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Súhrn
Patologické hráčstvo je poruchou, charakteristickou zvýšeným záujmom o hazardné hry a vzrušením, ktoré hazardné hry so stúpajúcim rizikom poskytujú. Pozostáva z častých opakovaných epizód hazardného hrania, ktoré ovláda život postihnutého na škodu jeho sociálnych, profesionálnych, materiálnych a rodinných hodnôt
a záväzkov. Patologickí hráči nie sú schopní obmedziť svoje hazardné hranie, a to
napriek tomu, že ich môže viesť ku klamaniu, kradnutiu alebo k strate významného
vzťahu, práce či vzdelávacej príležitosti. Hoci je patologické hráčstvo klasifikované
medzi návykovými a impulzívnymi poruchami, čoraz viac sa považuje za behaviorálnu, nechemickú alebo nelátkovú závislosť.
Kľú
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M. Patarák: PATHOLOGICAL GAMBLING
Summary
Pathological gambling is a disorder characterized by a preoccupation with gambling and the excitement that gambling provides with increasing risks. The disorder
consists of frequent, repeated episodes of gambling that dominate the patient 's life
to the detriment of social, occupational, material, and family values and commitments. Pathological gamblers are unable to cut back on their gambling, despite the
fact that it may lead them to lie, steal, or lose a significant relationship, job, or educational opportunity. Although pathological gambling is classified among habit and
impulse disorders, it is increasingly regarded as a behavioral, non-chemical or nonsubstance addiction.
K e y w o r d s : behavioral addictions - non-substance addictions - pathological
gambling

Úvod
Okrem užívania psychoaktívnych látok existujú viaceré druhy činností,
vyvolávajúce krátkodobé pocity odmeny, ktoré má jedinec tendenciu opakovane vyhľadávať, vykonávať a nad ktorými napokon nemusí mať dostatočnú
kontrolu. V takýchto preferovaných činnostiach môže človek neustále pokračovať, a to napriek hromadiacim sa negatívnym následkom, ku ktorým
nakoniec vedú. Popri intoxikácii podobných pocitoch eufórie a pôžitku sa postupne objavuje aj fenomén tolerancie a príznakov z odňatia. Medzi takýmito typmi návykového správania a závislosťami od psychoaktívnych látok existujú viaceré psychologické, klinické, neurobiologické a terapeutické analógie, ktoré napokon viedli k ich príznačnému pomenovaniu. Ide o behaviorálne závislosti (behavioral addictions), ak chceme podotknúť, že sa týkajú
správania, respektíve nelátkové závislosti (non-substance addictions), ak akcentujeme skutočnosť, že sa nejedná o závislosť od farmakologicky
aktívnych substancií.
Behaviorálne závislosti
V MKCH-10 sú nelátkové závislosti umiestnené pod strechu návykových
a impulzívnych porúch (habit and impulse disorders), explicitne je však menované iba patologické hráčstvo. Kleptománia, pyrománia a iné impulzívne
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poruchy nemajú s látkovými závislosťami (substance addictions) až tak
prieniky. Objavuje sa však stále viac závislostí, ktorých objektom je určitý typ správania. Nemožno ich pritom jednoducho vtesnať do
teoreticky konštruovaného impulzívneho-kompulzívneho spektra. Ako príklad je možné uviesť závislosť od nakupovania, závislosť od internetu, závislosť od mobilného telefónu, či závislosť od hrania na počítači a hrania videohier (Grant a kol., 2010). Hoci sa o nich zhromažďuje množstvo údajov, nie
je ich dosť na to, aby sme ich definovali ako závislosti. Neučinila tak ani
nová klasifikácia duševných porúch - DSM-5. K takému kroku chýbajú ucelenejšie poznatky na úrovni ich genetiky, neurobiológie a liečby, ako aj valídne diagnostické kritéria a kvalitné klinické štúdie s početnejšími súbormi
pacientov. Napriek teoretickým analógiám teda ostáva koncept behaviorálnych závislostí kontroverzný, respektíve nedoriešený.
veľké spoločné

