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Súhrn 

Zneužívanie psychostimulačných liekov bez medicínskej indikácie za účelom 
zlepšenia kognitívnych funkcií - takzvaného „mozgového dopingu" - má celosvetovo 
neustále stúpajúci trend. Vzhľadom na vysoké riziko vzniku závažných nežiaducich 
účinkov vrátane potenciálu rozvoja závislosti, a tiež s ohľadom na fakt, že dlhodobé 
následky užívania zdravými jedincami nie sú preskúmané, môžu stimulanciá pred
stavovať riziko, ktorého dopad zatiaľ nedokážeme odhadnúť. Fenomén mozgového 
dopingu sa stáva vážnym problémom verejného zdravotníctva v mnohých krajinách 
sveta a je jednou z najkontroverznejších tém moderných neurovedných disciplín. 

K ľ ú č o v é s 1 o v á : mozgový doping - zneužívanie predpisovaných stimulancií -
porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) 
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Summary 

The misuse of prescription stimulants without medical indication with the aim 
of improving cognitive functions - the so-called "brain doping" - increases worldwi
de. Because of the high risk of serious adverse effects, including the potential for de
velopment of addiction, and also due to the fact that the long-term effects of use by 
healthy individuals are not fully explored, stimulants can pase a risk that we can 
not estimate yet. The phenomenon of brain doping has become a serious general 
health issue in many countries of the world and is one of the most controversial to
pics of modern neuroscience. 

K e y w o r d s : brain doping - prescription stimulant misuse - attention-deficit 
and hyperactivity disorder (ADHD) 

Úvod 

Mozgový doping je problematika, ktorá sa doteraz v česko-slovenskej li
teratúre spomínala len okrajovo. V zahraničí je však už takmer dve dekády 
intenzívne diskutovanou témou, ktorej sa venuje veľa pozornosti. Odborné 
publikácie hovoria o príčinách, okolnostiach a dopadoch zneužívania stimu
lancií. Nemenej problematickou je otázka etiky či prípadnej legalizácie také
hoto správania. 

Podľa zahraničných výskumov, najčastejšie zneužívanými v tejto súvis
losti sú metylfenidát, deriváty metylfenidátu a deriváty amfetamínu, t. j. 
stimulačné preparáty určené na liečbu poruchy pozornosti s hyperaktivitou 
(Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - ADHD). Zriedkavé nie je ani 
použitie modafinilu, lieku primárne určeného na liečbu narkolepsie a nie
ktorých ďalších liečiv s potenciálne stimulačným účinkom. Naj vyšší výskyt 
zneužívania stimulancií je popisovaný pre vekovú kategóriu 18 - 25 rokov, 
a to najmä pokiaľ ide o študentov vysokých škôl. S menšou frekvenciou je 
ale pozorované aj u študentov stredných škôl a u dospelých. 
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Definícia pojmov 

Pojmu ,,nemedicínske použitie lieku" sa v literatúre pripisuje viacero vý
znamov. V prvom rade ide o užívanie lieku bez predpisu od lekára a s inou 
motiváciou ako je liečba príslušného ochorenia. V prípade vlastného predpi
su na liek ide o užívanie iných ako predpísaných dávok (obvykle sa jedná 
o nadužívanie), iný spôsob a cestu aplikácie ako je odporúčané špecialistom. 
Zároveň sa týmto pojmom označuje distribúcia lieku na nelegálnom trhu, 
ako aj jeho získavanie z nelegálnych zdrojov (napríklad prostredníctvom 
dílera alebo nákupom cez internet), simulácia ochorenia za účelom získania 
vlastného predpisu na liek, alebo subjektívne nadhodnocovanie príznakov 
existujúceho ochorenia s cieľom navýšenia dávkovania lieku (Lakhan 
a Kirchgessner, 2012; Clemow a Walker, 2014; Novak a kol., 2016). Zlepše
nie kognitívnych funkcií pomocou psychostimulancií sa v literatúre popisuje 
rovnako viacerými termínmi. Objavuje sa už spomínaný výraz „mozgový do
ping", ale aj „akademický doping", „kozmetická neurológia", alebo „farmako
logický neuroenhancement" (Franke a kol., 2014). Lieky používané na tento 
účel sa označujú ako „inteligentné tabletky" (,,smart pills''), „mozgové steroi
dy" (,,brain steroids'') alebo tiež „kamoši na učenie" (,,study buddies'') 
(Partridge a kol., 2011, Moore a kol., 2014). 

