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Souhrn 

Vlivy způsobuj ící změny osobnosti v průběhu léčby už ivatelů návykových látpk jsou velice 
rozdí lné. J edná se zejména o vlivy genetické a zrání osobnosti v urč itém prostředí a sociá lním 
klimatu. 

Specifická l éčba je jedním z činitelů , který se podílí na změné osobnosti. 

K I í č o v á s l ov a: uživatelé návykových látek - změny osobnosti - vliv I cčby 

K. Hampl : PERSONALITY CHANGES OF ALCOHOL 
AND DRUG USERS 

Summary 

Influences a fTecting personality changes of a lcohol and drug users a re very difTerent. The 
main are in genetics spher e and a mature of personality in certai n environment and social c1i 
mate. 

The specific treatment is one of the factors which take part on the personality changes . 

Ke y w o r d s: alcohol and drug users - personality changes - influence of treatment 
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l íl'OrI 

L(;čua pacientů užívajících návykové látky je postavena na třech základních tera
peutických pilíř'ích: psychotnapii . farmakote rapii a soc ioterapii . 

Do všech tČ'chto zéÍkladů l éčby se promítá osobnosl pacienta, která se mění 
\. průbČ'hu l éčuy . Léčba sama ale není jE'diným činite lem, který vede ke změně osob
nosti. 

Osobnost ka7.dého človČ'ka je jedinE'čná, neopakovate lná, měnící svoje kvality bě
helll celého ži\"()ta. Faktorů působících na osobnost je veliké množství. Některé jsou 
oueené a platí !Jn> všechny, jiné jsou spE'cifické a platí jen pro určité skupiny lidí , na 
pi'iklad pro uživatele návykových lát(>k . Zatím se nepodařilo určit příznaky , projevy 
nt'bo charakteristiky. kte ré by obecně predikovaly budoucí vývoj ve smyslu závislo
st i na néÍvyko\·.ých látkéÍch. 

Snahy c\l'finO\'at charakte ristickou. typickou osobnost inklinující k užívání alko
holu trvají již j'adu I(>t bez většího ú s pěchu. 

Ke ka ždemu pacientovi je poti'ebné přístupovat jako k potencionálnímu uživate li 
a snažit se zj istit pi'ípac\né známky užívání návykové látky. J e při tom důležité ne
poškodit osob nost vyšE'tÍ'ovaného předsudkem, že se jedná o "alkoholika" nebo 
. .fetá ka". 

SituacE' je o to obtížnější , že každá osobnost je vytvářena řadou faktorů, kde u ží
véÍní návykové látky má jen větší či menší vliv na tvorbu osobnosti. 

VtiPy púsobící změnll osobnosti: 

l\l ez i základní vli vy pů sobící na změnu osobnosti patří genetika, zrání osobnosti, 
prostŤl'dí. l éčba a sociální klima. 

Tabulka 1. 

Vlil 'Y púsobicí I/Q zmČl/lI osobl/osli 

genetika 

zrání osobnosti 

prostředi 

sociá lní klim a 

léčba 

Gcnelický fa/?l or 

J ed ním ze základních činitelů vytvářejících osobnost u živatele návykových látek 
je genetický faktor. Hledání odchylného genetického vybavení u osob užívajících 
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návykové látky nebylo zatím dostatečně ú s pěšn é. Ne podař· il o se nalézt specifický 
gen pi·ed určují cí budoucího uživatele návykové látky. 

Ani u u živate lů alkoholu se ne podařil o zatím dostatečně prokázat, že al e la Al , 
konkrétní forma genu o určité nukleotidové sekvenci, by mě l a predikovat rozvoj 
osobnosti se sklonem k užívání a lkoholu (Kašpa rovská at al., 2003). 

Existence genetického faktoru byla zatím prokazována rodinným výskytem uži
vatelů návykových látek v jednotlivých nástupních generacích . Nepřímým důkazem 
genetického zatížení jsou studie dvojčat a adoptovaných d ě tí (Še rý, Zvol ský , 2001). 

Rodinný výskyt užívá ní návykových látek jsme sami pozorovali v předcházejících 
a následných generacích u paci entů se záv islostí na alkoholu. J e zajímavé, že po 
rozšíření nealkoholových drog mladší ge nerace z rodin uživate lů alkoholu nejen pijí 
alkohol , a le be rou i nea lkoholové drogy. J e zatím velmi obtížné určit podíl gene
tického vybavení jedince a jeho ovlivně ní rodinným a spo l ečenským prostředím . 