Patologické

hráčstvo

Patologické hráčstvo je jedinou behaviorálnou závislosťou, ktorá má
v medzinárodnej klasifikácii chorôb svoje vlastné číselné kódovanie (F63.0)
a ktorá bola v DSM-5 dokonca zaradená medzi substance-related and addictive disorders, čiže pod spoločnú hlavičku so závislosťami od psychoaktívnych látok (Reilly a Smith, 2013; Shuckit, 2013). Patologické hráčstvo
je poruchou, pozostávajúcou z častých a opakovaných epizód hazardného
hrania. Tie ovládajú život jedinca natoľko, že vedú k narušeniu jeho sociálneho, profesionálneho a rodinného života, ako aj k materiálnemu poškodeniu a k jeho zadlžovaniu. So závislosťami od psychoaktívnych látok zdieľa
spoločné psychologické, sociálne a neurobiologické faktory (obr. 1; Smith,
2012). Je spojené so zhoršeným sociálnym fungovaním, zníženou kvalitou
života a s vysokým rizikom bankrotov, rozvodov či uväznenia (Argo a Black,
2004).
Patologické hráčstvo (PH) môže s istým obmedzením predstavovať aj
ideálny model závislosti, zbavený interferujúceho vplyvu exogénnych substancií (Nábelek a Vongrej, 2003; Nábelek, 1997). Dochádza pri ňom totiž
k podobným zmenám centrálneho nervového systému, ako pri látkových
závislostiach (Leeman a Potenza, 2012) a má analogické kritériá diagnostiky, priebeh i liečbu. Možno na ňom študovať zmeny aktivity jednotlivých
mozgových regiónov a alterované funkcie viacerých neurotransmiterových
systémov, a to bez chemicky indukovaných zmien spôsobených drogami. Objektmi závislosti sú tu hracie automaty (nesprávne označované ako „výherné" - ich cieľom je predsa zisk zriaďovateľa/prevádzkovateľa a nie výhra
užívateľa/spotrebiteľa), ruleta, kocky, stávkovanie na výsledky športových
podujatí a tipovanie, kartové a všetky ostatné hazardné hry. V širšom meradle ide o voľnočasové aktivity, ktorým však jedinec venuje čoraz viac času,
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a to na úkor rodinných, profesionálnych a spoločenských vzťahov, svojho zamestnania, predchádzajúcich finančných záujmov a na úkor činností, ktoré
si kedysi cenil a obľuboval viacej. Hranie sa stáva centrom jeho života, podriaďuje mu postupne celý harmonogram (ak vôbec v jeho prípade môže byť
o harmonograme reč), venuje svoje myšlienky, túžby a fantázie, obetuje
všetky dostupné financie, až prichádza do bodu, kedy ich začína získavať
pokútne. Z pôvodného života patologického hráča môže ostať len potrhané
torzo bez zmyslu, čo napokon aj sám pociťuje a čo podmieňuje jeho suicidálne úvahy. Väčšinou však žije ďalej s nevyslovenou potrebou pomoci, ktorú si však neraz skreslene predstavuje len ako doplnenie finančných zásob,
aby mohol všetko vyhrať späť. Vratko sa pohybuje medzi snahou o abstinenciu a relapsom, ako to vidíme pri iných závislostiach. Samotný cyklus závislosti sa vyvíja od podmieneného posilňovania (záujem o hazardnú hru, opakovanie strety s ňou) cez pozitívne posilňovanie (vzrušenie z hry, potešenie
z výhry), až napokon prichádza na rad negatívne posilňovanie (podráždenosť pri nemožnosti hrať, pri deficite finančných prostriedkov potrebných na hru). Významnou motiváciou tu nie je len výhra, ako koncová
méta, ale aj samotné vzrušenie z hry a z podstupovania rizika. To najprv
vytvára analógiu opojného stavu, neskôr slúži na zahnanie stresu, dysfórie,
podráždenosti a napokon i priamo stresogénne pôsobí (Nešpor a Scheansová, 2010).
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Obrázok 1.

Syndrómový model závislosti aplikovaný
na patologické hráčstvo
(voľne podľa Shaffer a kol. , 2004)
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Legenda:
Syndrómový model hovorí o spoločnej etiológii závislostí pri rôznorodej expresii
a manifestácii tej-ktorej závislosti. Spoločné prejavy patologického hráčstva a iných
závislostí sú napríklad fenomény zníženej kontroly, tolerancie alebo abstine nčných
príznakov. Je dinečné prejavy sú v rá mci PH angažovanie sa v hazardných hrách
alebo finančné problémy charakteru dlhov až bankrotu. Práve syndrómový model
závislostí umožňuj e lepšie pochopiť vzájomnú komorbiditu jednotlivých závislostí,
prechod z objektu jednej na objekt druhej závislosti alebo to, že viaceré závislosti
môžu re agovať na rovnakú či veľmi podobnú liečbu .
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Určité znaky PH (vtieravé až ovládavé myšlienky na hru, kompulzívne
hranie, ritualistické správanie) podporujú jeho vzťah s obsedantno-kompulzívnym spektrom duševných porúch (Nábelek a kol., 2004). Hráčstvo má
však na rozdiel od kompulzívnych symptómov obsedantno-kompulzívnej poruchy (OCD) ego-syntonickú povahu a je v súlade s presvedčeniami a osobnosťou jedinca (Grant a Kim, 2006). Navyše, sú prítomné aj isté biologické
rozdiely. Pre OCD je typická zvýšená aktivita kortiko-striato-talamických
okruhov, kým v PH je znížená.
Hovorí sa aj o priradení PH k afektívnemu spektru, najmä v rámci takzvaného bipolárneho spektra (Strakowski a kol, 2011). Je pravdou, že pri
depresii i PH je prítomná sérotonínergická dysfunkcia, aj to, že hráčstvo je
vlastne riskantné a v istom zmysle autodeštruktívne správanie, ktoré
v určitých prípadoch možno pripísať cyklotýmii alebo subklinickej mánii.
Predsa len však nemožno diagnosticko-klinický obraz PH násilne včleňovať
do afektívneho spektra len pre podobné znaky impulzívnosti, bipolarity
a afektívnej nestability. Depresia má pri PH odlišné charakteristiky. Je
zväčša sekundárna, často ako reakcia na finančné ťažkosti, dlhy, hanbu, samotu a stroskotanie vzťahov a odznie po stabilizácii situácie patologického
hráča. Aj medzi pacientmi s PH a bipolárnou poruchou boli opísané biologické diferencie (Potenza a kol., 2003). Proti ostatným duševným poruchám
je teda patologické hráčstvo dostatočne vymedzené a v psychiatrických klasifikáciách má svoje samostatné miesto.