Historické poznámky 

Charakteristickou ľudskou vlastnosťou naprieč históriou je snaha o ne
ustále zlepšovanie vlastných schopností. Zmienky o rôznych postupoch 
a látkach pôsobiacich ako „kognitívne enhancery" poznáme už z dávnej his
tórie. Staroveké civilizácie používali halucinogény za účelom prehÍbenia ve
domia a lepšieho spojenia so svojimi bohmi (Urban a Gao, 2014). V starove
kom Grécku si študenti v snahe zlepšiť pamäť vpletali do vlasov rozma
rínové vetvičky (Cakic, 2009). Prvé známky o pití kávy sa datujú do 15. sto
ročia a v 60-tych rokoch 20. storočia prišli na trh prvé energetické nápoje. 
Z doplnkov výživy sa v súčasnosti na podporu mozgových funkcií používa 
napríklad guarana, kofeínové tablety, omega-3 mastné kyseliny alebo prí
pravky s obsahom Ginko biloba. 

V posledných dekádach sa záujem o zvyšovanie výkonnosti v akademic
kej a pracovnej sfére stále častejšie obracia smerom k liekom z radov stimu
lancií a glutamátových aktivátorov. Používajú sa napríklad lieky určené na 
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liečbu narkolepsie, Alzheimerovej choroby, tiež kortikoidy, hormóny štítnej 
žľazy, lieky s obsahom pseudoefedrínu a betablokátory. K tým najčastejšie 
zneužívaným v kontexte mozgového dopingu však patria stimulanciá určené 
na liečbu ADHD. Prehľad liekov užívaných za účelom mozgového dopingu 
ilustruje tabuľka (tab. 1). 

Tabuľka 1. Druhy liekov používaných za účelom 
mozgového dopingu 

Lieková skupina Liečivo 

Stimulanciá Metylfenidát 

Deriváty amfetamínu 

Modafinil 

Neuroprotektíva Piracetam 

Ginko biloba 

Donepezil 

Selegilín 

Rivastigmín 

Galantamín 

Ampakíny 

Kortikoidy Prednizón, Dexametazón 

Dekongestíva Pseudoefedrín 

Lieky s hormonálnou aktivitou Tyroxín 

Antihypertenzíva Betablokátory 

Stimulanciá v liečbe ADHD 

ADHD je najčastejším neurovývinovým ochorením, jeho prevalencia sa 
odhaduje na 7 - 9,5 % v populácii detí a mladistvých do veku 18 rokov a na 
3 - 4 % v populácii dospelých (Thomas a kol., 2015, Centers for disease con
trole, 2010, Fayyad a kol., 2007, Kessler a kol., 2006). Je charakterizované 
základnou triádou symptómov: nepozornosť, hyperaktivita a impulzivita, 
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ktoré významne sťažujú fungovanie pacienta, jeho akademickú a pracovnú 
výkonnosť, vzťahy a spoločenské uplatnenie. Jadrové symptómy poruchy 
však možno efektívne farmakologicky kontrolovať dvoma skupinami liečiv. 
Ide o stimulačné a takzvané nestimulačné preparáty. U detí starších ako 
6 rokov a u adolescentov sú psychostimulanciá prvou voľbou v medika
mentóznej terapii. Z nestimulačných preparátov sa používajú atomoxetín 
a alfa-2-adrenergické agonisty (guanfacín a klonidín). 

