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Souhrn 

Sdělení srovnává diagnostické koncepce závislosti uváděné v monografii Klinika alkoholizmu 
autorů S. Kundu a kol., 1988, speciálně lellinekovu diagnostiku , s DSM III . Klasifikační kritéria 
závislosti jsou nejednotná jak v oblasti narušení sociálních funkcí , tak změn způsobu pití i v hod
nocení ~ýznamu fenoménů ztráta kontroly pití a abstinenčního syndromu. Pro diagnózu závislosti 
a indikaci k léčbě má základní význam detekce abstinenčního syndromu. Poruchy sociální 
adaptace mají diagnostickou váhu jen tehdy , jsou-li doprovázeny motivací ke změně prostřednic
tvím abstinence . 

Kl í čo v á s I ov a: závislost - diagnostické rozpory- kontrola pití - abstinenční syndrom -sociální . 
selhávání. 

V. Straka, V. Straková: SOME APPROACHES TO THE DlAGNOSTICS 
OF ALCOHOLDEPENDENCE 

Summary 

The artic1e compares'diagnostic conceptions of dependence described in the monography "Kli
nika alkoholizmu" Kunda et a!. , 1988, specially l ellinek's diagnostics with the DSM III. The de
pendence c1assification criteria are lacking unity in the field of impairment of social functions and 
changing of drink ing habi ts as well as in evaluation of the significance of the phenomenon of loss 
of controling the drinking habit and abstination syndrome. Fór the diagnosis of dependence and 
treatmenl indication, detection of the abstinence syndrome is of basic importance. Social adapta
tion disturbance bears diagnostic significance only when it goes together with motivation for chan-
ging by abstinence . . . . ' . . 

Ke y wo rd s: Dependence - diagnostic differences - control of drinking - abstinence syndrome 
- social fai lure. 

V Straka, V. Straková: EINIGE WEGE ZUR DlAGNOSIS DER ALKO
HOLABHÁNGlGKEIT 

Zusam me n fass u n g 

Die vorgelegte Mitteilung vergleicht die diagnostische Konzeption der Abhiingigkeit , beschrie-
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ben in der Monografie "Klinika alkoholizmu" (Klinik des Alkoholismus) , Kunda et al., 1988, spe
zieH lellinek's Diagnostik mit der DSM III. Die Klassifikationskriterien der Abhangigkeit sind 
ungleich so im Bereich der Sttirung der Sozialfunktionen wie auch in den Trinkgewohnheiten und 
in der Einschatzung der Bedeutung der Fenomene des Verlusstes der KontroHe des Trinken und 
des Abstinenzsyndromes. Fiir die Diagnose der Abhangigkeit und der lndikation fiir die Therapie 
ist die Detektion des Abstinenzsyndromes von grundsatzlichen Belang. Sttirungen der sozialen 
Adaptation sind von diagnostischen Belang nur wenn diese mit der Motivation zum Wandel durch 
Abstinenz begleitet sind. 

Se h I ii s s e I w ti rte r: DiagnQstische Wiederspriiche - Uberwachung der Trinksucht - Abstinenz
syndrom - Soziales Versagen. 

B. C1'paKa, B. C1'paKoBa : HEKOTOPblE IIO.z:pcO,n;bI K ,n;J1AI'HOCTJ1KE 
3ABJ1CJ1MOCTJ1 OT AJIKOrOJIH 

Pe3K>Me 

B CTaTbe )!;aeTCR cpaBHeHHe )l;HaI'HOCTW-IeCKOH KOHl.\e~ 3aBHCHMOCTH OT aJIKOrOJUl, 
rrpHBO)l;HMOH B MOHOrpa<pHK KOJIJIeKTHBa aBTopoB no)!; P)'KOBO)!;CTBOM KYH.z:\bI "K.nHHm<a 
aJIKOrOJIH3Ma" (1988 r.), oc06eHHo C )l;HarHOCTHKoH ,lVKeJIJIHHeKa, C DSM III. KpHTeplGl 
KJIaCcH<pHK~HK 3aBHCHMOCTH OT aJIKOrOJIR OTJlH'IaK>TCR .z:IPyr OT )!;pyra KaK C TOqKH 3pe
HKR: HapyweHHR COQHaJIbHbIX <pyHKQHi1, TaK H C TOqKH 3peHKR: H3MeHeHKH cnoco6a 
nhRHCTBa, a TaJOKe no OQeHKe 3HaqeHKR: <peHoMeHa nOTepH KOHTpOJIR 3a nhRHCTBOM H a6-
CTKHeHTHoro cHH.z:IP0Ma. ,n;JIR )l;HarH03a 3aBHCHMOCTH OT aJIKOroJIR: H )!;JIR nOKa3aHHR K JIe
qeHHK> peIQaK>IQee 3HaqeHHe HMeeT )!;eTeKTHpOBaHHe a6CTKHeHTHOrO CHH.z:IPoMa. Hapywe
HHR coQJiaJlbHOH a)!;anTaQHH HMeK>T )l;HarHOCTJ1qeCKOe 3HaqeHHe JIHWb TOr)!;a, COrrpOBO}l{
)!;aK>TCR JIH OHH MOTHB~eH K H3MeHeHKK> nOCpe)!;CTBOM a6CTKHeHl.\HK. 