N eurobehaviorálne poznámky
PH sa rozvíja na základe určitej preexistujúcej vulnerability, danej kombináciou genetických, biologických, osobnostných a nevyhovujúcich sociálnych faktorov (obr. 1). Jeho genetická predispozícia sa do značnej miery
prekrýva s genetickými rizikami syndrómu závislosti od alkoholu (Slutske
a kol., 2013). Pre vznik PH je kľúčové samotné vystavenie sa hazardným
hrám a ďalšie podmieňovanie, vedúce od impulzívneho až po kompulzívne
hranie, ktoré má napokon charakter závislosti. Pozitívnym posilňovačom je
vzrušenie z hry, ako aj prípadný peňažný zisk v začiatkoch hrania. Negatívnym posilňovaním je snaha vyhnúť sa nepríjemným emocionálnym stavom (abstinenčným symptómom), spojeným s prerušením hrania. Kognitívne teórie zdôrazňujú kognitívne deficity hráča (povery, nadhodnocovanie
vlastných schopností v hre, ilúziu kontroly) (Michalczuk a kol., 2011). Existujú aj psychodynamické pohľady na hráčstvo. V nich sa hranie spája s oidipálnymi konfliktmi, s narcistickou problematikou, nevedomou túžbou prehrať alebo sa interpretuje ako narcistická gratifikácia s ilúziou omnipotencie (Zahradník, 2005). Hráčstvo je však významne podmienené aj neurobia-
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logicky. Objavuje sa tolerancia, charakteristická potrebou zvyšovať vklady
a stávky. Pri nutnosti prerušiť hranie zas vznikajú príznaky z odňatia (nervozita, anxieta, tachykardia, potenie, nepokoj, nespavosť, nechutenstvo,
zvýšené baženie, či hranie v myšlienkach a predstavách). Tieto fenomény
umožňuje neuroadaptácia, teda štrukturálne a funkčné zmeny centrálneho
nervového systému, ktoré sú následkom opakovanej interakcie s hazardnými podnetmi (Smith, 2012). Spojitosti medzi látkovými závislosťami
a PH spočívajú v neurochemickej nerovnováhe mozgu, na ktorej sa podieľajú viaceré genetické a biologické faktory. Nazýva sa syndróm narušenej
odmeny (reward deficiency syndrome). V rámci neho sa subjekt dožaduje
environmentálnych stimulov (alkohol, drogy, so vzrušením spojené hranie),
ktoré by inherentnú nerovnováhu kompenzovali (Blum a kol., 1996). Na
syndróme narušenej odmeny sa podieľajú dysregulácie sérotonínergického,
dopamínergického, noradrenergického, glutamátergického a opioidergického
systému. Opisujú ich viaceré neurotransmiterové teórie. Jedným z dôsledných pokusov o ich integráciu je napríklad model ôsmich komponentov, ktorý navzájom spája úlohy ôsmich rôznych neuromediátorov v patogenéze PH
(Nussbaum a kol., 2011). Podľa neho dopamín a testosterón facilitujú
okamžitý a bezprostredný prístup k odmene. Ich narušenie teda zvyšuje
zaujatie okamžitou odmenou (hranie). Samotnú slasť z odmeny umožňujú
pociťovať endogénne opioidy. Sérotonín a (v istých situáciách aj) kortizol sú
skôr brzdou pre impulzívne a na odmenu prílišne zamerané správanie a facilitujú kognitívne vyhodnotenie odmien. Znížená sérotonínová neurotransmisia inverzne koreluje nielen s impulzívnosťou, ale aj s inými závažnými
poruchami rozhodovania (obr. 2). Noradrenalín súvisí so vzrušením z hrania, jeho vyššie hladiny tiež narušujú rozhodovanie. Kyselina y-aminomaslová (GABA) inhibuje impulzívne správanie a má úlohu v monitorovaní
kognitívneho výkonu a rozhodovania. Napokon, glutamát je spojený s moduláciou systému odmeny, dopamínergickej aktivity a s asociačným učením
(umožňuje vytvárať asociácie medzi hráčskymi podnetmi a hráčskym
správaním). Dysfunkcie a dysregulácie jednotlivých neurotransmiterových
systémov môžu slúžiť ako ciele pre potenciálnu psychofarmakologickú liečbu
patologického hráčstva. Vzhľadom na niektoré nové objavy a na to, že látky
modulujúce dopamín v ovplyvnení PH nepreukázali významnejší efekt, sa
v súčasnosti úloha dopamínu v rámci PH zásadne prehodnocuje (Linnet,
2013; Sescousse a den Ouden, 2013). Naopak, opioidový a glutamátový
systém (obr. 3) predstavujú čoraz viac zmysluplné terče psychofarmakoterapie hráčskeho správania. Efekty farmakologických postupov je pritom
možné sledovať i na zvieratách, keďže sa už vyvíjajú aj animálne modely
hráčskeho správania (Patarák, 2013).
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Epidemiológia
Porucha je častejšia u mužov, najmä medzi 20 - 55 rokom života. Problematika sa však čoraz častejšie objavuje aj u adolescentov a seniorov. Tiež sa
zvyšuje výskyt u žien, pričom priemerne začínajú hrať neskôr ako muži, ale
patologické hráčstvo sa u nich vyvinie v omnoho kratšom čase (George
a Murali, 2005).
Patologické hráčstvo má v USA 1,6 %-nú prevalenciu (Shaffer a kol.,
1999), rozmedzie prevalencie varíruje medzi 1,1 - 3,5 % (Lorains a kol.,
2011; Cunningham-Williams a kol., 2006), pričom sa predpokladá, že
v blízkej budúcnosti ešte porastie (Goudriaan a kol., 2004). Meta-analýza
119 štúdií (Shaffer a kol., 1999) uvádza celoživotnú prevalenciu u dospelých
1,6% a ročnú prevalenciu 1,14%. Iné zdroje uvádzajú závislosť od hrania
u približne 1% dospelej populácie, pričom okolo 2 - 3 % má problémy súvisiace s hraním (Winters a Stinchfield, 2012). Nedávne údaje, získané študovaním nemeckého obyvateľstva, odhadujú dvanásťmesačnú prevalenciu na
0,2 - 0,6 % populácie (Erbas a Buchner, 2012).

