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Súhrn 

Piate vydanie amerického Diagnostického a štatistického manuálu duševných 
porúch (DSM-5) prinieslo viaceré zmeny v adiktologickej kapitole s názvom "S látka
mi súvisiace a návykové poruchy". Kľúčovou je nový koncept spojitého kontínua, kde 
sú abúzus a závislosť ako samostatné diagnózy zrušené a nahradené novou diagno
stickou jednotkou "poruchy z užívania látok" (vzhľadom na sémantický obsah pojmu 
prichádza v slovenskom jazyku do úvahy ako ekvivalent aj "nadužívanie látok"); roz
lišujú sa však aj "poruchy indukované užívaním látok". DSM-5 bola v adiktológii 
rozšírená o nové diagnózy a upravili sa aj kritériá niektorých špecifických porúch. 
V prehľadovom príspevku popisujeme najdôležitejšie charakteristiky DSM-5 z po
hľadu adiktológie, vrátane porovnania s predchádzajúcim vydaním klasifikácie 
(DSM-IVa DSM-IV-TR). 

K ľ ú č o v é s lov á: DSM-5 - s látkami súvisiace a návykové poruchy - závislosť 

- diagnostické kritériá 
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M. Turček, M. Martinove jr.: THE POSITION 
OF ADDICTIONS IN DSM-5 CLASSIFICATION 

Summary 

The fif th edition of the American Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM-5) has brought several changes in addiction chapter entitled 
"Substance-Related and Addictive Disorders". Its key point is a new concept of conti
nuous disorder where the previously separated diagnoses substance abuse and sub
stance are replaced by a new diagnostic category "substance use disorders"; while 
"substance-induced disorders" are categorized, too. The addictology chapter of 
DSM-5 includes new diagnoses and the diagnostic criteria are updated in several 
others. We review the most important characteristics of DSM-5 keeping the focus on 
addictology, including a comparison with the previous release of classification 
(DSM-IV and DSM-IV-TR). 

Key w o r ds: DSM-5 - substance related and addictive disorders - addiction -
diagnostic criteria 

Úvod 

Piate vydanie amerického Diagnostického a štatistického manuálu du
ševných porúch - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
Fif th Edition - ďalej iba DSM-5 (APA, 2013) bolo odbornej verejnosti ofi
ciálne predstavené a sprístupnené 18. mája 2013 počas 166. výročnej schô
dze Americkej psychiatrickej spoločnosti. Na tvorbe DSM-5 spolupracovalo 
okolo 160 autorov a náklady súvisiace s jej prípravou a vydaním sa odha
dujú na 25 miliónov $ (APA, 2014). Klasifikácia je rozdelená do troch sekcií 
a spolu obsahuje 23 kapitol. 

Zďaleka nie jediným rozdielom DSM-5 oproti svojim predchodcom je, že 
na označenie aktuálneho vydania bola použitá arabská číslica. Zmeny v kla
sifikácii sa týkajú viacerých oblastí psychiatrie (Pečeňák, 2014) a nachádza
me ich aj v diagnostických okruhoch týkajúcich sa porúch súvisiacich s uží
vaním psychoaktívnych látok. 

Klasifikácii porúch týkajúcich sa adiktológie sa venuje samostatne vy
hradená 16. kapitola s označením "Substance-Related and Addictive Disor
ders" (S látkami súvisiace a návykové poruchy), avšak niektoré diagnostické 
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jednotky sú definované aj v iných kapitolách. V predkladanom príspevku 
uvádzame najdôležitejšie charakteristiky DSM-5 v oblasti porúch súvisia
cich s užívaním psychoaktívnych látok, ako aj zmeny oproti predchádzajúcej 
americkej klasifikácii DSM-IV resp. DSM-IV-TR (APA, 1994; APA, 2000). 

Členenie a rozsah adiktológie 
v DSM-5 

Základné členenie porúch súvisiacich s užívaním psychoaktívnych látok 
je podobné ako v DSM-IV. Hlavná časť sa venuje oblasti ,~ubstance-use di
sorders" (psychické poruchy "z užívania" látok), čo v užšom zmysle predsta
vuje "závislosti" (otázka terminológie je diskutovaná ďalej v texte); táto 
oblasť je predmetom kapitoly ,~ubstance-Related and Addictive Disorders". 
Rozlišujú sa však aj ,,fiubstance-induced disorders" (psychické poruchy "in
dukované užívaním" látok) - sem patria intoxikácie a odvykacie stavy (za
hrnuté sú v kapitole "Substance-Related and Addictive Disorders"), ďalej 
symptomatické poruchy (psychotické, afektívne, úzkostné, kognitívne a iné 
syndrómy - zahrnuté v kapitolách iných špecifických diagnostických okru
hov). 

