmien stavebných jednotiek nervového systému (a ich 

zoskupení), ku ktorým dochádza v dôsledku rôznych aktivít nervového systému a ktoré 

sprostredkúvajú efektívnejšie a/alebo adaptívnejšie  zabezpečenie týchto aktivít (Rakús, 

1998). Serotonínom sprostredkované odpovede neurónov na alkohol môžu vznikať aj z 

interakcií medzi serotonínom a inými neurotransmitermi. Tieto neurotransmitery môžu 

byť tiež ovplyvnené alkoholom. Dve kľúčové neurotransmitery, ktoré interagujú  so 

serotonergickým systémom sú GABA a dopamín. 

Interakcia serotonergického systému a GABA spôsobuje posilnenie inhibičného 

účinku GABA. Týmto spôsobom alkohol vyvíja svoje sedatívne a omamné účinky 

(Samson, Harris, 1992). Serotonín  interaguje s GABA riadeným signálnym prenosom 

excitáciou neurónov, ktoré vylučujú GABA (GABA-ergické neuróny). Napríklad, takto 

serotonín môže zvýšiť aktivitu  GABAergických neurónov v hippocampe (Kawa, 1994). 

Pre aktiváciu hippokampálnych GABA-ergických neurónov, serotonín  sa viaže k 

receptoru 5-HT3. Alkohol zvyšuje aktivitu tohto receptora, čo má za následok zvýšenú 

GABA-ergickú aktivitu, čo spätne zvyšuje inhibíciu neurónov, ktoré môžu prijímať 

signály z GABA-ergických neurónov. Tieto zmeny môžu narušiť kogníciu a môžu 

prispievať na alkoholom indukovanej strate pamäti a poruchám úsudku. Psychológovia 

a neurológovia sa všeobecne zhodujú, že hippocampus hrá dôležitú úlohu pri tvorbe 

nových spomienok  prežitých udalostí  (epizodická a autobiografická pamäť (Cohen et 

al., 1993). V dôsledku pôsobenia alkoholu na túto oblasť mozgu môžu vznikať výpadky 

pamäte.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Engleman%20E%5Bauth%5D
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Aktivácia receptorov serotonínu tiež modifikuje aktivitu neurotransmiteru 

dopamínu. Neuróny, ktoré produkujú a vylučujú dopamín  tj., dopaminergné neuróny sú 

umiestnené v spodnej časti mozgu a vysielajú signály do oblastí mozgu zapojených do 

systému odmeny mnohých návykových látok, vrátane alkoholu (Koob et al., 1994). 

Konzumácia alkoholu vyvoláva nárast dopamínu v mozgu, čoho následkom je signál 

pre mozog ohľadom dôležitosti tejto akcie, čo spúšťa opakované užívanie alkoholu. 

Serotoním môže ovplyvniť prenos signálu v dopaminergných neurónoch niekoľkými 

spôsobmi. Napríklad interakciou s 5-HT2 receptorom, serotonín stimuluje aktivitu 

dopaminergných neurónov vo VTA, čím sa zvyšuje alkoholom indukovanú účinnosť 

týchto neurónov (Brodie et al., 1995). Serotonín tiež interaguje s prenosom 

dopaminergného signálu aj cez 5-HT3 receptor, ktorý pomáha kontrolovať uvoľnenie 

dopamínu v oblastiach, ku ktorým dosahujú VTA neuróny, najmä nucleus accumbens. 

Takto dochádza k alkohol indukovanému zvýšeniu dopamínu v mozgu 

a nefyziologickej aktivácii „systému odmeny“ – reward systému. Táto hypotéza je 

podložená výsledkami štúdií na zvieracích modeloch (Campbel,1995), v ktorých bolo 

zistené, že antagonisty receptora 5-HT3 rušia serotonínom indukovanú aktivitu 

dopamínu v systéme odmeny.  Tieto zistenia môžu pomôcť vysvetliť schopnosť  

„antagonistu" znižovať pijanské správanie. 

 

4.2.6 Alkohol, dopamín a systém odmeny 

 

Dopamín je neurotransmiter, ktorý je spájaný s posilňujúcim účinkom drog, môže 

zohrávať kľúčovú úlohu pri spúšťaní na neurobiologických zmien spojených so 

závislosťou. Túto myšlienku potvrdzuje aj skutočnosť, že všetky drogy zvyšujú 

koncentráciu extracelulárneho dopamínu v nucleus accumbens. Zvýšenie hladiny 

dopamínu hrá dôležitú úlohu pri kódovaní odmeny, pri predvídaní odmeny a v motivácii 

obstarať si odmenu a uľahčuje aj vytvorenie pamäťovej stopy pre odmenu (Volkow, N. 

et al., 2007).  

 Dopaminergické neuróny sa nachádzajú v oblastiach od pons až po bulbus 

olfactorius.  Najväčšie zoskupenia dopaminergických neurónov sa nachádzajú 

v substantia nigra a area ventralis tegmenti (Mravec, 2013). 

V mozgu existujú 4 dopamínové dráhy – projekcie výbežkov neurónov 

produkujúcich dopamín.   

1) Nigrostriatálna dopamínova dráha projekuje z oblasti substantia nigra k bazálnym 

gangliám. Táto dráha kontroluje pohyby.  

2) Mezolimbická dopamínová dráha vychádza z ventrálnej tegmentálnej arey k nucleus 

acumbens - časti limbického systému, zahrnutej pri prežívaní pocitov slasti a radosti, 

silnej eufórie pri abúze látok, ale aj pri bludoch a halucináciách pri psychózach. 

3) Mezokortikálna dopamínová dráha je tvorená dopaminergnými projekciami VTA, do 

mediálnej prefrontálnej (mPFC), dorzolaterálnej (DLPFC) orbitofrontálnej (OFC) 

kôry a do anteriórneho cingula (ACC) (Mogenson et al.,1980). Je dôležitá, pre 

normálne kognitívne funkcie na dorzolaterálnej  prefrontálnej kôre (časť čelného 
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laloku), a predpokladá sa, že sa podieľa na kognitívnej kontrole, motivácii a 

emocionálnych reakciách (Malenka, 2009).  

4) Poslednou dopamínovou dráhou je tuberoinfundibulárna dopamínová dráha, ktorá 

vychádza z hypotalamu a smeruje k prednej hypofýze (Stahl, 1999). 

 V systéme odmeny zohráva najdôležitejšiu úlohu mezolimbická dopamínová 

dráha. Po depolarizácii nervového zakončenia je dopamín z vezikúl uvoľnený do 

synaptickej štrbiny. Pôsobí na postsynaptické aj presynaptické dopaminergické 

metabotropné receptory ( Mravec, 2013). Existuje 5 dopamínových receptorov, ktoré sa 

dajú rozdeliť do dvoch skupín. Dl a D5 receptory stimulujú adenylátcyklázu k produkcii 

cyklického adenozínmonofosfátu (cAMP). D2, D3, D4 receptory inhibujú produkciu 

cAMP. Účinok dopamínu je ukončený jeho enzymatickou premenou prostredníctvom 

extracelulárne lokalizovaného enzýmu katechol-O-metyltransferázy (COMT), ako aj 

spätným vychytaním prostredníctvom dopamínového transportéra, ktorý premiestňuje 

dopamín späť do presynaptického nervového zakončenia. Ak je činnosť dopamínového  

transportéra blokovaná, zvýši sa dopamínergická signalizácia. Ak k tomu dôjde, a 

to najmä v nucleus accumbens, zvýši sa počet D1 receptorov, a zníži sa počet D2 

receptorov, čo je signálom pre receptorom sprostredkovanú "odmenu" stimulujúci 

príjem látky (Di Chiara, 2004). Spätne vychytaný dopamín je metabolizovaný enzýmom 

monoaminooxidázou (MAO), ktorý sa nachádza na membránach mitochondrií. 

Lokalizácia väčšiny Dl a D5 receptorov je postsynaptická, D2, D3, D4 

presynaptická (Centonze et al., 2003). Aktivácia Dl receptorov je spájaná s odmenou po 

požití psychostimulancií, alkoholu a jedla (Cooper, Al-Naser, 2006). Alkohol zvyšuje 

hladinu dopamínu v mozgu jednak priamo zvýšením jeho uvoľňovania do synapsy, aj 

nepriamo prostredníctvom GABA a serotonínového systému, ktorý bol bližšie 

rozvedený v kapitolách 4.2.1 a 4.2.5. D2 receptory sú lokalizované hlavne v limbických 

oblastiach, preto sa tiež predpokladá ich vplyv na závislosť. Nízky počet D2 receptorov 

predisponuje pacienta k vyhľadávaniu psychoaktívnych substancií ako kompenzácie 

zníženej aktivity prirodzenej dráhy odmeny (Volkow et al., 2005).  

Systém odmeny je evolučne starý, lebo je jedným z hlavných samoregulačných 

mechanizmov, ktoré zaisťujú životne dôležité potreby na prežitie, na reprodukciu, na 

navodenie príjemných pocitov. Všetky činnosti, ktoré zachovávajú rod a druh, sú 

spojené s ľúbezným pocitom (odmenou) z dôvodu zvýšenia pravdepodobnosti 

opakovania tohto správania. Medzi fyziologické zdroje odmeny patrí potrava, sex a 

komplexnejšie formy, ako je sieť sociálnych vzťahov. Systém odmien má za úlohu 

rozpoznať biologicky dôležitý podnet, prideliť tomuto podnetu výšku odmeňujúcej 

hodnoty, asociovať podnet s hodnotou, predikovať odmenu a nakoniec spustiť 

motivované behaviorálné odpovede (Kalivas, Volkow, 2005). 

Kľúčovou oblasťou v mozgu, ktorá sprostredkuje „slasť“ je VTA, skupina tiel 

neurónov nachádzajúcich sa  v blízkosti stredovej čiary na spodine stredného mozgu 

(Phillipson, 1979). VTA obsahuje neuróny z skupiny A10 dopaminergných neurónov. 

Jadrá týchto neurónov možno rozdeliť do štyroch skupín: nucleus parabrachialis 

pigmentosus (Npbp), nucleus interfascicularis (Nif), nucleus linearis (Nln) caudalis 

a nucleus rostralis (Oades, 1987).  Ventrálna tegmentálna area sa ďalej spája s 

limbickým systémom, ktorý spätne komunikuje s nucleus accumbens, ktorý sa cez 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oades%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3107759
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ventrálne pallidum spája s talamom, ktorý je cez cingulárny kortex v nadväznosti na 

prefrontálny kortex (Váchová  et al. 2009). VTA je tiež modulovaná gabaergnou 

projekciou z predného pallida a enkafalinergnou transmisiou z nc. accumbens, 

cholinergnou transmisiou z pedunkolupontinného jadra, glutamátergickou transmisiou z 

prefrontálneho kortexu.  