K JI K> q e B bl e C JI o Ba: 3aBHCHMOCTb - )!;HaI'HOCTJ1qeCKOe rrpOTHBOpeqHe - KOHTPOJlb 3a 
nhRHCTBOM - a6CTKHeHTHbm CHH)l;pOM - COQHaJIbHaR HerrpHcnOc06JIReMOCTb. 

Diagnostika alkoholové závislosti je jedním ze základních problémů atologie . Diag
nostické nejasnosti a rozpory se jistě vyskytují v každé specializaci psychiatrie , v atolo· 
gii však vedle různorodosti medicínských definic samotných vystupuje problematika 
sociálně psychiatrická vzhledem k tomu, že alkoholismus obsahuje sociálně patologic
kou dimenzi . Skupina expertů SZO v r. 1977 (in : Kunda , 1988, s. 33) považuje za 
neadekvátní klasifikační systém, který by bral v úvahu pouze psychiatrickou či soma
tickou diagnózu, případně obě , a zároveň by nevěnov~1 pozornost tzv. sociální diagnó
ze. Navrhla používat termín porucha související s alkoholem vedle termínu syndrom 
závislosti na alkoholu . Uvádí , že to , zda je možno považovat diagnózu závislosti za cho
robu, je značně determinované sociálně , uplatňují se širší kulturní zájmy a zvyky. Kis
sin a Begleiter v r. 1976 (in: Kunda, 1988, s. 7) konstatují , že mnozí lékaři nejsou 
schopni diagnostikovat a léčit alkoholismus i proto , že nemají k dispozici dostatečně 
rozpracované standardy použitelné v jednotlivých etapách . Při definování závislosti se 
pracuje s příliš rozsáhlými, převážně sociálními charakteristikami , jejichž interpretace 
je většinou poplatná danému sociálnímu prostředí. 
Řada autorů upozornila, že definice nemoci jeví tendenci ke stálému rozšiřován Í. 

rento jev je nazýván medicinizací, případně psychiatrizací deviantního chování. Chro-
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mý (1984), uvádí, že moderní společnost má málo alternativních rolí pro problematické 
jedince. Zmizely skupiny žebráků, tuláků, chudobince, kláštery. Poklesla i důvěra 
v právní systém regulace chování , lidé spíše věří v účinek léčby než trestu. Budka a kol. 
(1987) konstatuje, že za vhodné opatření u osob zneužívajících drogy považovalo 88 % 
respondentů povinné léčení, pro trestní postih se vyslovilo 35 %. Medicinizaci však 
rovněž podporuje to , že zdravotničtí pracovníci jsou v odborné přípravě zaměřeni na 
patologii, tj. na nacházení chorobných stavů, málo na normu (Chromý, 1984). Nejsou 
příliš odrazováni před falešně pozitivní diagnózou, takže se v podstatě učí podnikat 
léčebné kroky i tam, kde povaha problému není příliš jasná. Medicinizační tendence 
tedy vycházejí ze strany laické veřejnosti i ze strany příslušných odborníků . Jako pří
klad psychiatrizace provokované odborníky Chromý přímo uvádí alkoholismus. 
V tomto směru se z morální slabosti stává nemoc, problém je vyňat z případného mo
rálního kontextu. Jedinec zneužívající alkohol byl dříve hodnocen jako mravně naru
šený, jako hříšník, a byl tedy i považován za zodpovědného za své pití. Medicínská 
reformulace zneužívání alkoholu musela zavést charakteristiku nemotivovanosti a vol
ní neovladatelnosti stavu, což implikuje i nepřítomnost vlastní odpovědnosti. Chro
mý konstatuje, že se někdy volá po demedicinizaci, když medicinizace involučních 
změn naplnila interní i jiná lůžková oddělení starými lidmi nebo psychiatrizace zneuží
vání chemických látek zajišťuje obsazování psychiatrických lůžek asociálními jedinci 
mezi výkony jednotlivých trestů. Demedicinizačním snahám však velký úspěch nepřed
povídá . Přes politické změny v r. 1989 potvrzují uplynulé dva roky přetrvávání medi
cinizace problematiky tlakem na pobyt sociálně selhávajících a detenci neléčitelných 
s ireverzibilním defektem. 