Ako príklad členenia adiktologických diagnostických jednotiek v DSM-5 
môžeme uviesť psychické poruchy súvisiace s užívaním amfetamínov. "Zá
vislosť" od amfetamínov v užšom zmysle je predstaviteľom "substance-use 
disorder" (a nájdeme ju v hlavnej adiktologickej t.j. 16. kapitole), zatiaľ čo 
intoxikácia amfetamínmi je klasifikovaná ako "substance-induced disorder" 
(rovnako zaradená v tej istej kapitole), a napokon amfetamínmi-podmiene
ná psychotická porucha (toxická psychóza v našom ponímaní) je taktiež vní
maná ako "substance-induced disorder" (zatriedená je však v 2. kapitole -
Poruchy zo schizofrénneho spektra a psychotické poruchy). 

V DSM-5 sa nachádza 10 skupín látok, ktoré sú predmetom samostatnej 
pozornosti v kapitole o psychických poruchách súvisiacich s užívaním psy
choaktívnych látok: alkohol, kofeín, kanabinoidy, halucinogény (so samo
statne vyčleneným fencyklidínom), prchavé látky, opioidy, anxiolytiká-hyp
notiká-sedatíva, psychostimulanciá (s podkategóriami kokaínu, amfetamí
nova iných psychostimulancií), tabak, a napokon iné (alebo neznáme) látky. 
Kategória nadužívania viacerých psychoaktívnych látok súčasne bola 
v DSM-5 zrušená s tým, že sa majú uvádzať všetky do úvahy prichádzajúce 
diagnózy patriace jednotlivým látkam a zároveň má byť vždy snaha určiť 
preferenčnú drogu. Okrem látkových "závislostí" sa v hlavnej adiktologickej 
kapitole DSM-5 nachádzajú klasifikované aj behaviorálne závislosti. 

Adiktologická kapitola "Substance-Related and Addictive Disorders" (po
dobne ako celá DSM-5) sa neobmedzuje iba na kódovanie jednotlivých 
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porúch súvisiacich so špecifickými látkami (resp. behaviorálnymi entitami) 
a ich diagnostické kritériá. Tam, kde to údaje získané z doterajšieho výsku
mu umožňujú, sú pri jednotlivých poruchách súvisiacich s užívaním látok 
uvedené epidemiologické údaje, asociované diagnosticky významné charak
teristiky a diagnostické marke ry, typický klinický obraz a priebeh, funkčné 
dôsledky a prognóza, komorbidita a diferenciálno-diagnostické poznámky. 

Koncept ,,závislostí" v DSM-5 

Kľúčovou charakteristikou klasifikácie adiktologických porúch v DSM-5 
je koncept spojitého kontínua. Abúzus ("substance abuse") a závislosť ("sub
stance addiction"), ktoré boli ešte v predchádzajúcej DSM-IV (DSM-IV-TR) 
samostatnými diagnózami, boli zrušené a nahradené novou diagnostickou 
jednotkou ,~ubstance use disorder" (špecificky napr. "alcohol use disorder"). 
K jej diagnostickým charakteristikám patrí 11 znakov, ktorých prítomnosť 
sa hodnotí v časovom rámci ostatných 12 mesiacov a dajú sa rozdeliť do 
určitých klastrov (Hasin a kol., 2013); uvádzame ich v tab. 1. Väčšina zna
kov pochádza z pôvodných diagnostických jednotiek abúzu a závislosti. Na 
rozdiel od DSM-IV je vynechaný však znak právnych problémov spojených 
s užívaním psychoaktívnych látok, naopak prahnutie po droge ("craving") je 
nový znak doposiaľ nezahrnutý v predchádzajúcich klasifikáciách DSM. 
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Tabuľka 1. Klastre znakov "substanee use disorder" v DSM-5 