Ďalšie mozgové štruktúry, ktoré sú zapojené do systému odmeny sú:  prefrontálna 

kôra, ktorá sa spája s nucleus accumbens a má recipročný vzťah s ventrálnou 

tegmentálnou areou. Charakteristické funkcie prefrontálnej kôry sú; výber optimálnej 

stratégie správania (dlhodobé plánovanie, zvolenie poradia jednotlivých činností, 

súbežná činnosť, nečinnosť, odložená činnosť, súlad činnosti s morálnymi etickými 

princípmi, učenie zo skúsenosti chýb, úsudok, sebauvedomenie, tlmenie emočného 

sprievodu činnosti. Všetky tieto funkcie sú aktivitou dopaminergného systému odmeny 

hlboko ovplyvňované (Pokorný, 2012).  

Hladiny dopamínu ovplyvňujú aj hladiny kortizolu. Pri vyššej aktivite stresovej 

osi, dlhšie pretrvávajúca hladina kortizolu po strese. Centrálna senzitivita neurónov na 

glukokortikoidy ovplyvňuje aktivitu mezolimbického dopaminergného systému 

(Hyman et al.,2006). Zvyšuje sa tak  vulnerabilita k drogovej závislosti. Periférne 

glukokortikoidy síce spätnou väzbou inhibujú činnosť stresovej osi, ale tieto majú stále 

schopnosť potenciovať mozgové (extrahypothalamické) stresové systémy. Tak 

dochádza k zvyšovaniu kortikotropínu v štruktúrach predĺženej amygdaly a k jeho 

vzájomnej facilitácii s noradrenergným systémom nielen pri chronickom príjme 

mnohých drog, ale aj pri akútnej abstinencii, čo zároveň zvyšuje možnosť relapsu.  

 

4.3  Charakteristika, diagnostické kritériá, prevalencia, a terapia duševných 

porúch a porúch správania zapríčinených užívaním alkoholu  

 

Medzi psychiatrické komplikácie závislosti od alkoholu patria akútna 

intoxikácia alkoholom, zneužívanie alkoholu, syndróm závislosti, abstinenčný syndróm,  

psychotické komplikácie, amnestický syndróm a reziduálna symptomatika.  

 

4.3.1 Akútna intoxikácia alkoholom  

 

Charakteristika; akútna intoxikácia alkoholom vzniká po užití veľkého množstva 

alkoholu pričom dochádza k poruchám úrovni vedomia, poznávania, vnímania, afektov 

a správania. Ak sa nepoškodili tkanivá poruchy po čase odznievajú, pacient sa zotaví do 

úplného zdravia.  Porucha môže byť trvalá po úraze, vdýchnutí zvratkov, ak nastalo 

delírium, kóma, boli prítomné kŕče alebo iné zdravotné komplikácie. 

 Podľa klinického obrazu akútnej intoxikácie môže byť intoxikácia:  

nekomplikovaná, s úrazom alebo iným telesným postihnutím, s inou zdravotnou 

komplikáciou, s delíriom, s poruchami vnímania, s kómou, s kŕčmi, patologická 

intoxikácia (WHO, 1993). Smrteľná dávka alkoholu je pre dospelého človeka 5-8 g/kg, 

pre dieťa 3 g/kg. Symptómy intoxikácie alkoholom: hypotermia, hypotenzia, 

tachykardia, bradypnoe - skoré štádium, zrýchlené dýchanie v prípade metabolickej 
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acidózy. Na úrpvni vedomia sa objavuje závažná zmätenosť, neprimerané správanie 

a strnulosť, náhle upadnutie do bezvedomia alebo semi-bezvedomia (s neskoršou 

alkoholickou amnéziou), vracanie, v bezvedomí alebo semi-bezvedomý (Hales, 2010).  

Podľa množstva požitého alkoholu intoxikácia má 4 štádiá, ktoré sa líšia 

klinickými prejavmi. Podrobný popis týchto príznakov prináša tabuľka č. 3.  

 

Tabuľka 3  Klinický priebeh otravy alkoholom 

Štádium 

intoxikácie 

‰ alkoholu v krvi Klinický prejav 

excitačné 
0,5-1 eufória, strata sebakontroly, emočná 

instabilita, mierna porucha svalovej 

koordinácie, zhoršené videnie a 

spomalené reakcie na vonkajšie podnety 

hypnotické 
1-2,5  porucha reči, porucha svalovej 

koordinácie, analgézia, dezorientácia,  

dysartria (poruchy reči), poruchy chôdze 

a postoja, zhoršenie zraku, 

narkotické 
2,5-3,5 väčšia strata svalovej koordinácie, 

rozmazané videnie, diplopia, poruchy 

dýchania, poruchy vedomia, 

asfyktické 
nad 3,0 stupor, spomalené a sťažené dýchanie 

(Cheyne-Stokesovo ), znížené reflexy, 

necitlivosť, hypotermia, kŕče, kóma, 

smrť 

(Ellenhorn, 1997) 

 

Tabuľka 4 Stav opitosti v závislosti od množstva požitého alkoholu v krvi 

Stav  Množstvo alkoholu v krvi 

fyziologická koncentrácia alkoholu v krvi 0,03 - 0,1 ‰. 

požitie alkoholického nápoja 0,3 - 0,5 ‰ 

podnapitosť 0,5 - 1 ‰ 

mierny stupeň opitosti 1,0 - 1,5 ‰ 

stredný stupeň s klinicky jasne zistiteľnou opitosťou  1,5 - 2,0 ‰ 

je ťažký stupeň opitosti 2,0 - 3,0 ‰ 

akútna intoxikácia alkoholom nad 3,0 ‰ 

(Ellenhorn, 1997) 
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Diagnostické kritériá;  

A. Nedávne užitie alkoholu. 

B. Klinicky významné problematické správanie alebo psychické zmeny (napr. nevhodné 

sexuálne alebo agresívne správanie,  labilita v nálade, poruchy úsudku), ktoré sa 

vyvinuli počas alebo krátko po požití alkoholu. 

C. Jeden (alebo viac) z nasledujúcich príznakov alebo symptómov, ktoré sa rozvinuli  

počas alebo krátko po požití alkoholu: 

1. nezreteľná reč, 

2. nekoordinovanosť, 

3. neistá chôdza, 

4. nystagmus, 

5. zníženie pozornosti alebo pamäti, 

6. stupor alebo kóma. 

D. príznaky alebo symptómy nie je možné prisúdiť inému zdravotnému stavu a nie sú 

lepšie vysvetliteľné ďalšou duševnou poruchou, ako je intoxikáciou s inou látkou. 

Prevalencia: Je pravdepodobné, že veľká väčšina konzumentov alkoholu, boli 

intoxikovaní vplyvom alkoholu do určitej miery počas života. Napríklad v roku 2010, 

44% z 12. ročných študentov priznali, že boli "v minulom roku opitý," tak isto to bolo u 

viac ako 70% vysokoškolákov (APA, 2013). 

Terapeutické postupy:  Alkohol pôsobí na ľudský organizmus toxicky, ale 

nebezpečné sú aj komplikácie  vyvolané spôsobené jeho nadmerným užitím. Pri ťažkej 

jednorazovej intoxikácii alkoholom môže nastať aj smrť. Zdravotnícka pomoc sa začína 

prvotným vyšetrením (kontrola vedomia, dýchania a pulzu). Druhotné vyšetrenie je 

zamerané na zistenie úrazových komplikácií (vychádzať z anamnézy od svedkov a 

podľa situácie), zaistenie dostatočnej oxygenácie, čo predstavuje uvoľnenie dýchacích 

ciest, podať kyslík tvárovou polomaskou, asistované dýchanie samorozpínacím vakom s 

kyslíkom ak je potrebné  tracheálna intubácia a riadené dýchanie (tento spôsob 

použijeme, ak je predchádzajúci postup na zlepšenie oxygenácie neúčinný). 

Komplikáciou akútnej intoxikácie alkoholom môže byť aj hypoglykémia a 

podchladenie, spôsobené falošným pocitom tepla. Postihnutý má pocit, tepla, pritom 

naopak mrzne. Dôvodom tohto paradoxného správania je pravdepodobne ochrnutie 

nervov v stenách ciev, čo vedie k rozšíreniu ciev (vazodilatácii). To dodáva človeku 

pocit tepla (Rothschild, Schneider, 1995). Výrazná hypotermia môže viesť ku kóme a 

zastaveniu srdca. Liečba musí byť zameraná na udržanie, prípadne obnovenie srdcového 

výdaja a udržanie oxygenácie. Najdôležitejšie je obdobie 30 minút po začatí ohrievania, 

keď môže prítok studenej krvi a toxických kyslých metabolitov z končatín znížiť teplotu 

jadra, alebo vyvolať tzv. post-resuscitačný kolaps (Dobiáš, 2005). 

V  prípade hypoglykémie je nutné podať glukózu (Dobiáš, 2006). V podmienkach 

nemocničnej starostlivosti sa po výplachu žalúdka sa podáva intravenózne 50% glukóza 

a vitamin B1-  tiamín v dávke 100 mg 1-krát denne, výnimočne pri závažných 

deficitoch častejšie, až do maximálnej dávky 300 mg denne, podávanej podkožne alebo 

vnútrosvalovo (Zentiva, k.s., 2013). 
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Nevyhnutnou súčasťou manažmentu akútnej intoxikácie alkoholom je 

neurologické vyšetrenie, na vylúčenie subdurálneho hematómu často s vyšetrením 

mozgu počítačovou tomografiou.  

 

4.3.2  Zneužívanie alkoholu  

 

Charakteristika; zneužívaním sa rozumie také užívanie alkoholu, ktoré škodí  zdraviu po 

stránke psychickej a somatickej (WHO,1993). V psychike  dochádza k zmenám v 

myslení a správaní, ktoré sú spočiatku veľmi nenápadné, avšak skoro dochádza k ich 

fixácii,  a tak prichádzajú trvalé osobnostné zmeny.  