Geneticky je dáno také rozdí lné enzymové vybavení u živate lů (Hampl , 1978). 
Známý je nedostatek a ldehyddenyd rogenázy u některých Japonců, způsobující 

u nich po požití a lkoholu antabusový efekt. Ji stě se objeví i rozdílné enzymatické 
vybavení i u u živatelů nealkoholových drog. 

Rovněž rozdílný stav neurotransmiterů a jejich rece ptorů může být dán gene
tickým založením. Působení neurotran smiterů lze sledovat v jednotlivých částech 
mozku po požití jednotlivých drog a jejich působen í lze již i farm akologicky ovlivnit 
na příklad v synapsové štěrbině jejich zpětným vychytáváním. 

Všechny tyto biologické pochody samozřejmě ovlivňují projevy osobnosti uživate
le návykové látky. 

Zrání osobnosti 

Řada pacientů užívajících návykové látky se dostává do l éčby ve velmi mladém 
věku, kdy typickým znakem jejich osobnosti je nezralost. Postupné zrá ní osobnosti 
se tak stává dalším důležitým fa ktorem, kte rý má podstatný vliv na stav a projevy 
osobnosti (Hampl , 2000). Osobnost každého člověka se během života rozvíjí, někdy 
pomalu , jindy rychleji, někdy se vývoj i na čas zastaví. 

Děti do 14 let 

Osobnost dětí je dána nezralostí, neznalostí sama sebe, neznalostí prostředí, spe
cifickou orientací i ve vlastní rodině . Děti jsou proto většinou zvídavé a zvědavé, hle
dají své postavení mezi vrstevníky, se kterými se snaží identifikovat. Pokud 
vrstevníci užívají nějakou návykovou látku , chtějí to vyzkoušet, experimentují. J e
jich osobnost je osobností nezralou , často emočně a soci álně nestabilní . 

Mladiství 15 až 19 let 

Pro mladistvé je charakteristické období zrání osobnosti. Probíhá u jedinců 

s různou intenzitou. Při tom somatická zralost předbíhá zralost psychickou. To 
může být příčinou některých problémů , na příklad předčasná iniciace sexuálního ži
vota s následným neplánovaným těhotenstvím a rizikem pohlavního onemocněn í. 
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Pro tyto mladis tvé jsou důlcžite kladné osobní vzory, osobnosti, se kte rými by se 
chtě li identifikovat. aopak velmi zhoubný vliv mají, kromě jiného, osobnosti s rizi 
kovým chováním, kte ré se mladiství snaží napodobovat. 

Mívají probl émy s využíváním volného času , někdy se nudi , často opouštějí svoje 
záliby a koníčky _ Postupně poznávají svět, společnost a sami sebe, ztotožňují se 
s vrstevníky_ ,Jde o populaci vystavenou maximální nabídce všech návykových látek 
včetně i legá l ních drog. 

Osobnosti mladistvých se za čí nají formovat a li ší s i v přístupu k nabízeným 
drogám : část primárně odmítne, část zkusí a dále neužívá a část mladi stvých se
trvává u užíváni drog a stává se závislou. Drogy se pak mohou podílet na utváření 
di soc iá lní osobnosti s proti spo l ečen s kým chováním. U jiných se může vyvinout osob
nost narcistická s vysokým, fal ešným sebevědomím , ukazující , co všechno dokáže . 
Jindy jde o emočně nestabilní osobnost, která se může projevit zkratkovitým 
jednáním, u n ě kte rých se začne vyvíjet a nxi ózní porucha osobnosti s pocity úzkosti 
a napě tí (Pav lovský, 2001). 

Porucha v dětství může výrazně ovlivnit vývoj osobnosti v dospělosti. Příkladem 

mohou být d ě ti s ADHD syndromem (Attention Defficit Hyperactivity Disorder) 
s hyperkinetickou poruchou chování a s poruchou aktivity a pozornosti, které mo
hou mít v dospě losti sklon k hype ra ktivitě, k potřebě uspokojit svůj vnitřní neklid. 
U takových osobností se mohou objevit sklony k užívání stimulancií, které jim 
přinášejí náhradní pocit uspokojení , samozřejmě za cenu zdravotního a sociálního 
ri zika , s nás ledným poškozením v obou oblastech - psychické i fyzické. 

Prostředí a sociální klima 

Mezi dal š í vlivy ovlivňující osobnost uživatele návykových látek patří vliv nej
bližšího prostředí a sociálního klimatu. 