Klaster Znaky 

craving (prahnutie, silná túžba) 

užívanie D vo väčších dávkach a/alebo dlhšie než pôvodne 

strata kontroly zamýšľané 

významný čas spojený s užívaním a/alebo zaobstarávaním si 
a/alebo zotavovaním sa z následkov užívania D 

opakované neúspešné snahy prestať s užívaním D 

tolerancia na D (potreba zvyšovania dávky na dosiahnutie 
pôvodného účinku a/alebo znížený účinok pri opakovanom 

farmakologické užívaní rovnakej dávky) 

znaky odvykací stav z D (abstinenčný syndróm pri vysadení alebo 
znížení dávky a/alebo užívanie na zmiernenie alebo 
predchádzanie odvykacích symptómov) 

opakované užívanie D vo fyzicky rizikových situáciách 

rizikové užívanie užívanie D napriek vedomosti o zdravotných (telesných alebo 
psychických) problémoch ktorých (pravdepodobnou) príčinou 
je užívanie 

redukcia (voľnočasových) aktivít v dôsledku užívania D 

sociálne dôsledky zlyhávanie v plnení si dôležitých povinností v škole, práci 
alebo domácnosti v dôsledku užívania D 

užívanie D napriek interpersonálnym alebo sociálnym 
problémom 

Legenda: 
D - droga/psychoaktívna látka/návyková látka 
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Tabuľka 2. Porovnanie kritérií pre diagnostické jednotky 
v DSM-5 a DSM-IV 

Kritérium Substanee Abúzus 
Use Disorder (DSM-IV) 

(DSM-5) 

Časový rámec 12 mesiacov 

Počet prítomných znakov ~2 ~1 

Znaky 

opakované užívanie D vo fyzicky rizikových + + 
situáciách 

užívanie D napriek interpersonálnym alebo + + 
sociálnym problémom 

zlyhávanie v plnení si dôležitých povinností + + 
v škole, práci alebo domácnosti v dôsledku 
užívania D 

právne problémy v dôsledku užívania D - + 

odvykací stav pri vysadení/redukcii dávky D + -
tolerancia pri opakovanom užívaní D + -

užívanie D vo väčších dávkach a/alebo + -
dlhšie než pôvodne zamýšľané 

opakované neúspešné snahy prestať + -

s užívaním D 

významný čas spojený s užívaním a/alebo + -
zaobstarávaním si a/alebo zotavovaním sa 
z následkov užívania D 

užívanie D napriek zdravotným (telesným + -

alebo psychickým) problémom ktorých 
(pravdepodobnou) príčinou je užívanie 

redukcia (voľnočasových) aktivít v dôsledku + -
užívania D 

craving (prahnutie, silná túžba) D + -

Legenda: 
D - droga/psycho aktívna látka/návyková látka 
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+ 

+ 

-



M. TURČEK, M. MARTINOVE ml. / POSTAVENIE ZÁVISLOSTÍ 
V KLASIFIKÁCII DSM-5 

"Závislosť" je teda v novej klasifikácii DSM-5 vnímaná ako spojité konti
nuum s rôznym stupňom závažnosti. "Substance use disorder" je diagnosti
kovaná, ak sú prítomné aspoň dva znaky a jej závažnosť závisí od počtu 
potvrdených znakov: 2 - 3 znaky poukazujú na miernu ("mild") poruchu, 4 -
5 znakov na strednú ("moderate") poruchu a 6 alebo viac znakov poukazujú 
na závažnú ("severe") poruchu. Pre porovnanie (Hasin a kol., 2013), 
v DSM-IV na diagnózu abúzu stačila prítomnosť jedného špecifického zna
ku a pre závislosť boli potrebné aspoň tri znaky (tab. 2). 

Problematickým miestom v novej terminológii DSM-5 je označenie hlav
nej diagnostickej kategórie "substance use disorder". Hoci je tento termín 
v odbornej literatúre dlhodobo zaužívaný (Spitzer a kol., 1992) a vnímaný 
v zásade ako nadužívanie psychoaktívnych látok (zahŕňajúc abúzu s/škod
livé užívanie aj závislosť), vynechanie označenia závislosti môže priniesť 
komplikácie v klinickej praxi - zvlášť pri komunikácii s pacientmi, ich prí
buznými, laickou verejnosťou ale aj odborníkmi z iných oblastí. 