V posledných dekádach nastal celosvetovo nárast v produkcii a v množ
stve predpisovaných stimulancií na liečbu ADHD. Stalo sa tak v súlade 
s lepším pochopením a prijatím ADHD ako poruchy so svojou neurobiolo
gickou podstatou. Zlepšila sa diagnostika, a to najmä u ženského pohlavia. 
Diagnóza sa stále častejšie stanovuje aj v adolescentom a dospelom veku, 
predlžuje sa trvanie liečby poruchy (Safer a kol., 1996). Podľa zahraničných 
štatistík v roku 1993 používalo stimulanciá na liečbu ADHD iba 31 krajín 
sveta. Do roku 2003 stúpol tento počet na 55 krajín (Scheffler a kol., 2007). 
Iné prieskumy uvádzajú, že v roku 1996 dostalo predpis na stimulanciá 
približne 2,4 % amerických detí, v roku 2008 to bolo už zhruba 3,5 % detí 
(Zuvekas a Vitiello, 2012). V reakcii na zvýšený dopyt po stimulanciách 
vzrástla produkcia metylfenidátu medzi rokmi 2000 a 2009 až trojnásobne 
(International Narcotics control board, 2010). 

Vo svete sú jednými z najčastejšie predpisovaných stimulancií určených 
na liečbu ADHD metylfenidát a dexmetylfenidát s okamžitým, alebo ria
deným uvoľňovaním. Sú dostupné vo forme tabliet, kapsúl, transdermál
nych náplastí a roztoku (napr. Ritalin, Daytrana, Metadate, Focalin, Focalin 
XR, Concerta). Z derivátov amfetamínov sa používajú zmiešané soli amfeta
mínu, dextroamfetamín a lisdexamfetamín s okamžitým alebo predÍženým 
uvoľňovaním (napr. Aderall, Aderall XR, Dexedrine, Dextrostat, Vyvanse). 
V súčasnosti, čo sa týka spotreby metylfenidátu na osobu, je celosvetovo na 
prvom mieste Island, nasledovaný Spojenými štátmi americkými. Tie majú 
zároveň najvyššiu spotrebu derivátov amfetamínov na osobu (Kaye a Darke, 
2012). Na Slovensku je na liečbu ADHD schválený len jeden stimulačný 
preparát, a to metylfenidát s riadeným uvoľňovaním vo forme kapsúl na 
perorálne podanie (Concerta). 

Psychostimulanciá sú veľmi efektívnym prostriedkom v liečbe poruchy 
pozornosti, avšak ich pôsobenie na kognitívne funkcie môže byť pozitívne 
vnímané aj v zdravej populácii. Ich zneužívanie v tomto kontexte vyvoláva 
medzi odborníkmi, ale aj laickou verejnosťou veľké obavy. 
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Nemedicínske použitie stimulancií 
predpisovaných v liečbe ADHD 

V reakcii na obavy verejnosti z možných negatívnych dôsledkov zvýšenej 
produkcie metylfenidátu Goldman a kol. realizovali v roku 1998 prehľadovú 
štúdiu o ADHD a jeho liečbe. Súčasťou zistení autorov bolo, že v sledovanom 
období ešte zneužívanie a nelegálna distribúcia stimulancií nepredstavovali 
pre zdravotníctvo významnejší problém. Polemizovali však nad vývojom 
tohto trendu pri ďalšom náraste produkcie a zvyšovaní dostupnosti liekov 
v nasledujúcich rokoch (Goldman a kol., 1998). Iba o dva roky neskôr sa ob
javuje prvá štúdia, ktorá potvrdzuje zneužívanie metylfenidátu na neme
dicínske účely, a to až u 16 % študentov amerických univerzít (Babcock 
a Byrne, 2000). 