Diagnostika
Pre patologické hráčstvo sú stanovené presné kritéria, s príslušnými
nutnými i vylučovacími znakmi (Nešpor, 2008; Smolík, 2002), ktoré sú uvedené v prehľadnej tabuľke (tab. 1). Splnené musia byť všetky štyri diagnostické kritériá a prítomné nesmie byť ani jedno vylučovacie kritérium, čo
znamená, že u diagnostikovaného patologického hráča nemôže ísť o hranie
ako následok disociálnej poruchy osobnosti alebo hyperaktivity pri manickej
epizóde.
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Tabuľka

1.

Diagnostické kritériá patologického
podľa MKCH-10

hráčstva

Patologické hráčstvo (F63.0)
Porucha pozostáva z častých a opakovaných epizód hazardného hrania, ktoré
ovládajú život postihnutého jedinca, a to na úkor jeho sociálnych, profesionálnych,
materiálnych a rodinných hodnôt, či záväzkov.
Diagnostické kritériá:
A V priebehu obdobia najmenej jedného roka sa vyskytnú dve alebo viacej epizód
hazardného hrania.
B. Tieto epizódy nie sú pre jedinca finančne výhodné, ale opakujú sa napriek
tomu, že v ňom vyvolávajú tiesnivé pocity a narušujú jeho každodenný život.
C. Jedinec pociťuje silné nutkanie k hre, ktoré možno ťažko ovládnuť a hovorí
o tom, že hre nie je schopný silou vôle odolať.
D. Jedinec je zaujatý myšlienkami a predstavami hrania alebo okolnosťami, ktoré
túto činnosť sprevádzajú.
Vylučovacie

kritériá:
- nadmerné/symptomatické hazardné hranie u manických pacientov (F30)
- hazardné hráčstvo a stávkovanie (Z72.6)
- hráčstvo u jedincov s disociálnou poruchou osobnosti (F60.2)

Manuál DSM-IV tiež hovoril o patologickom hráčstve, aktuálna revízia
(DSM-5) však uvádza nové pomenovanie: hráčska porucha (gambling disorder) (Maran, 2013). Viacero amerických autorov uvítalo zmenu pomenovania, nakoľko adjektívum patologický sa im zdalo príliš pejoratívne a prehlbujúce sociálnu stigmu problémových hráčov (Reilly a Smith, 2013).
Vzhľadom na záväznosť MKCH-10 v našom geografickom/spoločenskom
regióne sa u nás používanie tohto termínu, ako aj iných zahraničných termínov (napríklad problémového hráčstva, keďže môžme kódovať aj hazardné
hráčstvo a stávkovanie, Z72.6), neodporúča. Aj nepatologický hráč bude musieť čeliť finančnej strate a iným nepriaznivým dôsledkom hrania, avšak
svoje hranie je schopný kontrolovať a držať na uzde. V prostredí DSM vznikli rôzne ďalšie termíny, každý s jemnými významovými dištinkciami.
Príkladom je „rekreačné hráčstvo", „spoločenské hráčstvo", „ťažké problémové hráčstvo", „rizikové hráčstvo". Ich presnejšie určenie však presahuje rámec článku (viac Volberg a Williams, 2011). Ak jedinec nespÍňa všetky kritériá PH vymedzené podľa MKCH-10, môže sa použiť termín suspektné patologické hráčstvo (Nešpor, 2008).
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Dôležitým rozdielom medzi dvoma psychiatrickými klasifikačnými systémami je ten, že kým DSM umožňuje diagnostikovanie PH aj u antisociálnej
poruchy osobnosti, MKCH-10 to priamo vylučuje. Tým pádom však nemožno
diagnostikovať hráčsku závislosť u jedinca s disociálnou poruchou osobnosti,
kým iné závislosti (od alkoholu, od drog) sa spolu s ňou bez problémov klasifikujú ako duálne diagnózy. PH totiž nemožno liečiť ako symptomatický
prejav disociálnej poruchy osobnosti. Pristupuje sa k nemu ako k ucelenému
symptomatickému komplexu, respektíve k celistvej a komplexnej diagnostickej jednotke. Vylučovacie kritérium MKCH-10 je tak často v rozpore s klinickou realitou.
V diferenciálnom diagnostickom procese by sme mali odlíšiť hranie, ktoré je priamym následkom inej duševnej poruchy, vrátane bipolárnej afektívnej poruchy, schizofrénie a schizoafektívnej poruchy, teda diferencovať takzvané symptomatické hranie. Tu je potrebné liečiť predovšetkým základnú
poruchu a až v druhom rade poskytovať poradenstvo ohľadne PH, jeho rizík
a zvládania.