Nikdo asi nepochybuje o tom, že osobnost spoluvytváří i vlivy nejbližšího okolí, 
rodina, škola , vrstevníci, kamarádi , parta, sport a jiné záliby, lidé se stejnými 
zájmy. J e samozřejmé, že pak osobnost může být ovlivňována jak v kladném tak 
i v záporném smyslu . 

Sociální klima může být velmi rozdílné. Může se čas od času měnit a výrazně 
ovlivňovat osobnost člověka. Většina lidí dělá to, co je obvyklé, co je zvykem . Lidé se 
podrobují, i nevědomky, různým rituálům. Důležité je spirituálni ovlivňování osob
nosti . Opět může být kladné i záporné. Někteří uživatelé návykových látek nalézají 
postupně smysl života v pomáhání druhým, často na podkladě charitativnich 
při stupů a náboženského cítění. Opakem je silné negativní působení různých sekt 
na vývoj osobnosti. Uživatel drog se pak může stát snadnou obětí podvodníků a ma
nipulátorů. 

Nelze opomenout ani media, která se významně podílejí na vytváření sociálního 
klimatu a hromadně ovlivňují celé skupiny lidí , včetně uživatelů návykových látek. 
Mohou vznikat nové kasty uživatelů a experimentátorů s novým drogami. Užívání 
drog se může stát dokonce módou . 

Ovlivňování lidí veřejnými sdělovacími prostředky je podivuhodné a často 

zneužívané z nejrůznějších důvodů. Ovlivňované jsou i osobnosti uživatelů návy
kových látek. Media mohou způsobit změnu osobnosti, jejího přístupu k řešení 

250 



K. HAMPL / ZMĚNA OSOBNOSTI UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

problémů. Vytvářejí atmosféru se změnam i nálady, motivace, náh\(,du a přispívají 
tak často ke zvýšenému užívání drog a k rozvoji psychické a fyzické závis losti. To 
pak nepříznivě ov li vňuje nejen osobnost uživatele, a le i průběh a výsledek l éčby . 

Léčba 

Jedním z dalších faktorů měnících osobnost uživate le návykových látek je l éčba, 

při které jde o příznivé ovlivnění vývoje osobnosti, o hledání cesty pro motivaci ve
doucí postupně ke změnám náhledu na potřebu l éčby a abstinence. 

Změna náhledu na nutnost abstinence vytváří sama o sobě ve liké změny v proje
vech osobnosti, kte rá svůj nový náhled začíná prosazovat a uplatňovat. Pomoci mo
hou pozitivní příklady. Vrcholný prožitek po užití drogy je čím dál e tím více konfron
tován s poznáním negativních účinků a násl edků. 

Lékař vstupující do života jedince užívajícího návykové látky potřebuje mít do
statek empatie s trvalým psychoterapeutickým pří stupem . J e při tom a le potřebné 
si uvědomit, že ke změně osobnosti dochází nejen vlivem l éčby , a le i vlivem mnoha 
dalších faktorů. Proto hovoříme nikoliv o vlivu léčby na změnu osobnosti, a le o změ
nách osobnosti v průběhu léčby, na kterých se samozřejmě léčba více č i méně podílí. 

Diskuse 

Podíl léčby na změně osobnosti nelze izolovat od ostatních vlivů a tím a ni ne lze 
přesně stanovit podíl na změně zejména pokud se děje v kladném smyslu. Terapeut 
má často sklon pozitivní změnu osobnosti přisuzovat léčbě a zhoršení posuzovat jako 
vliv ostatních okolností a jen v krajním případě přiznat selhá ní l éčby . Podíl l éčby na 
změně osobnosti je různý u jednotlivých osob, stejně tak jak je různý podíl ostatních 
vlivů. 

Velké změny osobnosti nezávislé na l éčbě můžeme očekávat zejména u dětí 

a mladistvých v jejich procesu zrání. To a le neznamená vzdát se u nich l éčby, a le re
spektovat situaci v daném čase . Včasný terapeutický zásah může být kladným vkla
dem pro budoucnost a to i pro dobu, kdy již pacient žádné návykové látky nebere. 

Závěr 

Osobnost v průběhu života utváří řada různých faktorů, které bychom si měli 
uvědomovat i při jednání s osobami užívajícími návykové látky. Důlež i té je poznání, 
že osobnost uživatele návykové látky je možné ovli vňovat a měnit i specifickou 
léčbou. 

Výrazná individualita jednotlivých osobností pak vyžaduje i individuální přístup 
k jednotlivým pacientům. 

Poděkování 

Děkuji za recenzentni připomínky Mgr. Aleně Černé. 
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