Keller v r. 1977 (in: Kunda, 1988, s. 32) analyzoval terminologické nejasnosti spo
jené s diagnostikou závislosti na alkoholu . Jako identické hodnotí termíny alkoholis
mus, alkoholová adikce, syndrom závislosti na alkoholu. Za nevhodné , nepřesné či ne
jasné považuje užívání takových termínů , jako je problémové pití, abúzus alkoholu, 
masívní či excesívní pití, únikové pití , deviantní pití atd., o nichž uvádí, že nejsou ter
míny diagnostickými , ale měly by se spíše používat v epidemiologii nebo sociologii . 
Souhrnný termín utvořený skupinou expertů SZO v r. 1977 je syndrom závislosti na 
alkoholu. Slovem syndrom se vyjadřuje skutečnost, že problematika stále není diag
nosticky uzavřená . Mnoho autorů se začalo vyhýbat termínu alkoholismus i pro jeho 
sociálně stigmatizující efekt. Četné námitky byly proti stanovení diagnóz 303 a 305 v 9. 
decenální revizi MKN , mj. proto, že dosud není určena hranice mezi oběma pojmy. 
Někteří autoři považují za začátek chorobného procesu první kontakt s drogou, jiní 
kladou důraz na popis alkoholových psychóz a terminálních stadií. 

Pokud z hlediska diagnostických kritérií srovnáme koncepce vývoje závislosti, jak 
je shrnuj e publikace Klinika alkoholizmu autorů S. Kundy a kol., s. 30 - 31, za hlavní 
symptom patologického vývoje se často považuje ztráta kontroly: Rotter (1962), Strel
čuk (1966), Keller (1977), Portnov a Pjatnická (1973) tento fenomén zahrnují pod ter
mín psychická závislost, která první stadium charakterizuje. Proti tomu Molochov 
a Rachalskij (1959) ve svých pěti stadiích vývoje závislosti začínají již prvním kontak
tem s drogou ve stadiu tzv . společenského pití. Různé klasifikace proměnlivě akcentují 
v dalších stadiích faktory abstinenční symptom atiky či sociálního a osobního úpadku. 
Devátá decenální revize MKN při definování diagnózy 303 zdůrazňuje nutkání užívat 
alkohol, explicitně nepoužívá termíny ztráta kontroly či abstinenční syndrom, o sociál
ních potížích se nezmiňuje. Při definici diagnózy 305 jako možné uvádí potíže při 
plnění společenských funkcí. 
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Nejznámější je Jellinekova klasifikace čtyř stadií vývoje alkoholové závislosti, která 
se celosvětově rozšířila a chronologicky je starší než výše zmíněná pojetí. Její sympto
matologický rozbor, jak je uváděn v již zmíněné monografii Klinika alkoholizmu (s. 
37 - 70) se pokusíme srovnat s klasifikací uváděnou 'Diagnostickým a statickým ma
nuálem duševních poruch Americké psychiatrické společnosti, OSM III . 