Klinický obraz
Patologické hráčstvo je chronická, neraz celoživotná duševná porucha,
ktorá má progresívny priebeh. Prebieha v určitých na seba nadväzujúcich
štádiách (Patarák, 2012; Nábelek a Vongrej, 2008; Nešpor, 2006), pričom
v našom česko-slovenskom prostredí sa uprednostňuje práve termín štádium pred zahraničnou fázou. PH totiž neprebieha cirkulárne, ale vyvíja sa
v charakteristických stupňoch:
1. Štádium výhier (winning phase) je úvodné štádium, kedy vzrastá pacientova túžba vyhrať veľké peniaze. Sníva o tom, že mu výhra zmení život,
že sa bude mať dobre. Často aj skutočne začína peniaze vyhrávať a pociťuje
prehnaný optimizmus, že dokáže vyhrať, kedy chce. Verí, že hra má nejaké
zákonitosti, ktoré pochopí, až sa jej bude dostatočne venovať, že ju ovládne,
že bude zdrojom jeho šťastia. Toto štádium obvykle končí veľkou výhrou,
ktorá však zároveň predznamenáva nasledujúce štádium.
2. Štádium prehier (losing phase). Hráč prehráva, nedarí sa mu. Napriek
tomu však pokračuje v hraní a jeho prehnaný optimizmus vedie k zvyšovaniu stávok a vkladov. Ide o kardinálny omyl hráča, ktorý zvyšuje vklady,
aby vyhral prehraté peniaze späť a mal z čoho vrátiť pôžičky. Zvýšené riskovanie je však zdrojom prehier. Veritelia postupne ohrozujú jeho diskrétnosť
i bezpečnosť. Napokon narastajú sociálne dôsledky hrania a rodina sa mu
začína odcudzovať. Pod tlakom situácie sa prizná a často mu je rodinnými
príslušníkmi na splatenie dlžôb poskytnutá aj istá suma peňazí. Robia to
síce v dobrej viere, avšak ide o najväčšiu chybu, pretože práve to hráčovi
znemožňuje prijať zodpovednosť za svoje správanie a zároveň posilňuje jeho
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prestrelený optimizmus. Po takomto požičaní peňazí sa už spravidla vracia
k hre tajne a hráčske správanie skrýva bohatou spleťou klamstiev.
3. Štádium zúfalstva (desperation phase), tiež štádium straty kontroly.
Hrá sa už len pre hru. Hráč často siaha po kriminálnej majetkovej (zväčša
nenásilnej) trestnej činnosti, odcudzuje sa širšiemu okoliu, nikdy nie je
uvoľnený, naopak, je stále v tenzii, podráždený, psychicky (a často aj fyzicky) vyčerpaný, nespáva a nepravidelne jedáva. Ak si hráč vyberie psychiatrickú liečbu, čo je v jeho zúfalej situácii vyslovene konštruktívny krok, má
šancu na nasledovné štádiá:
4. Štádium kritickosti (critical phase), v ktorom získava kritický pohľad
na seba a svoju závislosť. Začína jasnejšie uvažovať a plánuje vrátenie dlžôb
a ďalší život bez zviazania závislosťou.
5. Štádium obnovy (rebuilding phase), v ktorom sa snaží obnoviť svoj
predchádzajúci život a keď je to možné, tak aj rodinu a zamestnanie. Snaží
sa pracovať na zlepšení vzťahov, nachádza si nové záujmy a záľuby a prísne
abstinuje (dodržiava takzvané pravidlá abstinencie).
6. Štádium rastu (growth phase) mu konečne umožňuje rásť ako človeku
a napokon aj dozrieť. Jeho život má šancu byť dokonca plnohodnotnejším
ako kedykoľvek predtým, ale stále bude poznamenaný ťaživou a tienistou
minulosťou (splácanie dlžôb trvá roky, neraz celý život, ako aj pošramotené
a skrachované vzťahy).
hrá a pokračuje v hraní i vďaka takzvaným kognitívnym distorziám, čo sú zdeformované presvedčenia, ktoré môžu viesť k nadhodnocovaniu šance výhry (Clark, 2010). Ako príklad možno uviesť niektoré z nich:
I. Ilúzia kontroly, v ktorej si hráč zamieňa náhodnosť hry s hraním ako
schopnosťou. V typoch hier, ktorých súčasťou sú aj isté skúsenosti alebo
znalosti hráča (napríklad tipovanie na výsledky športových zápasov), sú jedincom tieto schopnosti vnímané ako kľúčové na ovplyvnenie herného
výsledku (Ladouceur a Walker, 1996). Práve vierou, že môže svojimi schopnosťami ovplyvniť výsledok hry alebo vierou, že vôbec v princípe takéto
schopnosti existujú, si hráč môže racionalizovať a ospravedlňovať pokračo
vanie v hraní. Opakované prehry si zas môže vysvetľovať tým, že hre ešte
dostatočne neporozumel.
II. Hráčsky omyl spočíva v neschopnosti subjektu pochopiť náhodnosť
hry a vzájomnú nezávislosť jej jednotlivých ťahov. Typické je napríklad presvedčenie, že po určitom počte prehier už predsa musí prísť víťazné kolo.
Zvrat vo výsledku aj väčšina zdravých ľudí očakáva po troch po sebe nasledujúcich prehrách alebo výhrach (čo naznačuje, že snaha o racionálne interpretácie náhodnosti sú našou bežnou kognitívnou výbavou, ktorá je v prípade PH značne prestrelená).
III. Spomienkový optimizmus na kontrole nad hrou nepridáva, pretože
Hráč
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hráč