Prevalencia 

Prevalencia v zahraničí 

Väčšina štúdií, ktoré mapujú problematiku zneužívania predpisovaných 
stimulancií pochádza zo Spojených štátov amerických. Životná prevalencia 
nemedicínskeho použitia predpisovaných stimulancií (NMPS) sa tu pohybu
je v rozmedzí od 5 do 43 % v populácii študentov vysokých škôl a v populácii 
dospelých (Teter a kol., 2006, DeSantis a kol., 2008, Advokat a kol., 2008, 
Wilens a kol., 2008, McCabe a East, 2013, Cassidy a kol., 2015, Gallucci 
a kol., 2017). V posledných rokoch začali pribúdať práce, ktoré popisujú pre
valenciu aj v niektorých európskych krajinách. Uvádzajú sa hodnoty pri
bližne od 1 % po 11 % (Novak a kol., 2016, Franke a kol., 2011, Deline 
a kol., 2014, Liakoni a kol., 2015, Maier a kol., 2016, Majori a kol., 2017, 
Papazisis a kol., 2018). Pre porovnanie, údaje z Brazílie hovoria až o 23 % 
prevalencii (Silveira a kol., 2014). Nedávno publikovaná štúdia z Číny 
uvádza výskyt NMPS u menej ako 1 % študentov VŠ (Tam a kol., 2018). 

Z hľadiska distribúcie veku je najvyšší výskyt NMPS popisovaný vo ve
kovej kategórii 18 - 25 rokov, nižší výskyt je u detí, adolescentov a dos
pelých vo veku viac ako 26 rokov (Novak a kol., 2016, Cassidy a kol., 2015, 
Kroutil a kol., 2006). Študenti VŠ, vrátane študentov medicíny a iných zdra
votníckych odborov, patria medzi najčastejšie skúmané populácie. V prípade 
dospelých sa pozornosť zameriava najmä na lekárov, vedné disciplíny, ale aj 

28 



M. ŠOL TÝSOVÁ / NEMEDICÍNSKE POUŽITIE STIMULANCIÍ 
PREDPISOVANÝCH V LIEČBE ADHD A FENOMÉN MOZGOVÉHO 
DOPINGU - STRUČNÝ PREHĽAD PROBLEMATIKY 

armádu a letectvo. Viaceré faktory sa môžu podieľať na zvýšenom výskyte 
NMPS v spomínaných odvetviach. Ide pravdepodobne o stres sprevádzajúci 
nadmerné pracovné zaťaženie a tlak na výkon, vysoké nároky na vigilanciu 
a pozornosť, konkurenčnosť prostredia a tiež pomerne jednoduchý prístup 
k rôznym druhom liekov (Tuttle a kol., 2010, McNiel a kol., 2011, Estrada 
a kol., 2012, Franke a kol., 2013, Finger a kol., 2013, Bossaer a kol., 2013, 
Platteborze a kol., 2014, Volger a kol., 2014, Fond a kol., 2016). V roku 2008 
publikoval časopis Nature svoj vlastný internetový prieskum. V ňom vyše 
20 % z 1400 vedeckých pracovníkov 60-tich krajín sveta priznalo zneužíva
nie predpisovaných liekov na rôzne účely vrátane „mozgového dopingu". 
Z nich až 62 % užilo alebo pravidelne užívalo metylfenidát (Maher, 2008). 

Nemedicínske použitie predpisovaných stimulancií u detí a adolescentov 
je zatiaľ najmenej preskúmaným fenoménom. Menší počet štúdií hovorí 
o prevalencii NMPS u 1 - 10 % stredoškolských študentov v USA (McCabe 
a West, 2013, McCabe a kol., 2004, Teter a kol., 2018, Viana a kol., 2012, 
Cottler a kol., 2013, Sweeney a kol., 2013, Whiteside a kol., 2015, Zullig 
a kol., 2015). Vo vybraných európskych krajinách sa prevalencia NMPS 
u študentov SŠ pohybuje v rozmedzí 1 - 4 % (Novak a kol., 2016, Franke 
a kol., 2011, Liakoni a kol., 2015). 

Prevalencia na Slovensku 

Zatiaľ jediná štúdia publikovaná v roku 2016 obsahuje dáta o zneužívaní 
metylfenidátu medzi študentami slovenských vysokých škôl. Zistená bola 
pomerne vysoká prevalencia, NMPS v nej priznalo až 8,3 % študentiek 
a 8,4 % študentov (Helmer a kol., 2016). Nepublikované výsledky autorky 
prehľadu hovoria o nižšom výskyte; zneužívanie stimulancií predpisovaných 
na liečbu ADHD sa vyskytlo u 1,3 % študentov VŠ. Naopak, vyššiu preva
lenciu sme zistili u študentov SŠ, a to 2,4 % (Šoltýsová, 2018). 