Pokud jde o Jellinekovu 1. a 2. fázi, které jsou symptomatické, průkaz popisovaných 
znaků závisí na sdělení subjektu (tajné pití , příprava alkoholem na činnost, pocity viny 
kvůli pití atd.). Získání takových údajů tedy záleží na kritičnosti a spolupráci pacienta. 
Přitom však se náhled často chápe spíše jako výsledek terapeutického úsilí než jako 
vstupní charakteristika osoby závislé na alkoholu. Základní diferenciační symptom 
určující třetí fázi je ztráta kontroly. Je zároveň základní pro diferenciaci závislosti od 
zneužívání. Vzhledem k tomu , že jde o fenomén klíčového významu, budeme se jím 
zabývat podrobněji později. Další ]ellinekem uváděný příznak třetího stadia je racio
nalizace pití. Následují fenomény poruch chování a prožitkových kvalit: velikášské či 
agresívní jednání, výčitky svědomí, výrazná sebelítost, nepřiměřená zatrpklost, alko
holická žárlivost. Ze sociálních charakteristik se uvádí ztráta přátel , fluktuace, ztráta 
zájmů, reinterpretace interpersonálních vztahů, změny v rodinných zvyklostech s pře
rozdělením rolí . Je otázkou, zda za základní determinantu lze považovat alkohol. Ve
dle osobnostních predispozic testujeme víceletý vývoj, v němž se již z chronologického 
hlediska může měnit připravenost k různým sociálním funkcím . Důležité jsou uváděné 
změny ve způsobu pití: periody úplné abstinence, jež Jellinek interpretuje jako projev 
racionalizačního systému , kdy si dotyčný chce dokázat, že není alkoholik: změna stylu 
pití, která může zahrnovat řadu fenoménů: alkoholové tahy , změnu sortimentu nápo
jů, přechoo 00 společenského k osamělému pití, změnu doby pití atd. Alkoholocentric
ké chování, zajišťování si zásob alkoholu doma i v práci. Poruchy životosprávy: hypo
rexie až anorexie při kontinuálním pití, vedoucí k astenizaci až kachektizaci. Hospitali
zace pro somatické komplikace v důsledku pití. Symptom, jímž třetí stadium končí , 
jsou pravidelné ranní doušky. Symptom, který zahajuje čtvrté stadium, je výskyt pro
longované opilosti, kdy několikadenní nepřetržité pití ústí do astenizace, exhausce, 
v extrémních případech do metabolického rozvratu s generalizovaným tremorem , ve
getativní excitací, psychomotorickou inhibicí a jinými neurologickými příznaky . Násle
duje vynucená pauza abstinence či redukované konzumace. Dalším příznakem je etic
ká deteriorace s vulgárním , lhostejným , sobeckým chováním, difúzní agrese. Následují 
poruchy myšlení, deteriorace paměti , dále tranzitorní psychotické stavy či alkoholová 
psychóza. Jellinek potom uvádí popíjení s osobami pod společenskou úrovní dotyčné
ho , pití technických výrobků, ztrátu tolerance, deprese, třesy , psychomotorickou inhi
bici s neschopností provádět běžné úkony, obsedentní charakter pití , vágní nerealistic
ká přání. Posledním znakem je selhávání racionalizačního systému. 

Námitky proti lellinekovu symptomatologickému popisu vývoje závislosti spočívají 
v konstatování nízké specificity řady fenoménů, jejich opakování v akcentovanější 
podobě ze stadia do stadia. Různí autoři zjišťují rozdíly v chronologickém pořadí něk
terých příznaků . Jellinek, stejně jako jiní autoři, kteří berou v úvahu závažnost psy
chických změn, se musí vypořádat i s problémem primárnosti problematiky. Vedle pra
cí zabývajících se depresí u alkoholiků jako důsledku působení alkoholu na organis
mus i důsledku .extrapsychických problémů rostoucích s růstem závislosti, se objevují 
názory, že deprese nemusí být důsledkem abúzu a že může abúzus motivovat (Molčan 
a kol., 1981), deprese může být chápána jako primární dispozice alkoholismu. Za alko· 
holismem se tedy mohou skrývat primární depresívní stayy, dispozice', která se uplat· 
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nila při vzniku deprese v důsledku abúzu, se mohla uplatnit i při -vzniku závislosti. Jak 
roste uniformita spo lečenských požadavků, zmenšuje se individuální prostor pro reali
zaci specifických předpokladů a častěji se objevují dekompenzace autoregulačních 
funkcí (Wallace a kol. , 1983) . Miššík (1980) konstatuje obtížnost rozlišení psychopato
logie a sociální patologie. Keller (1969) zdůrazňuje, že mnoho jedinců mění životní 
styl bez užívání drog , mnoho začíná užívat drogy až poté, kdy změnili životní styl: " N i
kd o nemá právo definovat změny životního stylu a cílů jako psychopatologii" (s. 
114) . Dietrich (1984) konstatuje, že jsou nepatrné rozdíly mezi alkoholickou halucinó
zou a schizofrenní psychózou. Mullaney a Trippett (1984) uvádějí případy fobické 
úzkosti, které vyvolávaj í abúzus až u třetiny závislých na alkoholu, podobné konstato
vání se vyskytuje u Stockwella a spol. (1984). 