si omnoho častejšie a jednoduchšie spomína na výhry, ako na minulé
prehry.
IV. Šťastné číslo. Subjekt napríklad môže veriť, že po výbere nejakého
šťastného čísla je výhra pravdepodobnejšia, pričom objektívne je predsa rovnako pravdepodobná pre vybrané číslo, ako aj pre všetky ostatné.
V. Osobná kontrola. Možnosť jedinca aranžovať si niektoré aspekty hry
(napríklad vybrať si sám žreb) podľa neho tiež zvyšuje pravdepodobnosť
výhry (Langer, 1975).
VL Povery. Keď hráč napríklad hádže kocky, môže do nich fúknuť, čo má
priniesť dobrý výsledok alebo používa väčšiu silu vrhu, s cieľom dosiahnuť
vyššie číslo. Keď ide k hraciemu automatu, vyberá si podľa jeho umiestnenia, prípadne má rovno svoj šťastný automat.
VIL Tesné prehry sú situácie, kedy je v podstate neúspešný výsledok
blízko výhry (na automate sa vedľa dvoch čerešničiek tesne mihne tretia če
rešnička, napokon sa ale nespoja do jedného radu). Práve vďaka tomu môže
jedinec pociťovať, že je skôr sústavne blízko výhry, než to, že stále prehráva
(Griffiths, 1991). Patologický hráč môže pritom ako tesnú prehru vnímať aj
situáciu, ktorú nepatologický hráč berie ako čistú prehru.
Rozhodovanie je proces, ktorý je v rámci PH evidentne poškodený,
títo pacienti majú napriek hromadiacim sa negatívnym následkom
problém zastaviť alebo obmedziť svoje hranie. Súvisí to s krátkozrakosťou
voči budúcnosti, ale aj s mylným subjektívnym presvedčením, že výkon
hráča je omnoho lepší, než ukazuje tvrdá realita (Brevers a kol., 2012).
Uvedené kognitívne distorzie dokladajú význam subjektívnej percepcie
a chápania vonkajšieho sveta v genéze psychickej poruchy, osvetľujú niektoré etiologické aspekty hráčstva a sú potenciálnym terčom kognitívnej
psychoterapie. Je otázne, do akej miery sa štrukturálne a funkčné zmeny
v prefrontálnej kôre podieľajú na vzniku týchto distorzií alebo či sú ich
následkami, čo je typicky kruhový (a v zásade nevyriešený) vzťah medzi
neurobiologickým korelátom psychickej poruchy a jej fenomenologickou
emanáciou.
nakoľko

Komplikácie
Hlavné komplikácie patologického hráčstva sú viac alebo menej priamym
dôsledkom hrania, ako preferovanej aktivity, ktorá jedincovi vypÍňa voľný
čas a zatláča do úzadia všetko to, čo mal kedysi rád a čomu by sa ako zodpovedný človek mal venovať (rodina, práca). Výsledkom je devastácia rodinných vzťahov, rozpad manželstva, odcudzenie detí a niekdajších priateľov. Obzvlášť mučivo pôsobí finančná tieseň a vedomie, že ju hráč nemá
ako vykryť. Dlhy po istom čase nie je schopný splácať a na získanie fi-
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nančných prostriedkov sa zapletá do klamstiev a neraz aj podvodov. Objavuje sa úzkostná a depresívna symptomatika, myšlienky na samovraždu
a až v 20% prípadov samovražedný pokus (Hollander a kol., 2000). Najväčšie suicidálne riziko majú pacienti s dlhotrvajúcimi a pokročilými formami PH, s ťažšími finančnými stratami a s výraznejším bažením po hre
(Petry a Kiluk, 2002). Patologickí hráči sú skupinou pod intenzívnym psychickým tlakom, náchylnou na závislosti od psychoaktívnych látok, OCD komorbiditu, úzkostné a depresívne poruchy (Erbas a Buchner, 2012).