Motivácia NMPS 

Dôvody nemedicínskeho použitia predpisovaných stimulancií sú viaceré. 
Najčastejšou motiváciou je zlepšenie koncentrácie, pamäte a udržanie bde
losti s očakávaním následného zlepšenia akademických a pracovných vý
sledkov (Teter a kol., 2006, Cassidy a kol., 2015, Volger a kol., 2014, 
Garnier-Dykstra a Kimberley, 2012). Táto motivácia (a tým aj prevalencia) 
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NMPS narastá v priebehu školského roka a v absolventských ročníkoch vy
sokých škôl, pravdepodobne ako následok nadmerného stresu pri zvýšení 
nárokov na školský výkon (Moore a kol., 2014, Schepis a kol., 2018). Úlohu 
zrejme zohráva aj nadhodnotený predpoklad užívania stimulancií medzi 
ostatnými spolužiakmi, čo následne zvyšuje NMPS z dôvodu obáv o vlastné 
znevýhodnenie v akademickom prostredí (Kilmer a kol., 2015, Ford a Ong, 
2014). 

Významným dôvodom sú tiež rekreačné účely - navodenie pocitu relaxá
cie, odbúranie stresu, vyvolanie stavov eufórie, či prosté experimentovanie 
s liekmi (Cassidy a kol., 2015, Léon a Martínez, 2017). Podľa zistení Léona 
a kol. (2017), rekreačné účely sú hlavnou motiváciou NMPS u mladších 
tínedžerov, na rozdiel od študentov VŠ, ktorých cieľom je najmä zlepšenie 
akademických výsledkov (Léon a Martínez, 2017). Menej častými dôvodmi 
sú snaha o zvýšenie fyzickej energie a tým zlepšenie športových výsledkov 
a tiež redukcia hmotnosti (Teter a kol., 2006, Tuttle a kol., 2010, Boyd 
a kol., 2006, Jeffers a Benotsch, 2014). Autori predpokladajú, že NMPS 
môže byť aj akýmsi nevedomým pokusom o samoliečbu vlastného nedia
gnostikovaného ADHD (Rabiner a kol., 2009b, DeSantis a Hane, 2010, Pe
terkin a kol., 2011, Hartung a kol., 2013). 

Druhy zneužívaných stimulancií 
a spôsoby aplikácie 

Dvoma najčastejšie zneužívanými preparátmi sú podľa prieskumu Ritalin 
a Adderall, teda formy s okamžitým uvoľňovaním účinnej látky (Cassidy 
a kol., 2015, Sepúlveda a kol., 2011). Približne v 95 % sú zneužívané vo svo
jej originálnej podobe, to znamená orálnou cestou vo forme tabletky. Šnupa
nie rozdrvených tabliet je najčastejšie priznanou parenterálnou cestou 
aplikácie. Menej časté je fajčenie alebo injekčné podanie rozdrveného liečiva 
(Babock a Byrne, 2000, Teter a kol., 2006, Cassidy a kol., 2015, White 
a kol., 2006). Ukazuje sa, že forma aplikácie súvisí aj s motívom užitia. 
Weyandt a kol. (2009) zistili, že parenterálna aplikácia je významne asocio
vaná s rekreačným užitím lieku, naopak perorálne užitie celej tabletky je 
častejšie pri akademickej motivácii (Weyandt a kol., 2009). Formy s predl
ženým uvoľňovaním majú nižší potenciál zneužívania vďaka pomalému 
uvoľňovaniu účinnej látky a nižšej schopnosti vyvolať pocit eufórie, zároveň 
ich problematické drvenie sťažuje inhaláciu a injekčnú aplikáciu (Connor 
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a Steingard, 2004). Napriek tomu štúdie potvrdzujú, že zneužívanie sa, hoci 
v menšej miere, týka aj týchto foriem stimulačných preparátov (Kroutil 
a kol., 2006). 