Vezmeme-li v úvahu tyto novější názory, tím složitější nám musí připadat diagnos
tické rozhodování. Jak nám mohou pomoci kritéria reflektuj ící specifitu užívání alko
holu a jej í změny při rozvoji závislosti , je rovněž diskutabilní. Ztráta kontroly, tedy 
neschopnost přestat pít, byla jako znak závislosti na alkoholu použita již Bleulerem , 
autorem termínu schizofrenie . V r. 1911 psalo ztrátě kontroly Korsakov. Lze ji chápat 
jako výlučně organicky podmíněný ireverzibilní fenomén . Proti tomu Keller a Glatt 
v 70. letech zdůrazňují aspekt učení : samotný alkohol u alkoholika se ztrátou kontroly 
ještě nevyvolává potřebu dalšího pití , spíše jsou to sociální souvislosti pijáckého cho
vání, pokud chybí tyto klíčové podněty, ztráta kontroly se nemusí projevit (in: Kunda 
a kol., 1988, s. 69) . Jako behaviorální fenomén ji j ednoznačně chápe Marlatt (1985). 
Naši pacienti velmi často přiznávají , že když jsou v hospodě s kamarády, nevědí, kdy 
mají dost, a zároveň tvrdí , že doma může být alkohol libovolně dlouhou dobu, nebo 
že s manželkou si dají dvě deci a více ne. Máme na tato tvrzení pohlížet jako na produkt 
racionalizačního obranného systému , anebo jde o potvrzování Keller-Glattovy hypoté
zy? Slovenští autoři Kliniky alkoholizmu konstatují dočasnou ztrátu kontroly v souvis
losti s různými stresory (s . 69). Identifikaci příznaků ztěžuj e i to, že obsahuje kvan
titativní rozměr vyjadřovaný pojmem nespolehlivé či snížené kontroly pití. Kromě to
ho, vedle problému dá se říci akademického, máme i problém praktický, totiž jak daný 
feno mén prokázat. Většinou vycházíme ze subjektivních údajů pacienta. Výsledky 
administrace známého finského dotazníku záleží na tom , zda své pití pacient chápe 
jako špatně zvladatelné a i pro něj obtížné. Máme zkušenost s velmi rozdílnými výsled
ky administrace metody kolektivně celé komunitě pouze na základě ironické připomín
ky , že někdy podle odpovědí zjišťuj eme , že osoby na alkoholu závislé jsou všude, jen 
ne u nás na oddělení. Pokud ji vyslovíme, získané skóre je mnohem nižší. 
Změna kontroly pití se projevuje již při psychické závislosti. Další klíčový pojem. 

abstinenční syndrom , se týká somatické závislosti . Jeho výskyt nastupuje několik hodin 
po přerušení pití, projevuje se především třesem rukou nebo generalizovaným třesem, 
poruchami spánku , pocením, neklidem , úzkostí, depresí, dysforií , nechutenstvím , sla
bostí, labilitou tepu atd . Příznaky většinou začínají ráno , ranní pití je má zmírnit. Mír
nější příznaky většinou mizí do dvou dnů po skončení pití. Abstinenční syndrom popi
soval již Bonhoeffer v r. 1901, ucelený popis podali Victor a Adams v r. 1953, tak jej 
v r. 1955 přijala SZO (in: Kunda a kol. , 1988, s. 23). Citovaná slovenská publikace 
používá termín abstinenční symptomový komplex (s. 74) , který autoři definují jako 
soubor psychopatologických a patofyziologických fenoménů podmíněných narušenou 
homeostázou závislého jedince, pro nějž je charakteristické vzájemné sdružování a čas
tý výskyt v souboru zkoumaných pacientů. Podle frekvence výskytu řadí symptomy tak
to: ranní pití pravidelné a periodické, třes rukou či generalizovaný, poruchy spánku 
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- spánek neklidný, přerušovaný , děsivý, brzké probouzení, nespavost až torpidní in
somnie, hyporexie až anorexie, nauzea, žaludeční nervozita , tíha v žaludku. Tyto pří
znaky měly nadpoloviční výskyt. Následovaly: zvýšené pocení , úzkost , rozlady, depre
se, neklid, afektivní labilita ; nutkavé pití , psychomotorická inhibice , vomitus, malát
nost, slabost, zvláště zrána, ojedinělé epileptické záchvaty. Izolovaně se v souboru vy
skytovaly hypnagogické halucinace , solitární halucinace , přechodná dezorientace , po
ruchy paměti. Za vzácný však autoři považují rovněž výskyt cefaley a poruchy koncen
trace, které nám připadají časté. Rozlišování fyzické a psychické složky abstinenčního 
syndromu, kdy fyzická složka následuje bezprostředně po zahájení abstinence a psy
chická se projevuje v prvních měsících po léčbě jako touha po alkoholu v situacích 
zátěže či v situacích v minulosti s abúzem spojených, považují za arteficiální, vycháze
jící z dualistických představ , neboť obě složky se u jedinců překrývají v různém pomě-
ru . Abstinenční symptomatiku považují za základní a při diagnostice určující. . 