Liečba
Liečba PH musí byť predovšetkým komplexná, so zameraním na vnútornú zmenu jedinca, reorganizáciu hodnôt a motiváciu k abstinencii, v rámci
ktorej je potrebné dodržiavať špecifické pravidlá abstinencie (Nábelek
a Vongrej, 2008). Pacient by sa mal naučiť pracovať so stresom a s bažením
(Nešpor a Scheansová, 2010), ktoré vedú k relapsu. Najúčinnejšou terapiou
je ústavná liečba v špecializovanom zariadení. Jej súčasťou obvykle bývajú
kognitívno-behaviorálne techniky, individuálne vedenie a skupinová, ako aj
rodinná terapia, ergoterapia a iné (psycho-)terapeutické metódy. Behaviorálna terapia sa pozerá na PH ako na naučené maladaptívne správanie,
ktorého sa môže jedinec zbaviť pomocou metodík odvodených z teórií učenia
(George a Murali, 2005). Používa sa napríklad desenzitizácia vo fantázii
(McConaghy a kol., 1991). Kognitívna terapia zas vedie k reštrukturalizácii
kognitívnych distorzií (Ladoucer a kol., 2001). V praxi sa však využíva kombinácia kognitívnych a behaviorálnych postupov, teda kognitívno-behaviorálna terapia (KBT). Významnú úlohu zohrávajú aj pravidelné stretnutia
patologických hráčov, kluby abstinentov a svojpomocné organizácie, ako sú
Anonymní hráči. Avšak, aj časovo nenáročná terapia, ako motivačný rozhovor alebo krátka intervencia, môže osloviť hráčov, ktorí liečbu v skutočnosti
nevyhľadávajú a ktorí sú ambivalentní ohľadne ukončenia hrania (Grant
a Odlaug, 2012).
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Obrázok 2.

Prehľad účinkov deplécie sérotonínu
a zvýšenej sérotonínovej neurotransmisie na funkcie
súvisiace so správaním a rozhodovaním človeka

vnútorné podnety
(hlad , percepcia času)

/

Jopatrnosť

„

vonkajšie podnety
(hrozba, odmena, trest)

"

opatrnosťf

Legenda:
Obrázok umožňuje pochopiť vzťahy medzi sérotonínom a patologickým hráč
stvom, ako poruchou s iracionálnym herným rozhodovaním a viacerými kognitívnymi distorziami. Sérotonín pomáha integrovať dávnejšie získané informácie s prílivom vonkajších a vnútorných podnetov. Podľa úrovne sérotonínergického prenosu
môže byť správanie, ktoré je výsledkom tejto integrácie, viac alebo menej opatrné.
Ostražitosť (vigilance) je vyššia pri dostatku sérotonínu, nakoľko ten pôsobí ako
brzda pre impulzívne rozhodovanie a zlepšuje prefrontálnu kôrovú kontrolu nad
správaním. Konanie je vtedy viac reflektované a zamerané na určitý cieľ. Naopak,
pri nedostatku sérotonínu sa znižuje vplyv prefrontálnej kôry na jednanie. Za týchto
okolností sa prejavuje skôr habituálne správanie. To nie je zamerané na určitý cieľ,
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skôr je vedené existujúcimi asociáciami medzi určitými podnetmi (hra) a naučenými
reakciami na ne. Farmakoterapia, ktorá zvyšuje synaptickú dostupnosť sérotonínu
(napríklad antidepresíva z triedy SSRI), má teda potenciál zlepšiť priebeh patologického hráčstva. Terminologické poznámky k obrázku: Reverzné učenie (reversal
learning) je schopnosť učenia sa pri zmene pôvodných parametrov úlohy/situácie.
Zmena fókusu pozornosti (attentional set shifting) je schopnosť rýchlo presunúť pozornosť na relevantné podnety. Časová devalvácia (delay discounting) je jav, ktorým
sa označuje uprednostňovanie menšej odmeny, ku ktorej má jedinec bezprostredný
prístup, pred väčšou odmenou, ktorá však prichádza neskoršie. Inhibícia odpovedí
(response inhibition) je schopnosť potlačiť aktuálne nevhodnú činnosť alebo aktivitu,
ktorá by interferovala s na cieľ zameraným správaním. Obrázok voľne podľa zdroja
v Hombergovej prehľadovom článku (Homberg, 2012).