Zo somatických problémov je najčastejšie poškodenie tráviacej sústavy: sťažené 

prehĺtanie - dysfágia, hnačky, zápaly žalúdka, varixy pažeráka, poškodenie pečene, 

najmä fibróza neskôr až cirhóza pečene. Častou komplikáciou zneužívania alkoholu je 

pankreatitída a hepatitída, ktorá často vedie k fibróze až cirhóze s nutnosťou 

transplantácie pečene. U chronických užívateľov alkoholu bolo zistené vyššie riziko 

nádorových ochorení, najmä karcinómu pečene, pažeráka, žalúdka a tenkého čreva. U 

konzumentov piva tiež je vyšší výskyt karcinómu konečníka. Z orgánov endokrinného 

systému môže byť tiež poškodený pankreas, čoho dôsledkom je vznik cukrovky. 

U mužov sa znižuje tvorba mužského pohlavného hormónu testosterónu, čo spôsobuje 

poruchy sexuálnych funkcií až impotenciu. Kardiovaskulárny systém je postihnutý 

v zmysle hypertenzie alebo kardiomyopatie. U zneužívateľov alkoholu sú časté  deficity 

avitaminózy alebo poruchy krvotvorby. Na úrovni nervového systému vzniká 

polyneuropatia, atrofia mozgu alebo alkoholická epilepsia. Deficit tiamínu je hlavnou 

príčinou aj Wernickeovej encefalopatie, klinicky charakterizovanou, ataxiou, 

oftalmoplegiou. Príčinou je nedostatočná výživa chronických alkoholikov, obmedzené 

vstrebávanie tiamínu,  kyseliny listovej,  znížená aktivita enzýmov metabolizujúcich 

tiamín v mozgu. Úlohu hrá aj genetická predispozícia (Charness et al., 1989).  

Fetálny alkoholový syndróm (FAS) je rada vrodených chýb, ktoré sa môžu 

vyvinúť u detí. Matiek, ktoré pili alkohol počas tehotenstva. FAS je charakterizovaný 

postihnutím tváre anomáliami, nízkou pôrodnou hmotnosťou, mentálnym postihnutím 

alebo postihnutím učenia, dysfunkciou centrálneho nervového systému (zlá koordinácia, 

hyperaktivita, problémy s pozornosťou), a meniace sa stupne poškodenia alebo zlyhanie 

vnútorných orgánov (TCHP Education Consortium, 2000 ).  

Diagnostické kritériá; problematický vzor užívania alkoholu, ktorý viedol ku 

klinicky významnému poškodeniu alebo úzkosti, ktorá sa prejavila prinajmenšom 

dvomi z nasledujúcich symptómov alebo stavov, ku ktorým došlo v priebehu 12 

mesiacov: 

1. Alkohol je  často užívaný vo väčších množstvách, alebo po dlhší čas, než bolo v 

úmysle.  

2. Tam je trvalá túžba alebo neúspešná snaha znížiť, či ovládať užívanie alkoholu. 

3. Veľa času strávených činnosťami potrebných pre získanie alkoholu, užívanie 

alkoholu alebo na zotavovanie sa z jeho účinkov. 

4. Baženie alebo silná túžba alebo nutkanie piť alkohol. 
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5. Opakujúce užívanie alkoholu vedie k nesplneniu si zásadných povinností  v práci, 

v škole alebo doma. 

6. Pokračujúca konzumácia alkoholu napriek tomu, že pretrvávajú alebo sú prítomné 

recidivujúce sociálne alebo interpersonálne problémy spôsobené alebo zhoršené 

vplyvom alkoholu. 

7. Vzdanie sa alebo redukcia dôležitých spoločenských, pracovných, alebo rekreačných 

aktivít  z dôvodu užívania alkoholu. 

8. Opakujúce sa užívanie alkoholu v situáciách, kedy je to fyzicky nebezpečné. 

9. Užívanie alkoholu pokračuje napriek uvedomeniu si pretrvávajúceho alebo 

recidivujúceho fyzického alebo psychologického problému, ktorý je pravdepodobne 

spôsobený alebo zhoršený alkoholom. 

10. Tolerancia,  definovaná jedným z nasledujúcich možností: 

a) potrebou výrazne zvýšeného množstva alkoholu na dosiahnutie intoxikácie alebo 

požadovaného účinku, 

b) Výrazne znížený efekt s pokračujúcim užívaním rovnakého množstva alkoholu. 

11. Odňatie, prejavujúce sa jedným z nasledujúcich možností: 

a) syndrómom z odňatia alkoholu, 

b) alkohol (alebo jemu príbuzné látky, ako je napríklad benzodiazepíny) sú užívané 

za účelom zmierniť  alebo sa vyhnúť abstinenčným príznakom. 

Prevalencia; Užívanie alkoholu  je bežná porucha v Spojených štátoch. 12-mesačná 

prevalencia poruchy užívania alkoholu sa odhaduje na 4,6% u 12- až 17-ročných a 8,5% 

u dospelých vo veku 18 rokov a starších. Výskyt s predmetnou poruchou bol väčší u 

dospelých  mužov  (12,4%) než u dospelých žien (4,9%). Dvanásťmesačná prevalencia 

poruchy užívania alkoholu u dospelých klesá v strednom veku, je najväčšia medzi 

jednotlivcami 18-do 29 roku (16,2%) a najnižšia medzi jednotlivcami veku 65 rokov a 

viac (1,5%). 

Terapia; pred zahájením terapie je dôležité stanoviť správnu diagnózu. Anamanéza 

musí byť dôkladná. Diagnostický rozhovor je nevyhnutné prispôsobiť aktuálnemu 

psychickému a telesnému stavu pacienta a podľa potreby ho opakovať (Seifertová et al., 

2004). Základom liečby je dosiahnutie abstinencie s pomocou psychiatra. Všetky 

ostatné postupy sú podporné. Terapeutické postupy pridružených somatických ochorení 

sa zameriavajú hlavne na diagnostiku a liečbu  gastrointestinálnych ťažkostí ako je 

dysfágia, hepatopatia, hnačka. Často tieto ťažkosti nadobúdajú chronický charakter. Je 

dôležitá včasná diagnostika  ezofagiálnych varixov. Pseudocushing, alkoholom 

vyvolaný extra výdaj nadobličkových hormónov je riešiteľný jedine abstinenciou. Ak je 

potrebná transplantácia pečene, prichádza do úvahy až po 6-mesačnej abstinencii 

s predpokladom  dlhodobého udržania. (Szántová, 2008).  

 

4.3.3 Syndróm závislosti  

 

Charakteristika; podľa WHO závislosť je charakterizovaná prítomnosťou naliehavej 

túžby, alebo nepremožiteľnej potreby opakovane a periodicky privádzať do svojho tela 

príslušnú látku. Syndróm závislosti je skupina odchýlok v správaní, poznávaní a vo 
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fyziologických funkciách, ktorá sa vyvíja po opakovanom užívaní príslušnej látky a 

ktorá typicky zahŕňa silnú túžbu prijímať látku, zníženú toleranciu. Je to chronické 

recidivujúce ochorenie, na ktorého vzniku sa podieľajú faktory biologické, psychické a 

sociálne  (Miller,1991). 

Ako je jedinec pri chronickom abúze alkoholu postihnutý je dané dávkou alkoholu, 

dĺžkou expozície a individuálnou odolnosťou, respektíve jeho vulnerabilitou. V 

mechanizme účinku sa predpokladá pokles synaptickej transmisie v CNS (Ellenhorn, 

1997).   

Alkoholizmus sa vyznačuje niekoľkými fázami.  Predalkoholická fáza začína vlastne 

prvým napitím sa. Ide o príležitostné pitie, ktoré však napokon môže mať značnú 

pravidelnosť, pričom sa objavuje tolerancia.  

Prodromálna fáza začína prvým oknom, teda palimpsestom, keď si človek za nič 

nevie spomenúť, čo v alkoholickom opojení stváral.  

Kruciálna fáza je charakteristická stratou kontroly. Už to nie je človek, ktorý ovláda 

príjem alkoholu, ale alkohol, ktorý ovláda človeka, aby bol do neho prijatý. Alkohol 

parazituje na ľudskej existencii a tá sa mu poddáva.  

Chronická fáza je konečná. Okrem závažných zdravotných, duševných a 

spoločenských komplikácií sa objavuje pitie v ťahoch. Počas mnohých po sebe 

nasledujúcich dní nie je jedinec schopný pitie rázne zastaviť (Jellinek, 1960).  

Diagnostické kritéria syndrómu závislosti;  

a) Silná túžba alebo popud užívať látku (alkohol) 

b) Fyziologický odvykací stav pri poklese alebo ukončení užívania (alkoholu), čo sa 

usudzuje na základe charakteristického abstinenčného syndrómu pre danú látku 

(alkohol) alebo na základe užívania tej istej (alebo príbuznej) látky s cieľom 

zmierniť, alebo sa vyhnúť abstinenčným prejavom. 

c) Známky tolerancie k účinkom látky (alkoholu) – potreba značne vyšších dávok k 

dosiahnutiu intoxikácie či želaného účinku, alebo je výrazne znížený účinok tej istej 

látky pri súvislom užívaní. 

d) Ustarostenosť (preokupácia) v súvislosti s užívaním látky (alkoholu) – prejaví sa 

ako redukcia či vzdanie sa dôležitých alternatívnych potešení či záujmov v 

dôsledku užívania látky alebo tým, že je na činnosti spojené so získaním, užitím či 

zotavením sa z účinkov látky („kocoviny“) je potrebné značné množstvo času. 

e) Zotrvávanie pri užívaní látky aj napriek jasnému dôkazu škodlivých následkov 

(škodlivé užívanie – abúzus alkoholu) a zotrvávanie pri jej užívaní, aj keď si je 

osoba vedomá, alebo sa dá očakávať, že si uvedomuje povahu a rozsah škody 

(WHO,1993).  

Pred zahájením terapie je potrebná klinická a psychometrická diagnostika, ktorá sa 

dopĺňa laboratórnou diagnostikou. Laboratórne markery alkoholizmu zahŕňajú tradičné 

(konvenčné) markery alkoholizmu ako pečeňové markery: GMT, AST, ALT, 

AST/ALT, menej konzistentné – bilirubín, parametre krvného obrazu; MCV, menej 

konzistentné – trombocytopénia, anémia. Zvýšená hladina kyseliny močovej, 

triacylglycerolov, HDL cholesterol, zmeny mineralogramu (Na, Cl, K), glukózy, IgA, 

IgG – nešpecifické, zvýšené najmä pri alkoholických cirhózach, zníženie hladiny 

tiamínu, kyseliny listovej. Novšie markery alkoholizmu predstavujú CDT 
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(carbohydrate-deficient transferrin, bezsacharidový transferín), SIJ –index sialylácie 

apolipoproteínu J, TSA – celková hladina kyseliny sialovej salsolinol, Beta-Hex –

hladina lyzozomálneho enzýmu N-acetyl-β-D-hexozaminidázy (najmä izoformy B), 

PEth (phoshatidyl ethanol) – detegovaný v erytrocytoch,  EtG (ethylglukuronid), FAEE 

(fatty acid ethyl esters) – detegované vo vlasoch, aldehydové adukty v krvi (Grohol, 

2013). 