Při shrnutí citovaných stanovisek můžeme konstatovat , že pokud abstrahujeme od 
koncepcí, které identifikují počátek chorobného procesu s prvním kontaktem s drogou 
a nemají tudíž žádnou diagnostickou váhu, jsou dva základní názory na to, co je dife
renciačním kritériem závislosti. Jeden za toto kritérium považuje fenomén ztráty či sní
žené kontroly pití, druhý abstinenční syndrom. První stanoví začátek závislosti v čas
nějším údobí, neboť ztráta kontroly automaticky nepodmiňuje výskyt abstinenčních 
příznaků . Tento fenomén se však zjišťuje velmi obtížně, a zároveň jeho definice mohou 
být až protikladné. Ani dynamika tohoto jevu není známa: existují názory na jeho ire
verzibilitu i reverzibilitu. Abstinenční syndrom je povahy objektivnější a prokazatel
nější , dle zastánců první koncepce však již znamená hlubší postižení , spojují jej s roz
sáhlejší patologií psychickou i sociální, takže postulují problém příliš pozdní detekce. 
Přitom význam obou fenoménů jako signálů odlišného stupně vývoje závislosti může 
být případně zpochybněn rozdíly v terminologii v reakci na tentýž jev: Jellinek (1960) 
uvádí , že ztráta kontroly je spojena s abstinenčním syndromem, od něhož získává jedi
nec úlevu dalším napitím, na rozdíl od deliberovaného pití spojeného např. s výkyvy 
nálad, ale bez manifestace abstinenčního syndromu během pití (s. 145 - 146). 

Nyní se chceme zaměřit na to , jaké explikace lze učinit na základě DSM III. Naše 
problematika je řazena pod skupinu poruch ze zneužívání látek , jež jsou definovány 
jako nežádoucí behaviorální změny vzniklé v důsledku pravidelného užívání látek. 
Patří sem abúzus alkoholu a závislost na alkoholu. Další nezbytné termíny, intoxikace 
a abstinenční syndrom, jsou vedeny v kapitole Organické duševní poruchy. Pokud jde 
o diagnózu abúzu látek, musí splňovat tři kritéria: kritérium patologického užívání , 
kritérium narušení výkonu funkcí a kritérium minimálního trvání 1 měsíc . Kritérium 
patologického užívání se popisuje takto: intoxikace během celého dne, neschopnost 
snížit či zastavit užívání, pití všeho, v čem je alkohol, výskyt minimálně dvoudenních 
intoxikací, opakované pokusy kontrolovat abúzus občasnou abstinencí nebo omeze
ním na určitou denní dobu , pokračování v abúzu i při vážném tělesném onemocnění , 
potřeba denního užívání látky pro zachování adekvátního fungování jedince, epizody 
komplikací vzniklé intoxikací, např . palimpsesty. Dle našeho názoru uvedená deskrip
ce patologického užívání evidentně obsahuje ztrátu kontroly pití. Kritérium narušení 
výkonu funkcí zahrnuje porušování závazků k přátelům a rodině, agresívní tendence, 
potíže se zákonem, potíže v profesionálním fungování , opouštění zaměstnání , ne
schopnost přiměřeného výkonu pro intoxikaci. DSM III zdůrazňuje nutnost pečlivého 
určení, zda sociální a profesionální narušení je skutečně ve vztahu k požívání látky. 
Posledním kritériem je, že porucha musí trvat nejméně jeden měsíc. 