Doteraz neexistuje žiadna oficiálne schválená farmakologická liečba patologického hráčstva, i keď máme k dispozícii viacero pozitívnych farmakologických štúdií a sledovaní (Patarák, 2014). Prvé štúdie boli realizované
s antidepresívami z triedy selektívnych inhibítorov spätného vychytávania
sérotonínu (SSRI), nakoľko nálezy sérotonínového deficitu pri tejto poruche
sú pomerne konzistentné. Výsledky štúdii sú však skôr rozporuplné. SSRI
sú vhodné najmä v prípade komorbidity PH s úzkostnými a depresívnymi
poruchami a nemali by sa používať u pacientov s komorbiditou s bipolárnou
afektívnou poruchou (BAP). V praxi možno pri úzkostnej symptomatike
využiť escitalopram (Grant a Potenza, 2006) a pri depresívnej citalopram
(Zimmerman a kol., 2002), ktorého antigamblingový účinok je zrejme
nezávislý od antidepresívneho. V prípade komorbidity PH s BAP je lítium
jednoznačne preferovanou volbou (Hollander a kol., 2005; Pallanti a kol.,
2002). Antipsychotiká nemožno odporučiť vôbec, nakoľko haloperidol skôr
zvyšuje motiváciu hrať (Zack a Poulos, 2007), kým olanzapín v štúdiách vyslovene sklamal (Fong a kol., 2008; McElroy a kol., 2008).
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Obrázok 3.

Schéma glutamátergickej neurotransmisie
na synapse

neurón

Legenda:
Pre adekvátnu funkciu glutamátu je kľúčová glutamátová homeostáza, čo je
zložito udržiavaná rovnováha medzi synaptickým a extrasynaptickým glutamátom
(Reissner a Kalivas, 2010). EAAT je transportér excitačných aminokyselín, prostredníctvom ktorého sa glutamát vychytáva zo synaptického priestoru späť do presynaptického neurónu. Pri viacerých závislostiach dochádza k zníženíu množstva
extrasynaptického glutamátu, ktorý za normálnych okolností pôsobením na
mGluR213 receptory inhibuje uvoľňovanie glutamátu do synaptickej štrbiny. Pri jeho
deficite sa teda glutamátu uvoľňuje priveľa, pričom následne nadmerne stimuluje
postsynaptické receptory (znázornené sú NMDA a mGluR 5 receptory). Tieto zmeny
sa týkajú aj patologického hráčstva. N-acetylcysteín je látka, ktorá pomáha obnovovať extracelulárnu koncentráciu glutamátu a vedie aj k redukcii hráčskeho správanía. Stimuluje činnosť xc výmenníka, ktorý z gliálnych buniek uvoľňuje glutamát,
výmenou za cystín. Takto sa zvýši jeho agonistické pôsobenie na presynaptické receptory, čím sa môže obnoviť rovnováha celého systému.
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Sľubná

je liečba opioidovými antagonistami. N altrexón znižuje nutkanie
redukuje craving a frekvenciu hrania, pričom je účinnejší práve u jedincov s väčším nutkaním k hre (Yoon a Kim, 2013; Grant a kol., 2008; Kim
a kol., 2001). Má však istú, od dávky závislú, hepatotoxicitu. Preto možno
odporučiť najmä nalmefén, nakoľko nie je hepatotoxický a možno ho použiť
aj v nižších dávkach, ktoré sú subjektívne dobre tolerované (Grant a kol.,
2006). Predpokladá sa, že na opioidové antagonisty reagujú najlepšie jedinci
s predispozíciou k syndrómu závislosti od alkoholu (sú totiž účinné aj
v liečbe alkoholizmu). Pozoruhodná je aj efektivita N-acetylcysteínu (Grant
a kol., 2007), jednak pre unikátny mechanizmus účinku (obr. 3), jednak preto, že je dlho používaný ako antioxidant, ako antidótum pri intoxikácii paracetamolom alebo ako mukolytikum. Jeho efektivitu však treba preskúmať
ďalšími štúdiami a zatiaľ najsilnejšiu empirickú podporu má v liečbe PH
použitie opioidových antagonistov.
I keď existujú pozitívne údaje aj o čisto farmakologickom ovplyvnení PH
(napríklad Chung a kol., 2009), jedincov trpiacich hazardným správaním je
potrebné vždy motivovať k psychoterapeutickej liečbe a oboznámiť ich s rizikami tohto správania, ako aj so základmi jeho zvládania. Okrem rozhovoru
a intervencie môžu tomuto účelu poslúžiť aj jednoduché a prehľadné
brožúrky (Nábelek a Vongrej, 2008).
hrať,

Zhrnutie
Behaviorálne závislosti sa nazývajú aj ako „tiché". Rozvíjajú sa totiž nenápadne a nezanechávajú za sebou žiadne stopy po vpichoch, injekčné striekačky, ani klinické známky predávkovania. Napriek tomu v nich má siahanie po určitej činnosti nielen kompulzívne rysy, teda, že v nich človek pokračuje napriek negatívnym následkom, ale aj rysy závislosti, vrátane baženia, tolerancie a príznakov z odňatia. Ich biologická podmienenosť má mnoho prienikov so závislosťami od psychoaktívnych látok a na opis ich rozvoja
možno dokonca použiť spoločný syndrómový koncept. O patologickom hráč
stve máme najviac informácií, takže vhodne slúži ako kompaktný model
všetkých behaviorálnych závislostí. Postihuje okolo 1% populácie a v jeho
liečbe sa uplatňujú rôzne psychoterapeutické postupy a intervencie, ako aj
edukácia o charaktere poruchy a pravidlách abstinencie. Existuje aj niekoľko farmakologických možností, z ktorých však žiadna nie je oficiálne
schválená. Možno ich však prakticky využiť v situácii komorbidity s inými
duševnými poruchami.

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