Zdroje nelegálneho získavania 
predpisovaných stimulancií 

Primárnym zdrojom nelegálneho získavania stimulačných liekov v za
hraničí sú kamaráti a spolužiaci užívajúci stimulanciá na predpis alebo dis
tribuujúci lieky bez vlastného predpisu (Garnier-Dykstra a Kimberley, 
2012, DeSantis a Hane, 2010, Chen a kol., 2014). Podľa viacerých štúdií, 23 
- 84 % študentov s vlastným predpisom uviedlo, že boli v minulosti požia
daní o predaj alebo darovanie svojej medikácie, nezriedka sú aj obeťami 
krádeže lieku (Advokat a kol., 2008, Cassidy a kol., 2015, McCabe a kol., 
2004, Garnier-Dykstra a Kimberley, 2012, Boyd a kol., 2006, Weyandt 
a kol., 2009, Lasopa a kol., 2015, Hulme a kol., 2018). Rodičia detí liečených 
na ADHD stimulanciami takisto priznali zneužitie lieku vo svoj prospech 
alebo v prospech ostatných členov domácnosti. Suspektné neliečené ADHD 
u rodinných príslušníkov bolo spojené s ďalším zvýšením tohto rizika (Pham 
a kol., 2017). Menej často uvádzanými zdrojmi sú internetový obchod a díler 
(Chen a kol., 2014, Schepis a Krishnan-Sarin, 2009). 

Na Slovensku sa z dôvodu lepšej kontroly nad užívaním metylfenidátu 
a tým minimalizácie rizika jeho zneužitia predpisuje tento preparát na 
opiátový recept v troch exemplároch. Na jeden recept je možné predpísať 
len jedno balenie liekov a lieková sila a počet tabliet musia byť uvedené zá
roveň v latinskom jazyku (Pečeňák a kol., 2016). Z nášho prieskumu inter
netu vyplýva, že aj napriek týmto obmedzeniam je na Slovensku možné ne
legálnym spôsobom získať aj ostatné lieky schválené na liečbu ADHD v za
hraničí. 

Rizikové a protektívne faktory NMPS 

Viaceré štúdie priniesli zhrnutie rizikových faktorov nemedicínskeho po
užitia viacerých druhov liekov u adolescentov a mladých dospelých. Zvýšená 
dostupnosť liekov v rámci určitých komunít, spolužiaci a kamaráti so skúse
nosťou s liekmi, horšie akademické výsledky, predchádzajúca skúsenosť 
s legálnymi aj nelegálnymi návykovými substanciami, ADHD s komorbíd-
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nou poruchou správania a zneužívania návykových látok a nízky vek prvej 
skúsenosti s drogou patria k najvýznamnejším rizikovým faktorom neme
dicínskeho použitia liekov vrátane stimulancií (Wilens a kol., 2006, Nargiso 
a kol., 2005, Meisel a Goodie, 2015). Ďalšími často uvádzanými faktormi sú 
príslušnosť k europoidnej rase, prítomnosť neliečenej poruchy pozornosti, 
poruchy exekutívnych funkcií, depresívna symptomatika a suicidálne ideá
cie, ale aj niektoré osobnostné charakteristiky ako napríklad nepoctivosť 
v akademickej sfére, prokrastinácia či tendencia ku vyhľadávaniu zážitkov 
(Moore, 2014, Galluci a kol., 2017, Kroutil a kol., 2006, Garnier-Dykstra 
a Kimberley, 2012, Nargiso a kol., 2015, Teter a kol., 2010, Arria, 2011, 
Munro a kol., 2017, Benson a Flory, 2017, Zullig a Divín, 2012). Zdá sa, že 
určitú úlohu by mohla zohrávať aj úroveň vzdelania matiek študentov 
s NMPS. Autori štúdie hovoria o zvýšenom výskyte NMPS u študentov, kto
rých matky dosiahli vyššie vzdelanie (Léon a Martínez, 2017). Samotní štu
denti VŠ sú v porovnaní s neštudujúcimi vrstovníkmi vo vyššej miere vysta
vení tomuto riziku (Ford a Pomykacz, 2016). Čo sa týka medzipohlavných 
rozdielov, viaceré práce priniesli závery o vyššej prevalencii NMPS u mu
žov, no mnohé ďalšie práce tento rozdiel nepotvrdili (McCabe a West, 2013, 
Franke a kol., 2011, Weyandt a kol., 2009, McCabe a kol., 2006, Emanuel 
a kol., 2013). 