204 



V. STRAKA, V. STRAKOV ÁlNĚKTERÉ PŘÍSTUPY K DIAGNOSTICE ZÁVISLOSTI NA AL
KOHOLU 

Jak je vidět , pojetí OSM III se výrazně liší od názorů uváděných autorů, kteří vesměs 
ztrátu kontroly chápou jako signál existující alkoholové závislosti. Podle OSM III ztrá
ta kontroly není diferenciačním kritériem. Pokud tuto deskripci srovnáme s lellineko
vou klasifikací, v oblasti tzv . patologického užívání se vyskytují Jellinekovy symptomy 
z druhého stadia: příprava alkoholem na činnost, palimpsesty ; z třetího stadia: přítom
nost společenských tlaků proti pití, agresívní jednání, ztráta přátel , poruchy profesio
nální adaptace , v rodině, a především formy pití , které lellinek definuje již jako pro
jevy závislosti , tj . periody úplné abstinence, tahy, ritualizace pití, ranní doušky; 
ze čtvrtého stadia jsou zastoupeny symptomy prolongované opilosti, pití technických 
výrobků . 

Ve vztahu k závislosti na alkoholu OSM III uvádí, že je obvykle těžší formou psychic
ké poruchy ze zneužívání látek . Znamená fyzickou závislost prokazatelnou buď stou
pající tolerancí nebo abstinenčním syndromem. Pravidelně bývá splněno kritérium pa
tologického užívání způsobujícího narušení výkonu běžných sociálních funkcí. Tole
rance je definována jako požadavek výrazně zvýšeného množství látky s cílem 
dosáhnout žádaného účinku, nebo je výrazně snížený účinek při pravidelném užívání 
stejných dávek . Konstatuje se, že u alkoholu je značná interindividuální variabilita, 
pokud jde o množství požití, aniž by došlo k intoxikaci , takže určujícím znakem tole
rance je údaj jedince o tom, že v minulosti stačilo výrazně menší množství alkoholu 
k navození intoxikace. Diagnostická kritéria pro alkoholový abstinenční syndrom jsou: 

a) Přerušení nebo zredukování značně prolongovaného požívání alkoholu (tj. ně
kolik dnů nebo déle) , následované po několika hodinách hrubým tremorem rukou, ja
zyka a očnÍl:h víček a je přítomen nejméně jeden z následujících symptomů: 1. nauzea 
a zvracení; 2. malátnost či slabost; 3. hyperaktivita autonomního nervového systému, 
např. tachykardie, pocení, vzestup krevního tlaku; 4. anxieta; 5. depresívní nálada či 
podrážděnost ; 6. ortostatická hypotenze: 

b) Není vyvolán žádnou jinou tělesnou nebo duševní poruchou . Abstinenční 
symptomy vymizí během pěti až sedmi dnů. 

Pod diagnózou závislosti na alkoholu OSM III uvádí tři hlavní modely chronického 
patologického užívání alkoholu: pravidelné denní pití velkého množství ; za druhé , pra
videlné silné pití o víkendech; za třetí dlouhé období střízlivosti vystřídána obdobími 
týdnů až měsíců denního silného pití. První dva modely představují trvalý subtyp, třetí 
subtyp epizodický . Souhrnem lze říci, že diagnostickými kritérii pro závislost na alko
holu jsou za prvé kritérium patologického užívání alkoholu - totéž jako abúzus; za dra
hé, narušení výkonu běžných sociálních nebo profesionálních funkcí způsobené uží
váním alkoholu - totéž jako abúzus, a vlastní specifické kritérium je vznik tolerance 
nebo rozvoj abstinenčních příznaků . Za zmínku stojí poznámka, že příležitostné pití 
s řídkou nebo žádnou epizodou intoxikace se vyskytuje u některých osob s anamnézou 
čisté alkoholové závislosti, proto by nemělo být pití, které je mírné , považováno za 
důkaz nepřítomnosti závislosti na alkoholu v minulosti. 