Prevalencia;  V roku 2013, mladí dospelí vo veku 18-25 mali najvyšší podiel závislosti 

na alkohole alebo jeho zneužití (13,0%) u jednotlivcov vo veku 12 a viac rokov, a 

percento bolo vyššie u mužov (8,7%) ako u žien (4,6%).V Spojených štátoch, 6,6% 

osôb vo veku 12 a viac rokov (odhadom 17.3 miliónov ľudí) v roku 2013 boli závislí 

alebo zneužívali  alkohol (SAMHSA, 2013). 

Terapia; K cieľom liečby závislosti od alkoholu, po zvládnutí akútneho stavu (akútna 

intoxikácia) a psychoterapeutickom nasmerovaní do dlhodobej (najlepšie trvalej) 

abstinencii od alkoholu, patrí zásadná zmena životného štýlu závislého. V akútnej fáze 

je často potrebné odvrátiť bezprostredné zdravotné ohrozenia. V tejto fáze terapia 

pozostáva z farmakoterapie, psychosociálnej intervencie, psychoterapie – najčastejšie z 

kognitívno behaviorálnej terapie. Taktiež v tejto fáze sa rozhoduje medzi ambulantnou 

liečbou, denným stacionárom alebo ústavnou liečbou. V stabilizačnej fáze liečby 

pacient konsoliduje svoju životnú situáciu, začína riešiť interpersonálne, sociálne a 

pracovné problémy. Ťažisko terapie je ale v udržaní abstinencie, pretože abstinencia je 

pre úspech pacientových snáh rozhodujúca. V udržiavacej fáze liečby sa ďalej zlepšuje 

pacientova adaptácia. Naďalej by mal udržiavať kontakt s liečebným zariadením alebo 

svojpomocnou organizáciou. Súčasná liečba závislosti od alkoholu stojí na dvoch 

pilieroch: na psychoterapii a farmakoterapii (Martinove et al. 2011).  

Klasifikácia farmák používaných v liečbe závislosti:  

a) averzívne pôsobiace farmaká, 

b) látky znižujúce túžbu po alkohole, 

c) farmaka tlmiace abstinenčné (odvykacie) príznaky, 

d) farmaka používané na liečbu psychiatrických komplikácií alkoholizmu (Kolibáš, 

Novotný, 1996). 

 

a) Averzívne pôsobiace farmaká 

 

Najčastejšie používaným preparátom tejto skupiny pri liečbe alkoholizmu je 

disulfiram. Zmyslom podávania disulfiramu je zablokovať automatické vzorce 

správania vo vzťahu k alkoholu a uľahčiť vytvorenie nových návykov. 

Kontraindikáciami k liečbe sú vysoký krvný tlak, epilepsia, cukrovka, vredová choroba 

gastroduodena, ťažké poruchy pečene a obličiek, srdcové ochorenia, gravidita a 

laktácia. Disulfiram  zvyšuje citlivosť organizmu na alkohol, blokádou pečeňových 

enzýmov. Spomaľuje sa tak odbúravanie alkoholu.  Pri paralelnom užití alkoholu a 

disulfiramu nastane nevoľnosť až vomitus, dyspnoe a tachykardia, krvný tlak klesá. 

Pacient je červený, môže cítiť parestézie až anestézie v končatinách.  Pri veľkej reakcii 

po podaní disulfiramu a následného požitia alkoholu môže dôjsť až k smrti v dôsledku 
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zástavy dychu. V Slovenskej republike je disulfiram z uvedeného dôvodu 

neregistrovaný, ale pacienti si ho často kupujú v susednom Maďarsku.   

 

b) Látky znižujúce túžbu po alkohole - anticravingové lieky 

 

Naltrexon zmierňuje prahnutie po alkohole. Naltrexón je kompetitívny antagonistom 

opiátových μ-receptorov, blokuje účinky endogénnych (β-endorfínov) i exogénnych 

opioidov. Jeho pôsobenie je podobné naloxónu, od ktorého sa však líši. Naloxón sa 

používa v naliehavých prípadoch predávkovania, zatiaľ čo naltrexon v dlhodobejšom 

horizonte pre celkovú liečbu závislosti (pomalší nástup účinku, dlhodobejšie 

pôsobenie). Výhodou oproti acamprosatu je vyššia účinnosť a podávanie raz denne. 

Podávanie naltrexonu je kontraindikované pri ťažšej poruche pečene, obličiek a u 

nedetoxikovaných chorých závislých od opiátov, u ktorých môže vyvolať ťažký 

abstinenčný syndróm. Dávkuje sa 50-100 mg p. o. raz denne, možné je aj podanie 

trikrát týždenne vo vyššej dávke. Najkratšia odporúčaná dĺžka liečby sú 3 mesiace, 

horná hranica dĺžky podávania nebola stanovená. Naltrexon je vhodný pre chorých, 

ktorí porušili abstinenciu a chcú v nej pokračovať, alebo pre chorých, kde je cieľom 

terapia skôr kontrola konzumácie alkoholu než plná abstinencia, na rozdiel od 

acamprosatu. Kombinácia naltrexonu s disulfiramom nemá výraznejší aditívny efekt a 

neodporúča sa pre zvýšené riziko hepatotoxicity (Láznička, 2011).  

Nalmefén je modulátorom endogénneho opioidného systému pôsobiaceho 

kompetitívne antagonistickým mechanizmom na μ na δ opioidných receptoroch a 

parciálne agonisticky na receptoroch κ. Patrí k látkam potlačujúcim preukázané  zmeny 

v opioidnom systéme mozgu spojených  s opakovaným pôsobením alkoholu (Šulcová, 

Popov, 2016).  

Akamprosát (calcium acetylhomotaurinat) je syntetickým analógom 

homocysteinovej kyseliny, pôsobí agonisticky na GABA A + B receptory a inhibične na 

excitačné aminokyseliny, ako je glutamát, a znižuje influx kalcia do neurónov. 

Dochádza tiež k zvýšeniu koncentrácie serotonínu v CNS a antagonizuje  noradrenergnú 

aktivitu (Wilde, Wagstaff, 1997). Terapeutickou indikáciou akamprosátu je „udržanie 

abstinencie u pacientov závislých od alkoholu“ v rámci komplexnej liečby závislosti.  

Nemá sa podávať chorým s ťažkým poškodením pečene a obličkovým zlyhávaním, ako 

ani precitliveným na tento preparát (Nešpor, 1997). Akamprosát neovplyvňuje výrazne 

činnosť kardiovaskulárneho, respiračného, gastrointestinálneho traktu, čo umožňuje 

jeho podávanie aj osobám, u ktorých je činnosť uvedených systémov porušená 

následkom chronického abúzu alkoholu. Kontraindikáciou je iba obličková 

nedostatočnosť. Navyše ani pri súčasnej konzumácii alkoholu nedochádza k negatívnej 

reakciu, acamprosát nemá nebezpečný "antabusový efekt". Súčasné podávanie 

acamprosátu spolu s disulfiramom je možné a zvyšuje celkovú efektivitu 

protialkoholickej liečby. Pri užívaní odporúčanej dávky (4-6 tabliet denne podľa 

telesnej hmotnosti) dôjde počas týždňa k stabilizácii plazmatických hladín. Prípravok 

nie je návykový a neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá.  

Dospelí s hmotnosťou nad 60 kg užívajú 2 tablety akamprosátu 3-krát denne (po 2 

tablety ráno, na obed a večer). Pacienti s hmotnosťou pod 60 kg užívajú 4 tablety 
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akamprosátu  v troch dávkach (2 tablety ráno, po 1 na obed a večer). Odporúčaná dĺžka 

liečby je jeden rok (Merck Santé s.a.s, 2016). 

Buspiron, 5-HT1A agonista, nebenzodiazepínový antianxiózny agens účinkuje 

selektívne na monoamínergický neuronálny systém, znižuje serotonergickú aktivitu a 

znižuje dopamínergické a norepinefrínové „neuronálne pálenie“. K pretrvávajúcemu 

zníženiu konzumu alkoholu u experimentálnych zvierat dochádza až po 3 týždňovej 

aplikácii buspironu (Hedlund, Wahlstrom, 1999). 

 

4.3.4 Abstinenčný syndróm 

 

V patofyziológii abstinencie sa uplatňuje niekoľko činiteľov. Dysfória v rámci 

abstinencie vzniká poklesom dopamínu a endogénnych opioidov a eleváciou dynorfínu, 

úzkosť eleváciou CRF a redukciou GABAergnej transmisie s neuropeptidom Y (NPY)  

a depresia zvýšením dynorfínu a znížením serotonínu. Tieto nepríjemné deje majú aj 

svoju regionálnu špecificitu (Patarák, 2010).  Ďalej v patofyziológii abstinencie sa tiež 

uplatňuje vplyv alkoholu na glutamátový systém. Chronické užívanie alkoholu vyúsťuje 

do "up-regulácie" NMDA subtypu glutamátového receptora. Toto zvýšenie receptorov 

je spájané s alkoholovým abstinenečným syndrómom, ktorý možno zmierniť 

antagonistami receptora NMDA (Hoffman, 1995). 

Abstinenčný syndróm môže byť komplikovaný kŕčmi, delíriom s alebo bez 

kŕčov (WHO, 1993). Delírium tremens je kvalitatívna porucha vedomia, ktorá nastupuje 

pri abstinencii od alkoholu, ktorá je často spojená poruchami vnímania. Fyzické účinky 

môžu zahŕňať tras, triašku, nepravidelný srdcový tep a potenie (Healy, 2008). Môže byť 

tiež prítomná: tachykardia, hypertermia a nadmerné potenie, hypertenzia, tachypnoe, 

mydriáza, ataxia, kardiovaskulárny kolaps (Chaudhury, 2010). 