Autori DSM-5 čiastočne reflektujú tento terminologický deficit. Odporú
čajú, aby sa v situácii, kedy je potrebné použiť termín závislosť, uprednostil 
pojem "addiction" pred označením "dependence" (Regier a kol., 2013). ,,Ad
diction" je totiž termín prednostne spájaný s patologickým vzorcom správa
nia (a neurobiologickými korelátmi návykovosti), zatiaľ čo "dependence" 
môže označovať aj fyziologický stav (napr. fyziologická závislosť organizmu 
od prísunu kyslíka či glukózy, alebo "odkázanosť" na medikamentóznu lieč
bu ako napr. na inzulín pri diabetes mellitus). 

Zmeny v DSM-5 týkajúce sa jednotlivých 
psychoaktívnych látok 

V DSM-5 bola zrušená kategória závislosti od kofeínu (resp. nie je zahr
nutá diagnóza "caffeine use disorder"), nakoľko podľa autorov neboli v dote
rajšom výskume preukázané typické "zhubné" dôsledky nadužívania ko
feínu. Kofeínová intoxikácia bola ponechaná; pridaný bol ešte kofeínový od
vykací stav (v DSM-IV-TR sa v prílohe nachádzal návrh jeho kritérií). Ko
feínový odvykací stav ("caffeine withdrawal") sa rozvíja v priebehu 24 hodín 
po náhlom vysadení (dlhodobo užívaného) kofeínu, k jeho príznakom podľa 
DSM-5 patrí: bolesť hlavy, únava alebo ospalosť, depresívna alebo dysforic
ká nálada alebo podráždenosť, porucha pozornosti, ako aj "chrípke podobné 
príznaky" (nauzea, zvracanie, bolesti alebo stuhnutosť svalov). Validita a re
liabilita kofeínového odvykacieho stavu bola potvrdená v klinických štú
diách a podporená konsenzom expertov (Juliano a Griffiths, 2004; Budney 
a kol., 2013). 
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Novou diagnostickou jednotkou je ďalej kanabinoidný odvykací stav 
("cannabis withdrawal"). Vysadenie kanabinoidov pri dennom (alebo takmer 
dennom) užívaní v trvaní niekoľkých mesiacov vyvolá v priebehu jedného 
týždňa príznaky ako podráždenosť (prípadne zlosť alebo agresivita), nervo
zita alebo úzkosť, porucha spánku, nechutenstvo alebo chudnutie, nepokoj, 
depresívna nálada, alebo ktorýkoľvek z nasledujúcich fyzických príznakov: 
bolesti brucha, tras, potenie, horúčka, zimnica, bolesti hlavy. Validita a re
liabilita kanabinoidného odvykacieho stavu bola potvrdená v klinických 
štúdiách a podporená názormi expertov (Gorelick a kol., 2012; Hasin a kol., 
2013). 

Napokon "novou" diagnostickou jednotkou v DSM-5 je aj "tobacco use di
sorder" ("porucha z užívania tabaku") - v DSM-IV-TR bola klasifikovaná 
v užšom ponímaní ako nikotínová závislosť - jej kritériá sú rovnaké ako 
u iných porúch spojených s užívaním psychoaktívnych látok. 

Prehľadnú informáciu o možných špecifických diagnózach u jednotlivých 
skupín psychoaktívnych látok podľa DSM-5 podáva tab. 3. 

Behaviorálne závislosti v DSM-5 

Dôležitou zmenou v DSM-5 oproti predchádzajúcemu diagnostickému 
manuálu je, že adiktologická kapitola bola rozšírená o patologické hráčstvo 
vnímané ako behaviorálna závislosť. Presunutie tejto diagnostickej jednotky 
z pôvodnej kapitoly Impulzívne poruchy a poruchy kontroly správania odrá
ža narastajúce a zhodujúce sa dôkazy, že niektoré typy správania aktivujú 
systém odmeny v mozgu s účinkami podobnými ako pri užívaní drog a prí
znaky pripomínajú do určitej miery závislosť od návykových látok. 