Za cenné považujeme v OSM III pojetí sociálního selhávání v důsledku užívání al
koholu jako fenoménu, který nemá diagnostickou váhu, nemusí signalizovat závislost. 
Akcentuje se tím medicínský aspekt oproti situaci, kdy se při vlastní diagnostice uplat
ňovaly morální či veřejně zdravotnické postoje. Pokud jde o specifické kritérium závi
slosti spočívající v průkazu vzniku tolerance či rozvoje abstinenčních příznaků , připa
dají nám oba uvedené fenomény nesouměřitelné ve své závažnosti . Výrazné zvýšení 
tolerance, jak ostatně OSM III konstatuje, lze prokazovat jen subjektivně; adjektivum 
výrazný je značně vágní. Zvýšenou toleranci dle nás jednoznačně implikuje již krité-
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rium patologického užívání se ztrátou kontroly . Zvyšování tolerance , které OSM III 
považuje ~a kritérium závislosti, Jellinek umísťuje ještě do předalkoholického , prvního 
stadia, kdy se tolerance automaticky zvyšuje při přechodu od příležitostného pití k pra
videlnému . Jednoznačné konstatování abstinenční symptom atiky se u Jellineka vysky
tuje ve štvrtém stadiu: třesy, psychomotorická inhibice a nepřímo již koncem třetího 
stadia: ranní doušky. Zvyšování tolerance tedy začíná již od prvního stadia, abstinen
ční syndrom se manifestuje na rozhraní třetího a čtvrtého stadia. 

Pokud jde o dynamiku vývoje fenoménů , OSM III nechápe ztrátu kontroly jako ire
verzibilní, stejně tak abstinenční symptomatika není trva·lá . Trvalá abstinence tedy ne
musí být jediným řešením, není vyloučeno, že jedinec se závislostí v anamnéze mírně 
požívá alkohol bez komplikací. Zajímavý je rovněž pohled na význam klíčového feno
ménu ztráty kontroly . To , že jedinec závislý na alkoholu nemusí mít nutně ztrátu 
kontroly pití, postuloval již Jellinek svým delta-typem závislosti . Opačný pohled , tedy 
že jedinec se ztrátou kontroly nemusí být nutně na alkoholu závislý, tolik diskutován 
nebyl. 

Oproti ztrátě kontroly považujeme abstinenční syndrom za velmi validní kritérium 
závislosti . Snadno se nám diagnostikuje, pokud dotyčný přichází na hospitalizaci tzv . 
z volné nohy. A le pokud jej máme zjišťovat anamnesticky, pacient se k nám dostáva 
např . z výkonu trestu, dostáváme se do stejných rozpaků jako při určování ztráty kontro
ly . A přitom, chceme-li zachovat medicínský charakter atologie, má toto kritérium jas
nou prioritu před kritériem narušení sociálního a profesionálního fungování. Jednak je 
tento znak málo specifický, a kromě toho požadavek OSM III , aby se precízně zjišťovala 
příčinná souvislost mezi tímto sociálním narušením a abúzem, nelze vždy splnit prosté 
proto , že se často abúzus či závislost spojují s diagnózou psychopatie ; a těžko přesné 
rozlišit, v čem je primární příčina selhávání. Nemáme-Ii možnost ověřit si existenci ab
stinenční symptomatiky, považujeme za diagnosticky významné kritérium motivace 
k abstinenci, jež se tradičně chápe jen ve významu terapeutickém. Přes přítomno,t 
racionalizačních a projektivních obranných mechanismů, jimiž pacient odmítá kauz:t1 · 
ní souvislost svého pití a svých společenských problémů, často očekává redukci těchto 
potíží při redukci pití. Motivace k abstinenci jako diagnostický faktor je obsažena Již 
v Jellinekově koncepci (periody abstinence se snahou dokázat si schopnost pití ovlií
dat), je vyjádřena ve třet ině položek dotazníku mnichovských autorů pod Vedenllll 
Feurleina MAL T-S a je pří tom na ve Skálově tzv. sedmietážové diagnóze závislo,t1 
(Skála a kol. , 1982, s. 129 - 138) , ve formulaci verbálního a produktivního náhledu. 
Pro časté zdůrazňování alkoholových racionalizací je aspekt motivace k abstinenci čas· 
to podceňován , dle nás však může v řadě případů počínající závislost diferencovat kri
térium narušení sociálního a profesionálního fungování v jeho alkoholovém či nealko
holovém původu. Faktor motivace sjednocuje diagnostiku s terapií. Diagnóza má 
smysl především tehdy , následuje-Ii terapie, a mělo by jít o stavy terapeuticky ovlivni
telné; na druhé stran ě terapie tam, kde diagnóza není správně stanovena je čas to zh~· 

tečným plýtváním úsilí. 
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