Diagnostické kritériá pre abstinenčný syndróm:  

A. Zastavenie (alebo zníženie), užívania alkoholu, ktoré bolo ťažké a dlhodobé. 

B. Sú prítomné dve (alebo viac) z nasledujúcich príznakov alebo symptómov 

vyvíjajúcich sa v priebehu niekoľkých hodín až niekoľko dní po zastavení (alebo 

znížení) užívania alkoholu: 

1. Autonómna hyperaktivita (napr. potenie alebo tepová frekvencia vyššia ako 

100 úderov za minútu). 

2. Zvýšený tras rúk. 

3. Nespavosť. 

4. Nevoľnosť alebo zvracanie. 

5. Prechodné vizuálne, hmatové alebo sluchové halucinácie alebo ilúzie. 

6. Psychomotorický nepokoj. 

7. Úzkosť. 

8. Generalizované tonicko-klonické záchvaty. 

C. Tieto príznaky alebo symptómy podľa bodu B spôsobujú klinicky významnú 

úzkosť alebo poškodenie v sociálnej, pracovnej, alebo inej dôležitej oblasti pôsobenia. 

Tieto príznaky alebo symptómy nie je možné prisúdiť inému zdravotnému stavu 

a nie sú lepšie vysvetliteľné inou duševnou poruchou, vrátane intoxikácie alebo odňatia 

inej  látky. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=21694785
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Prevalencia: Odhaduje sa, že približne 50% jedincov s poruchou užívania 

alkoholu zažili alkoholický abstinenčný syndróm. Medzi jedincami s poruchou užívania 

alkoholu, ktorí boli hospitalizovaní alebo bezdomovcami, miera abstinenčného 

syndrómu môže byť vyššia ako 80%. Menej ako 10% osôb s abstinenečným 

syndrómom prejavuje abstinenčné alkoholické delírium alebo abstinenčné záchvaty. 

Terapeutické opatrenia (symptomatické) pri delíriu tremens zahŕňajú: vyššie dávky 

antipsychotík, incízívne (haloperidol), pri riziku extrapyramídového syndrómu atypické 

antipsychotiká s cieľom kontroly halucinácií, bludov; kombinácia s benzodiazepínmi 

(midazolam) pri výraznom nepokoji/potrebe „pacifikácie“; niekedy nutné 

obmedzovacie prostriedky (Čaplová, 2007). 

Reálne možnosti farmakologickej liečby abstinenčného syndrómu podľa SPC sú 

nasledovné; tiaprid, benzodiazepíny – bromazepam, oxazepam, diazepam, 

karbamazepín (Ferenčáková, 2014). 

Liečba delíria alkoholovej genézy: 

1. upraviť prostredie (znížiť enviromentálnu stimuláciu), 

2.  opakované monitorovanie vitálnych funkcií, 

3. zabezpečiť zvládnutie výrazne nepokojných alebo agitovaných pacientov (aj 

obmedzovacími prostriedkami), 

4. pravidelné monitorovanie laboratórnych parametrov (mineralogram, vitamíny,...), 

5. pravidelné sledovanie TK a jeho udržiavanie aj podávaním infúznych roztokov, 

prípadne glukózy,  

6. podávanie tiamínu – spočiatku 100 mg i. m., neskôr 100 mg 3x denne p. o., 

7. úprava hladín vitamínov (foláty, B-komplex, multivitanínové prípravky,...), 

8. podávanie benzodiazepínov (napr. diazepam 5 – 10 mg p. o., max. však 80 – 100 mg 

denne) v prípade potreby sedácie,  

9. v prípade potreby podávanie vysokopotentných antipsychotík (napr. haloperidol 2 – 5 

mg i. m. každé 2 – 4 hodiny, ak je to potrebné na zvládnutie akútnej symptomatiky, 

10. sledovať a v prípade potreby liečiť vzniknuté somatické komplikácie (napr. 

bronchopneumónia, krvácianie z GITU, choroby pankreasu a pečene, úrazy)(Janicak, 

1999).  

Farmakologickú liečbu závažného odvykacieho stavu, je možné rozdeliť na tri 

skupiny: 

1. benzodiazepíny, 

2. podporná liečba: haloperidol, multivitamíny, thiamin, kyselina folová, magnézium,  

3. prídavná liečba: antikonvulzíva, α – agonisti, β – blokátory (Johnson, Ait-Daoud, 

2004).  

Benzodiazepíny majú svoju oprávnenú indikáciu pri liečbe delíria pri závislosti od 

alkoholu (prípadne benzodiazepínov), kde sa ich podávanie považuje za substitučnú 

liečbu, a tiež u pacientov s delíriom a súčasným výskytom epileptických záchvatov. V 

iných prípadoch je vhodné sa benzodiazepínom vyhnúť pre možnosť nadmerného 

útlmu, vplyvu na motoriku, výskytu paradoxných reakcií, somatických komplikácií 

(napr. respiračný útlm) a samotného potenciálu pre vznik delíria (Miller, 2008). 

Diazepam sa podáva pri abstinenčnom syndróme u alkoholikov každé 2-4 hodiny so 

znižovaním dávky pri úprave príznakov max. však 80 – 100 mg denne (Zentiva, 2013). 
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Bromazepam sa podáva v dávke 1,5 až 3 mg dva až tri krát denne u  ambulantných  

pacientov. Ťažké stavy, najmä v nemocnici: 6 až 12 mg 2 až 3 krát denne. Maximálna 

denná dávka je 60 mg. Trojmesačná alebo kratšia liečba spravidla nespôsobuje 

problémy po vysadení. Ak nie je nutné v liečbe pokračovať, jej vysadenie musí byť 

postupné. U benzodiazepínov so stredným biologickým polčasom (tiež bromazepam) sa 

symptómy z vysadenia zvyčajne objavia na druhý, až tretí deň po vysadení liečiva a sú 

častejšie u pacientov, ktorí užívali dlhodobo vysoké dávky (KRKA, 2014). 

Dávkovanie oxazepamu je u dospelých je individuálne. Dospelí zvyčajne užívajú pri 

úzkosti 1 - 3 tablety denne, pri nespavosti spojenej s úzkosťou 1,5 - 2,5 tablety asi 1 

hodinu pred spaním, pri abstinenčnom syndróme pri alkoholizme maximálne 1 - 3 

tablety 3 až 4-krát denne. Liek sa nepodáva dlhšie ako 2 mesiace (Zentiva, 2015).  

Pri výbere liečby treba vždy brať do úvahy aj skutočnosť, že približne 10 % – 20 % 

pacientov závislých od alkoholu má závažné poškodenie pečene, preto, aj keď sú 

liekom prvej voľby benzodiazepíny, vyžaduje sa pri ich dávkovaní opatrnosť – 

primárne sú totiž metabolizované pečeňou. Napriek tomu sa na ich používaní v liečbe 

delíria tremens zhodujú mnohí autori (Bodnár, 2010).  

Indikáciu liečby abstinenčného syndrómu s delíriom má v SPC s antipsychotík má 

tiaprid.  Tiaprid je blokátor D2/D3 receptorov; Indikácie podľa SPC pre tiaprid sú: 

poruchy správania pri abstinencii alkoholu:  tablety: 300-400 mg/deň (t.j. 3-4 tablety 

denne) počas 1-2 mesiacov, injekčný roztok: i.m. alebo i.v.: 300-400 mg/deň (t.j. 3-4 

ampulky denne). Pri delíriu a predelíriu: 400-1200 mg/deň (jedna injekcia každých 4-6 

hodín) možno zvýšiť na 1800 mg/deň (Sanofi-Aventis, 2014). 

Haloperidol je incizívne butyrofenónové antipsychotikum; dosahuje maximálnu 

plazmatickú koncentráciu po p.o. podaní približne za 2 hod. a po i.m. podaní za 20 min.; 

polčas rozpadu je približne 24 hod. Haloperidol injekcie, sa podávajú na kontrolu 

akútne agitovaných pacientov so strednými príznakmi: 2-10 mg i.m. V závislosti od 

odpovede pacienta sa môžu ďalšie dávky podávať každé 4-8 hodín až do maxima 18 

mg/denne. Menej často môžu vážne narušení pacienti potrebovať začiatočnú dávku 18 

mg. Po intramuskulárnom podávaní má nasledovať perorálna liečba tak skoro, ako je to 

možné (Gedeon Richter Plc.2013).  

Karbamazepín je indikovaný v liečbe odvykacieho stavu po alkohole alebo kokaíne 

dávkovanie 300 − 800 mg 2-krát denne (ZENTIVA, 2014).  

 

4.3.5 Iné alkoholom vyvolané poruchy  

 

Výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí pijú veľa alkoholu sú obzvlášť náchylní k rozvoju 

duševných problémov. Diagnóza psychotických porúch zahŕňa psychotické  prejavy, 

ktoré  nie je možné vysvetliť samotnou akútnou intoxikáciou a nie sú súčasťou 

abstinenčného syndrómu. Môžu to byť poruchy vnímania ( halucinácie auditívne alebo 

optické)  alebo poruchy myslenia (bludy), poruchy psychomotoriky,  alebo to môže byť 

abnormálny afekt, smútok, intenzívny  strach, excitácia.  Vedomie je zvyčajne jasné, 

môže však byť mierne zastreté, bez väčšej zmätenosti. Podľa klinického obrazu  

psychotická porucha môže byť: schizoformná s prevažne bludmi, prevažne 
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halucináciami alebo polymorfná, s prevahou depresívnych alebo manických príznakov 

prípadne zmiešaná (WHO, 1993). Nie je tiež dostatočne objasnený vzájomný vzťah 

medzi alkoholickou halucinózou a schizofréniou. V niektorých prípadoch alkoholická 

halucinóza prechádza do chronickej poruchy s charakteristikami chronickej 

schizofrénie. Na druhej strane je známy častý abúzus alkoholu u pacientov so 

schizofréniou. Vo väčšine štúdií sa abúzus alkoholu alebo závislosť zistili u 12 - 43 % 

pacientov so schizofréniou. V súbore slovenských schizofrenických pacientov sa 

závislosť konštatovala u 5 %, ďalších 29 % vykazovalo znaky abúzu podľa DSM IV 

(Novotný et al., 2004). Liečba je totožná ako liečba nealkoholických psychóz. 

Používajú sa; haloperidol, zuklopentixol, levomepromazín. Z depotných  antipsychotík: 

zuklopentixol, flupentixol, fluphenazín, haloperidol dekanoát.  