Iné "behaviorálne závislosti" (napr. "závislosť od cvičenia") v novej klasi
fikácii nie sú zahrnuté, najmä pre nedostatočný konsenzus ohľadne ich vní
mania ako psychických porúch (Regier a kol., 2013). 
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Tabuľka 3. Prehľad špecifických diagnóz u jednotlivých skupín 
psychoaktívnych látok podľa DSM-5 

Látka SUD Intoxikácia Odvykací Iné 
stav 

P A U 

Alkohol + + + + + + 

Kofeín + + + 

Kanabinoidy + + + + + 

Halucinogény + + + + + 

Prchavé látky + + + + + 

Opioidy + + + + + 

Anxiol-Hypnot-Sedat + + + + + + 

Psychostimulanciá + + + + + + 

Tabak + + 

Iné a neznáme látky + + + + + + 

Legenda: 
SUD - "substance use disorder" 

K 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

I 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Iné - "substance-induced disorders": psychotické (P), afektívne (A), úzkostné (U), ko
gnitívne (K) a iné (I) syndrómy 
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Remisia v DSM-5 

V DSM-5 sa upravili resp. upresnili kritériá pre definíciu remisie pri po
ruchách spojených s užívaním psychoaktívnych látok. 

Skorá remisia ("early remission") je definovaná neprítomnosťou znakov 
"substance use disorder" kritérií (okrem cravingu) počas troch až dvanástich 
mesiacov. Pretrvávajúca remisia ("sustained remission") je definovaná naj
menej dvanástimi mesiacmi bez spomínaných kritérií (okrem cravingu). 

Prídavným novým špecifikátorom remisie v DSM-5 sú spojenia: remisia 
v kontrolovanom prostredí ("remission in a controlled environment") - ak 
jedinec nemá prístup k alkoholu alebo iným látkam (napr. v terapeutických 
komunitách alebo na uzavretých oddeleniach nemocníc), a remisia v udržia
vacej liečbe ("remission on maintenance therapy") - ak je pacient nastavený 
na dlhodobú (udržiavaciu) substitučnú liečbu. 

Záver 

Nová americká klasifikácia duševných porúch DSM-5 priniesla viaceré 
novinky. Kľúčovou zmenou v oblasti adiktológie je koncept spojitého kontí
nua, kde sú abúzus a závislosť ako samostatné diagnózy zrušené a nahra
dené novou diagnostickou jednotkou "substance use disorder" (psychické po
ruchy "z užívania" látok); rozlišujú sa však aj "substance-induced disorders" 
(psychické poruchy "indukované užívaním" látok). Ťažko sa nám hľadá vý
stižný a pritom zrozumiteľne znejúci slovenský preklad "substance use di
sorder", jedným z možných ekvivalentov (v kontexte kritérií DSM-5) by však 
mohlo byť označenie "nadužívanie psychoaktívnych látok" (zahŕňajúc abú
zus/škodlivé užívanie aj závislosť). Okrem hlavnej terminologickej zmeny 
bola klasifikácia DSM-5 v adiktológii rozšírená o nové diagnózy (patologické 
hráčstvo, tobacco use disorder, kanabinoidný a kofeínový odvykací stav), zá
vislosť od kofeínu sa už nediagnostikuje a upravili sa aj kritériá niektorých 
ďalších porúch. 

Vydanie DSM-5 bolo od začiatku sprevádzané búrlivou diskusiou v od
borných kruhoch, a až samotná prax ukáže, ako sa situácia v oblasti diagno
stiky duševných porúch bude ďalej vyvíjať. Nová americká klasifikácia na 
jednej strane znamená isté uľahčenie v diagnostike (celkovo sa ohľadom 
DSM-5 diskutuje o význame zníženia prahu pre splnenie kritérií na diagno
stikovanie viacerých psychických porúch), na druhej strane vzniká problém 
s pomenovaním samotnej poruchy užívania návykovej látky. Aj keď klasi
fikácia vznikla pre Spojené štáty americké, predpokladá sa, že bude mať 
vplyv aj na diagnostickú koncepciu psychických porúch vrátane závislostí 
v pripravovanej lCD-ll, ktorej najnovší termín uvedenia je stanovený na 
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rok 2018. Zaujímavosťou je, že v aktuálnom drafte novej medzinárodnej kla
sifikácie chorôb (WHO, 2016) sa diagnóza "závislosti" stále nachádza a (na
teraz) je označená pôvodným termínom "dependence", ktorý autori DSM-5 
odporúčajú nahradiť termínom "addiction". Bez ohľadu na ďalší vývoj no
vých klasifikácií (či už lCD-ll alebo DSM-6) je zrejme potrebné osvojiť si 
diagnostické kategórie platné pre DSM-5, a to minimálne pre správnu inter
pretáciu nových výskumných či prehľadových publikácií v svetovej odbornej 
literatúre. 

Vyhlásenie autorov o konflikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny 
konflikt záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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