 Pravidelná a / alebo nadmerná konzumácia alkoholu je tiež dobre známa príčina 

smútku a depresii. Aj keď alkohol je bežne používaný ako prostriedok na vyrovnanie sa 

so stresom,  môže skutočne urobiť depresie horšími a zabrániť zlepšeniu nálady. Každej 

depresívnej osobe sa preto odporúča, aby redukovala a minimalizovala  príjem 

alkoholu,  ako je to len možné (NHS Lothian, 2009). Depresia môže byť v súvislosti 

s alkoholom primárna alebo sekundárna. Podľa časti dostupnej literatúry má význam 

liečiť antidepresívami len primárnu, sekundárna môže byť alkoholom indukovaná 

a môže sa po určitom čase abstinencie zmeniť aj bez liečby (Šedivá, Dóci, 2012).  

Pri liečbe depresií spojených s požívaním alkoholu sa okrem skupiny antidepresív SSRI 

venovala v posledných rokoch pozornosť aj tianeptinu. Účinnosť tianepinu v tejto 

indikácii potvrdilo na základe výsledkov štúdií (Malka et al., 1992). V súčasnosti sa 

intenzívne študuje a diskutuje aj o použití venlafaxinu v uvednej indikácii (Schattzberg 

et al., 2000). 

Tabuľka 5 Odporúčania pre liečbu depresívnej poruchy – stredne ťažký stupeň s psychotickými 

príznakmi 

Poradie výberu Depresia s typickými rysmi Depresia s atypickými rysmi 

2. výber amitriptylín, klomipramín  

(stupeň B)  

reboxetín, milnacipran  

(stupeň B) 

fenelzín (stupeň B)  

 

3. výber iné TCA (stupeň B) imipramín (stupeň B) 

(Kořínková, V., Novotný, V. et al., 2007) 

Tabuľka 6 Odporúčania pre liečbu depresívnej poruchy –  ťažký stupeň s psychotickými 

príznakmi 

Poradie výberu Depresívna porucha –  ťažký stupeň s psychotickými príznakmi 

 

1. výber výber ECT/rTMS, (stupeň B), atypické AP: quetiapín, olanzapín  

(stupeň B) 

2. výber výber TCA + atypické AP: olanzapín, quetiapín, risperidón  (stupeň 

C) 

(Kořínková, V., Novotný, V. a kol., 2007) 



                                                

 41 

Tabuľka 7 Odporúčania pre liečbu bipolárnej depresívnej  poruchy – mierny a stredne ťažký 

stupeň 

Poradie výberu Bipolárna depresívna porucha 

 

1. výber lítium, lamotrigín (stupeň A)  

karbamazepín, valproát (stupeň B)  

lítium/karbamazepín/valproát + SSRI (stupeň B) 

2. výber kvetiapín, kvetiapín + SSRI  

3. výber ECT 

(Kořínková, V., Novotný, V. a kol., 2007) 

 

Amnestický Korsakov syndróm je charakterizovaný poruchou dlhodobej 

aj krátkodobej pamäte. Nie je prítomný defekt pracovnej pamäti, ktorý možno vyšetriť 

jednoduchým testom číselnej rady. Bezprostredná výbavnosť teda nie je narušená, 

pozorujeme však zníženú schopnosť vybaviť si minulé zážitky. Pacienti nie sú schopní 

si vštepiť nové pamäťové obsahy, je porušená konsolidácia pamäti. Konsolidácia je 

organizácia pamäťového záznamu pomocou trvalejších chemických a morfologických 

zmien neurónov. Dôsledkom poruchy schopnosti zapamätania je amnestická 

dezorientácia, pri ktorej chorý nie je orientovaný časom ani miestom. Na rozdiel od 

delíria nevzniká táto dezorientácia v dôsledku kvalitatívnej poruchy vedomia.Vzniknuté 

medzery v pamäti pri nej bývajú vyplňované konfabuláciami. Jedná sa o vyplnenie 

pamäťových medzier obsahmi, ktoré sú síce formálne adekvátne, ale nepravdivé. Chorý 

ich považuje za realitu, vypĺňanie medzier v pamäti je nevedomé. U amnestického 

syndrómu je narušená pamäť deklaratívna, zatiaľ čo procedurálna pamäť je zachovaná. 

Vedomie nie je zastreté a intelekt nie je postihnutý. Amnestický syndróm často 

sprevádza apatia a znížená iniciatíva. Myslenie je bradypsychické. Náhľad choroby 

býva nedostatočný (Masopust, 2004).  

Na alkoholickom podklade môže vzniknúť Wernickeho encefalopatia - akútny 

a potenciálne fatálny neuropsychiatrický syndróm spôsobený deficitom tiamínu 

vyskytujúci sa v prevažnej väčšine u alkoholikov (Harper et al., 1983). Typické 

príznaky sú oftalmoplegie, ataxia a delírium (Wernicke, 1881). Wernickeho 

encefalopatia  nie je totožná s Korsakovovou psychózou. Z klinického hľadiska ide o 

dve úplne odlišné jednotky, pretože Wernickeovej encefalopatia sa prejavuje delíriom, 

zatiaľ čo Korsakovova psychóza je amnestický syndróm, kde delírium nie je, a 

dominujú poruchy pamäti (Vodička, 2015). Wernickeova encefalopatia však 

v neliečených prípadoch môže prejsť do Korsakovovej psychózy.  

Príčinou alkoholického amnestického syndrómu je jednak nedostatok živín v 

potrave hlavne vitamínu B1 a taktiež poškodenie mozgu splodinami metabolizmu v 

dôsledku nedostatočnej funkcie pečene.   

V farmakologickej liečbe amnestického syndrómu v súlade s SPC sa používa 

vitamín B1 – tiamín. Akútna terapeutická intervencia spočíva v doplnení vitamínu  

B1- tiamínu podkožnou alebo vnútrosvalovou injekciou (Zentiva, k.s., 2013). Je 

dôležitá celková úprava výživy a hydratácia organizmu. Dospelým podávame tiamín 

v dávke 100 mg 1-krát denne, výnimočne pri závažných deficitoch častejšie, až do 
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maximálnej dávky 300 mg denne.  V suplementácii je potrebné pokračovať po dobu 3 

až 12 mesiacov v dávke 50 mg perorálne 1 až 3-krát denne. U pacientov, ktorí sú vážne 

podvyživení, sa predpokladá, že náhly prísun glukózy, bez dostatočného prísunu 

tiamínu môže viesť k poškodeniu buniek. To znamená, že podanie tiamínu do 

intravenóznej  infúzie glukózy je často dobrým riešením (Cook, 2000). V liečbe je 

potrebná dlhodobá kognitívna reghabilitácia, s využitím kde sa osvedčilo používanie 

metódy MVC - method of vanishing cues.  Pacienti, u ktorých bola táto  metóda použitá 

v terapii  boli schopní učiť sa a uchovávať informácie ľahšie (Komatsu, 2000).  

Reziduálny stav a psychotická porucha s neskorým začiatkom prichádzajú do 

úvahy len vtedy, ak je jasný a presvedčivý dôkaz, že stav možno pripísať reziduálnemu 

účinku psychoaktívnej látky (Benkovič, 2004). Alkoholická zmena osobnosti sa 

považuje za výsledok prepletenia psychoreaktívnych zmien a následkov organického 

poškodenia mozgu. Ťažko možno tieto zmeny jednoznačne postihnúť testovými 

psychologickými vyšetreniami a objektivizovať ich (Feuerlein, 1979). Alkoholická 

charakteropatia sa väčšinou vyvíja pomaly a postupne. V prvej fáze prevládajú 

kompenzačné mechanizmy a psychoreaktívne poruchy, až neskôr sa dostávajú do 

popredia psychopatologické následky organického poškodenia  (Huber, 1994). 
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5  ZÁVER  

 

Prehľad súčasného stavu riešenia problematiky doma i v zahraničí poukázal, že 

podľa zistení Svetovej zdravotníckej organizácie  sa nadmerné pitie podieľa na viac ako 

60 chorobách a poškodeniach zdravia. WHO určilo ako tri najúčinnejšie prostriedky 

boja proti alkoholizmu, zvyšovanie cien alkoholu, obmedzenie jeho dostupnosti a 

zákazy týkajúce sa reklamy. Je závažná aj problematika užívania alkoholu u 

mladistvých. Alkohol často štartuje abúzus ďalších látok, ktorú v konečnom dôsledku 

vedú k závislosti. Alkohol v Európe sa užíva najviac so všetkých drog.   

Psychické poruchy spojených s užívaním alkoholu sú bežné aj v Spojených štátoch,  

ich 12-mesačná prevalencia sa odhaduje na 4,6% u 12-17-ročných a 8,5% u dospelých 

vo veku 18 rokov a starších. 

Z celkového počtu dospelých obyvateľov Slovenska je až 77% tých, ktorí občas 

alebo pravidelne konzumujú alkoholické nápoje, pri priemernej spotrebe 13,3 litra 

alkoholu.  Tí, čo pijú, spotrebujú oveľa viac – až vyše 17 litra alkoholu ročne. 

U ťažkých pijanov so závislosťou od alkoholu. U nich ročná spotreba alkoholu vysoko 

prevyšuje hranicu 20 litrov na osobu. Takýchto ťažkých pijanov je u nás približne 

400 000.   Výsledky analýzy Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave v rokoch 1996 – 

2005 zdôraznili závažnosť konzumácie alkoholu neplnoletými mladými ľuďmi na 

Slovensku.  

Prehľad pôsobenia alkoholu na organizmus ako celok a jeho pôsobenie na 

bunky, chemické procesy v mozgu priniesol súhrn poznatkov, ktoré poukazujú na to, že 

alkohol nemá účinky len na úrovni membrány, ale zasahuje až do expresie génov. 

Aktivuje apoptotické gény, ktoré získavajú prevahu nad trofickými, a tým dochádza k 

poškodeniu neurónov. Podieľa sa tak na neuroplasticite – prestavbe mozgu. Počas 

chronického príjmu alkoholu dochádza k adaptácii neurónov na jeho  prítomnosť. Pri 

odňatí alkoholu sú príznaky odvykacieho syndrómu v dôsledku narušenia tejto umelo 

vytvorenej rovnováhy. Deštrukcia organizmu pôsobením alkoholu nastáva jednak v 

dôsledku jeho denaturačného pôsobenia, jeho pôsobenia cez oxidatívny stres alebo 

prostredníctvom  acetaldehydu, ktorá vzniká metabolizmom alkoholu. Alkohol 

deštruktívne pôsobí na organizmus aj prostredníctvom zápalu, vzniku voľných 

radikálov, deficitu vitamínov, iónovej nerovnováhy alebo prostredníctvom zmien 

v pečeni.   

Na úrovni mozgu pôsobí na receptory neurónov a spôsobuje zmenu syntézy alebo 

aktivity neurotransmiterov. Kľúčovú úlohu v patofyziológii alkoholovej závislosti, tak 

isto ako závislosti celkovo hrá systém odmeny mozgu.  Jeho neprirodzená aktivácia 

alkoholom vedie k vzniku alkoholovej závislosti.  

V súčasnosti je vypracovaných množstvo diagnostických a terapeutických postupov  

na liečbu duševných porúch a porúch správania zapríčinených užívaním alkoholu. 

Prvotný záchyt jednotlivých duševných porúch a porúch správania zapríčinených 

užívaním alkoholu je možný aj lekárom prvého kontaktu, ale presné určenie diagnózy je 

úlohou lekára špecialistu – psychiatra. Pri presnom určení diagnózy je samozrejme 
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veľmi dôležitá dôkladná anamnéza pacienta, ale používajú sa aj laboratórne 

vyšetrovacie metódy a moderné zobrazovacie metódy ( napr. elektro encefalografia, 

kompjuterova tomografia, magnetická rezonancia ) a psychologická diagnostika. Pri 

liečbe duševných porúch a porúch správania zapríčinených užívaním alkoholu sa 

využívajú  farmakologické aj nefarmakologické postupy ako je;  psychoterapia hlavne 

kognitívno behaviorálna terapia, elektrokonvulzívna terapia, chirurgická intervencia.   

Liečba musí byť komplexná a  vyžaduje odhodlanie zo strany pacienta skončiť so 

svojou závislosťou. K úspechu je nevyhnutná  súčinnosť  zdravotníckej a sociálnej  

starostlivosti.  
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6 DISKUSIA 

 

Veľa faktov nás robí jedinečnými, pričom základ pre túto odlišnosť tvoria naše 

gény. Naše výsledné fungovanie ovplyvňujú procesy prebiehajúce v našom tele, ale aj 

faktory vonkajšieho prostredia. Naše fungovanie môžu ovplyvniť aj návykové látky. 

Jednou takouto látkou je alkohol, ktorý tak isto ako ostatné omamné a psychotropné 

látky aktivuje systém odmeny „slasti“  mozgu a následne navodzuje eufóriu.  

„Srdce“ systému odmeny je lokalizované medzi VTA a NAC. Na túto oblasť 

pôsobia takmer všetky známe psychoaktívne látky, čím navodzujú v mozgu zvýšený 

motivačný stav vo vzťahu k jednotlivým drogám a nútia jedinca, aby po nich túžil a 

neustále vyhľadával.  

Kľúčovou chemickou látkou nášho tela, ktorá sa podieľa do značnej miery na 

vzniku závislosti celkovo je dopamín, ktorý sa označuje aj ako hormón „ prežitia“. 

Dopamín zohráva dôležitú úlohu pri motivácii a pocite šťastia. Vďaka vyplaveniu 

vyšších hladín dopamínu utekáme, keď sa cítime v nebezpeční, skáčeme od radosti, 

pripravíme si jedlo, keď sme hladní. Dopamín tiež spôsobuje, že sme ostražití v noci, 

keď počujeme zvuky a sme vystrašení. Je to jeden zo základných mechanizmov prežitia, 

vďaka ktorému sa nestaneme „korisťou“.  Dopamín sa podieľa na realizácii „sensation 

seeking behavior“, čo je podkladom experimentovania s drogou, teda aj s alkoholom.  

Uplatňuje sa na formovaní cravingu – pocitu prahnutia a neskôr abstinenčného 

syndrómu. Vďaka nemu opakovane konzumujeme jedlo, pri ktorom sme v minulosti 

zacítili pôžitok alebo sa stretávame s ľuďmi, s ktorými sme sa cítili predtým príjemne.  

Problém teda nie je v „cravingu“, ale v tom, čo človeka motivuje k pocitu baženia. 

Dopamín vplýva aj na naše afektívne reakcie. Jeho nízke hladiny nás môžu robiť 

náladovými a iritovanými. Zásoby dopamínu v mozgu sa dopĺňajú počas spánku. Preto 

keď sa zobudíme vidíme často veci v „lepšom svetle“. Nie nadarmo sa hovorí: 

„Vyspime sa nato!“  

Dopamín z VTA je vylučovaný aj do amygdaly, ktorá je zodpovedná za emócie 

a do hipokampu, ktorý formuje spomienky.  Na základe pozitívneho zážitku je 

vylučovaný dopamín v amygdale vyvolá pozitívny emocionálny zážitok a 

prostredníctvom hipokampu si tento zážitok budeme pamätať. Takto telo dostane príkaz 

„Cítiš sa príjemne, urob to znovu!“. Dopamín nás motivuje, chcieť viac a viac.  

Nucleus accumbens prostredníctvom kontroly motorických funkcií zabezpečí 

fyzickú aktivitu na realizáciu pozitívneho zážitku. Úlohou prefrontálneho kortexu je 

zabezpečenie pozornosti na stimul.  

Príliš vysoké hladiny dopamínu zohrávajú kľúčovú úlohu pri vzniku závislosti.  

Aby takejto situácii nedošlo v mozgu pôsobí ďalší neurotransmiter  – serotonín, ktorý  

„brzdí“ dopamín, kontroluje množstvo informácií, ktoré mozog spracováva. V reálnom 

čase nám určuje, čo je „dosť“.  Serotonín nám oznamuje, že sme dosť jedli, pili alebo 

minuli dosť peňazí. Dôležitým faktom, ktorý vzniká pri cyklickej aktivácii 

dopamínového systému je, že zvýšením dopamínu v mozgu sa znižuje hladina 

serotonínu. Serotonín je zodpovedný za pocit uspokojenia, preto následkom zvýšenej 

hladiny dopamínu, klesá.  
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Veľký vplyv na výsledné fungovanie nášho mozgu má hormonálna náložou v 

puberte. Počas tohto obdobia môže dôjsť k adaptácii alebo maladaptácii  na úrovni 

mozgovej činnosti. Maladaptačným faktorom môže byť nízka bazálna hladina – 

serotonínu alebo stres. Serotonergické neuróny sú relatívne v malom počte. Sú 

koncentrované v okolí v stredovej roviny mozgového kmeňa v nucleus raphe. Odtiaľ 

vysielajú svoje vlákna do ostatných častí mozgu.   

Stres môže byť veľmi zničujúci, obzvlášť ak pôsobí dlho. Keď je telo 

stresované, začne produkovať látky, ktoré sa snažia tento stres eliminovať.  Takými to 

látkami sú  glukokortikoidy. Sú látky hormonálneho charakteru vylučované kôrou 

nadobličiek. Glukokortikoidy  ovplyvňujú mozgu hladinu dopamínu v mozgu.  Ich 

pôsobením sa stáva oblasť hlavnej motivácie  mozgu striatum ventrale, resp. nucleus 

accumbens  senzitívnejším na dopamín.  Vylúčia sa ihneď po objavení sa stresora. Sú 

zaujímavé tým, že nepôsobia dlho, ale sú vysoko potentné.   

Dopamín však nie je jediný neurotransmiter, ktorý sa podieľa na vzniku 

závislosti. Svoju úlohu zohráva aj pôsobenie alkoholu na endokanabinoidný systém 

(vnútorná „marihuana“ mozgu), endogénny opioidný systém (vlastný „heroín“). 

Posledný je zodpovedný za hedonické zážitky pri užívaní alkoholu.  

     Duševné poruchy a poruchy správania zapríčinené užitím a užívaním alkoholu 

predstavujú problém zdravotný, sociálny a spoločenský. Alkohol pôsobí degeneratívne 

na ľudský organizmus na mnohých úrovniach, na úrovni fyzickej aj psychickej.  

Preto je dôležité, aby čoraz širšia verejnosť mala dostatočné poznatky o nielen 

o pôsobení alkoholu na organizmus ako celok, ale aj jeho pôsobí na mozog. Alkohol 

spôsobuje zmeny v  mozgu  na úrovni buniek, neurotransmiterov a bunkových spojení, 

čo v konečnom dôsledku spôsobuje „prestavbu“ neuroplasticitu mozgu. Uvedená 

prestavba spôsobuje to, že človek závislý na alkohole prežíva slasť len keď pokračuje 

v jeho konzumácii. Tento patologický model je veľmi ťažké eliminovať alebo aspoň 

čiastočné korigovať. Vypracovaná brožúrka môže pomôcť pochopiť pôsobenie alkoholu  

na úrovni mozgu a pomôcť tak v liečbe alkoholovej závislosti aj v prevencii jej vzniku.  
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PRÍLOHY 

Príloha 1 Brožúrka „ Ilúzia slasti“. 
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Prečo ilúzia?  

 

V mnohých častiach sveta, užívanie alkoholických nápojov je spoločensky 

uznávané a praktizované doma i v spoločnosti. Prispieva k tomu opojné pôsobenie 

alkoholu, ktoré znižuje zábrany a zlepšuje náladu.  Napriek tomu, užívanie alkoholu so 

sebou nesie riziko nepriaznivých zdravotných a sociálnych dôsledkov. Podľa zistení 

Svetovej zdravotníckej organizácie nadmerné pitie sa podieľa na viac ako 60 chorobách 

a poškodeniach zdravia. Dlhodobá konzumácia alkoholu vedie často k vytvoreniu 

závislosti, ktorá má za následok zmenu osobnosti a správania, čo do značnej miery 

narušuje fungovanie jedinca v rodinnom aj spoločenskom živote. Trpí nielen alkoholik, 

ale aj celá rodina. Znižuje sa výkon, čo vedie často k a strate zamestnania, 

spoločenským konfliktom, niekedy až k trestnej činnosti.  

Ilúzia je porucha vnímania, pri ktorej má zmyslový podnet skutočný podklad, ale 

je inak interpretovaný. Určite mnohí z nás videli pri vysokej horúčke hrôzostrašné 

postavy, ktoré boli len tiene. Ilúzia je klamná predstava, prelud. Táto brožúrka 

poukazuje na to, ako pôsobí alkohol na ľudský mozog, ako ho mení, a či je „slasť“ 

navodená pitím alkoholu skutočná alebo len ilúzia.  

 

Čo také robí s našim mozgom alkohol?  

 

Ľudský organizmus sa snaží vždy vytvoriť rovnováhu. Či to je už na úrovní 

molekúl, buniek alebo celých systémov. Excitácia, zvýšenie energie a inhibícia, 

zníženie energie musia byť v rovnováhe. Alkohol svojim pôsobením narušuje túto 

rovnováhu na úrovni mozgu, znižuje exitáciu, a zvyšuje inhibíciu, mozgových buniek, 

čiže spomaľuje ich činnosť. Človek po užití alkoholu má preto spomalené reakcie na 

vonkajšie podnety, stráca sebakontrolu,  je emočne nestabilný a má eufóriu.  

 



 

 69 

Začnime od základu 

 

Základnou stavebnou a funkčnou zložkou mozgového tkaniva sú neuróny. 

Môžeme si ich predstaviť ako „ hviezdice“ , ktoré majú množstvo malých a jeden väčší 

výbežok. Na povrchu neurónu je bunková membrána, ktorá je zložená z tukov 

a bielkovín.  

Obrázok 1 Neuróny 

 
 

Neuróny v mozgu nie sú pevne spojené. Medzi nimi je štrbina, ktorá sa odborne 

nazýva synapsa. Ako je to teda možné, že medzi neurónmi je štrbina a predsa medzi 

sebou komunikujú? V neuronálnych štruktúrach mozgu sa však prenos a spracovanie 

informácie nerealizuje s jej abstraktným, ideálnym tvarom (v akom sa reprezentuje 

v psychike subjektu), ale prostredníctvom signálov, t.j. materiálnych nosičov 

informácie, v ktorých je fyzicky zakódovaná. Tu prichádza do hry chemická látka, 

materiálny nosič, ktorá plní funkciu posla. Táto látka sa odborne nazýva 
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neurotransmiter. V mozgu plní svoju úlohu niekoľko stoviek neurotransmiterov napr. 

serotonín, dopamín, glutamát atď.  

Obrázok 2 Synapsa 

 
 

Ako vzniká slasť? 

 

Alkohol vyvíja svoje opojné účinky tým, že v mozgu zvyšuje uvoľňovanie telu 

„vlastného ópia“, β-endorfínov z príslušných buniek.  β-endorfíny sú prirodzené látky, 

ktoré vznikajú v mozgu a pôsobia podobne ako chemické látky získané z ópia ( morfín, 

heroín ). Endorfínový systém nám bol daný preto, aby náš organizmus vedel 

kompenzovať a zmierňovať bolestivé stimuly. Príslušné neuróny začnú uvoľňovať  

β-endorfíny vo zvýšenej miere v dôsledku pôsobenia alkoholu na bunkovú membránu. 

Alkohol vďaka svojim chemickým vlastnostiam rozpúšťa  tuky bunkovej membrány 

a robí ju tak celkovo tekutejšou. Táto zmena spôsobuje to, že príslušné neuróny uvoľnia 

viac endorfínov, čo vedie končenom dôsledku k aktivácii častí mozgu podieľajúcich sa 
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na prežívaní „slasti“, anglicky „ reward systém“, ktorý zabezpečuje chcenie, túžbu po 

niečom, čo v nás zanechalo pozitívny pocit. Po dlhodobom užívaní alkohol 

nefyziologicky stimuluje túto mozgovú štruktúru a spôsobuje tak uvoľnený opojný stav 

relaxácie, ktorý je spojený s pocitmi blaha a rozkoše.  

Kľúčovou chemickou látkou -  neurotransmiterom nášho tela, ktorý sa podieľa 

do značnej miery na sprostredkovaní odmeny je dopamín.  Zohráva dôležitú úlohu pri 

motivácii a pocite šťastia.  Dopamín sa označuje aj ako hormón „ prežitia“. Vďaka 

nemu robíme činnosti, ktoré nám spôsobili v minulosti radosť, stretávame sa s ľuďmi, s 

ktorými sme sa cítili predtým príjemne. Je to jeden zo základných mechanizmov, vďaka 

ktorému prežívame a zachovávame ľudský rod, preto sa vylučovanie dopamínu 

v mozgu zvýši napríklad pri jedle alebo po sexe.   

Obrázok 3 Uvoľnenie β-endorfínu a dopamínu následkom užitia alkoholu 
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Dopamín sa podieľa na realizácii „správania vyhľadávajúce vzrušenie“, čo je 

podkladom experimentovania s drogou, teda aj s alkoholom.  Uplatňuje sa na formovaní 

pocitu prahnutia a neskôr abstinenčného syndrómu. Problém teda nie je v tom, že po 

niečom prahneme, ale v tom, čo človeka motivuje prahnúť po niečom. Dopamín vplýva 

aj na našu náladu a emócie. Jeho nízke hladiny nás môžu robiť náladovými a 

iritovanými. Zásoby dopamínu v mozgu sa dopĺňajú počas spánku. Preto keď sa 

zobudíme vidíme často veci v „lepšom svetle“. Nie nadarmo sa hovorí: „Vyspime sa 

nato!“ Neuróny, ktoré vytvárajú dopamín v „systéme odmeny“ sa nachádzajú v na 

spodine stredného mozgu blízkosti stredovej čiary mozgu. Odtiaľto vysielajú svoje 

výbežky do ostatných častí mozgu a vytvárajú tak projekcie, dráhy.  

Obrázok 4 Dopamínové a serotonínové dráhy v mozgu 

 

1-Tegentum ventrale, 2 – Nucleus accumbens, 3- Cortex frontalis, 4- Striatum,  

5- Substantia nigra, 6- Hyppocampus, 7-8 Nucleus raphae.  

čierne šípky - dráha serotonínu, modré šípky - dráha dopamínu.  

 



 

 73 

Najvýznamnejšia „dráha“, ktorá sprostredkuje odmenu, vedie k neurónom v bazálnej 

časti prednej mozgovej kôry.  Úlohou tejto časti mozgovej kôry je kontrola motorických 

funkcií, zabezpečenie pozornosti na stimul a fyzickej aktivity na realizáciu pozitívneho 

zážitku. 

 

Emočná fixácia slasti 

 

Ďalšou „dráhou“, ktorá zohráva úlohu v systéme odmeny je sprostredkovaná 

výbežkami neurónov, ktoré vedú zo spodiny stredného mozgu do amygdaly.  Latinský 

výraz amygdala znamená v preklade „mandľa“. Je to párová mozgová štruktúra, 

umiestnená v strednej časti spánkového laloku mozgu. Amygdala významne ovplyvňuje 

správanie pri strachu, či radosti.  
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Dopamín je vylučovaný, aj do oblasti mozgu, ktorá formuje spomienky.  Touto 

oblasťou je hipokampus. Vedcom, ktorí objavili túto mozgovú štruktúru  pripomínala 

tvarom „morského koníka“, preto dostala jeho latinský názov „hipokampus“. 

Formovanie a uchovávanie pamäťových stôp spojených so zážitkami s emocionálnym 

zafarbením je zabezpečené nasledovne: na základe pozitívneho zážitku je vylučovaný 

dopamín do amygdaly, kde vyvolá pozitívny emocionálny zážitok a prostredníctvom 

hipokampu si tento zážitok budeme pamätať. Takto si mozog zafixuje informáciu „ 

Toto bolo dobré! Cítiš sa príjemne! Urob to znovu!“. Dopamín nás teda motivuje, 

chcieť viac a viac. Žiaľ všetky drogy, tak isto aktivujú systém odmeny ako prirodzené 

stimuly. Výnimku netvorí ani alkohol. 

Alkohol spôsobuje zmeny v  mozgu  na úrovni buniek, neurotransmiterov 

a bunkových spojení, čo v konečnom dôsledku spôsobuje „prestavbu“ neuroplasticitu 

mozgu. Uvedená prestavba spôsobuje to, že človek závislý na alkohole prežíva slasť len 

keď pokračuje v jeho konzumácii a potrebuje ho čím ďalej viac a viac. Tento 

patologický model správania je veľmi ťažké eliminovať alebo aspoň čiastočné 

korigovať.  

Liečba je časovo náročná a často vyžaduje  odbornú pomoc. Prvý krok však 

musí urobiť sám pacient – alkoholik. Pacient musí chcieť skončiť so svojou závislosťou, 

ináč liečba je dosť pravdepodobné, že bude neúčinná. V liečbe je možné použiť lieky aj 

psychoterapiu, resocializačný a režim aktivačný program. V rámci uvedených 

terapeutických postupov, je potrebné pacientovi ukázať cestu, aby si postupne vedel 

navodiť slasť aj bez alkoholu t. z. aktivovať svoj systém odmeny alternatívnymi 

podnetmi. Pociťovať bezalkoholovú slasť pre človeka, ktorý je na nej závislý, je ťažké. 

Dôležité je aby pochopil, že alkoholom navodená slasť je len krátka ilúzia.   
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Príloha 2 Mini test  

Zakrúžkujte správnu odpoveď. 

 

1. Čo je ilúzia? a) myšlienka 

b) klamná predstava 

c) zlozvyk 

2. Čo je neurón a) chemická látka v mozgu 

b) základnou stavebnou a funkčnou 

jednotkou mozgového tkaniva 

c) bludná myšlienka 

3. Čo je neurotransmiter a) látka, ktorá prenáša informácie 

v organizme 

b) látka, ktorá vyživuje mozgové bunky 

c) látka , ktorá ochraňuje mozgové 

bunky 

4. Čo je synapsa? a) ženský pojem krásy 

b) medzera medzi dvomi neurónmi 

c) druh psychoterapie 

5. Čo je β-endorfín? a) telu vlastné „ópium“  

b) chemická látka pripravená z ópia 

c) látka spôsobujúca telesnú bolesť 

6. Čo je dopamín a) hormón motivácie a prežitia 

b) produkt metabolizmu amínov 

c) látka, ktorá tlmí činnosť mozgových 

buniek 

7. Systém odmeny v mozgu sa 

aktivuje: 

a) dopamín 

b) estrogén 

c) obe možnosti sú správne 

8. Amygdala ovplyvňuje: a) prežívanie strachu 

b) prežívanie radosti 

c) obe možnosti sú správne 

9. Úloha Hipokampu je: a) formuje spomienky 

b) spôsobuje radosť 

c) spôsobuje smútok 

10. Je možné aktivovať systém 

odmeny v mozgu:  

a) alkoholom 

b) pozitívnymi zážitkami 

c) obe možnosti sú správne 

 

Mali by ste záujem o informácie ohľadom možností aktivácie systému odmeny v mozgu 

prirodzeným spôsobom?  áno 

                                          nie  

 