Správna liečba ADHD a dodržiavanie preskripcie od lekára bola u pa
cientov spojená s nižším rizikom zneužívania ďalších predpisovaných liekov, 
ale aj legálnych a nelegálnych návykových látok (McCabe a kol., 2004). Zo 
záverov niekoľkých štúdií vyplýva, že protektívnym faktorom by mohlo byť 
náboženské prostredie (Schepis a kol., 2018, Nargiso a kol., 2015, Snipes 
a kol., 2015). Dôležité sú tiež osobné postoje voči užívaniu rôznych substan
cií, porozumenie a povedomie o rizikách NMPS (Snipes a kol., 2015, Chawla 
a kol., 2007). 

Zdravotné riziká a behaviorálne 
následky NMPS 

Pre pacientov trpiacich ADHD predstavujú psychostimulanciá jedno
značný benefit v liečbe. Ich nežiaduce účinky sú obvykle pri dodržiavaní 
dávkovania mierne a prechodné (Pečeňák a kol., 2016). Zdravotné riziká, 
ktoré tieto lieky pri užívaní bez indikácie špecialistu môžu predstavovať 
však nie sú zanedbateľné. 
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Kinman a kol. (2017) vo svojej práci citujú zahraničné štatistiky, podľa 
ktorých došlo medzi rokmi 2005 - 2010 k trojnásobnému nárastu počtu 
vyšetrení na ambulanciách pohotovosti v súvislosti so psychostimulanciami. 
Približne v polovici prípadov išlo o ich nemedicínske použitie (Kinman 
a kol., 2017). Retrospektívna analýza záznamov z toxikologických centier 
v USA hodnotila telefonické konzultácie súvisiace s užitím ADHD me
dikácie, ich počet od roku 2000 do roku 2011 vzrástol o 71,2 %. Najčastejším 
dôvodom konzultácie bola terapeutická chyba, a to najmä v súvislosti s liek
mi zo skupiny stimulancií. Zámerné užitie lieku vrátane suicidálnych poku
sov bolo častejšie v skupine adolescentov. Vo väčšine prípadov nebolo nutné 
poskytnutie zdravotnej starostlivosti, avšak 6,2 % pacientov vyžadovalo hos
pitalizáciu a hlásené boli tri úmrtia (dve úmrtia ako následok závislosti, 
v jednom prípade išlo o podozrenie na suicídium) (King a kol., 2018). 

Psychostimulanciá ovplyvňujú sympatický nervový systém, môžu zapríči
niť rozvoj hypertenzie, tachykardie a arytmií, jedným z najzávažnejších 
nežiaducich účinkov je infarkt myokardu, popisuje sa aj náhle úmrtie. Môžu 
tiež zvýrazniť emočnú a afektívnu labilitu, zapríčiniť nechutenstvo, bolesti 
brucha, nauzeu, vracanie, pokles hmotnosti, cefaleu a vertigo, či manifes
táciu tikových porúch (DeSantis a Hane, 2010, Rabiner a kol., 2009a, Mor
ton, 2000). Bola zistená korelácia, nie však kauzálna súvislosť medzi NMPS 
a depresívnou symptomatikou, anxietou, pocitom nadmerného stresu a du
ševného nepokoja, obsedantne-kompulzívnou symptomatikou, prejavmi im
pulzivity, hostility a paranoidity. Zostáva otázkou, či sú posledne spomínané 
psychologické parametre prediktormi, alebo následkami NMPS (Peterkin a 
kol., 2011, Weyandt a kol., 2009, Teter a kol., 2010, Zullig a Divin, 2012, 
Dussault a Weyandt, 2013, Weyandt a kol., 2013, Verdi a kol., 2016). 
Predávkovanie stimulanciami, ako aj závislosť od týchto preparátov sú však 
jednoznačne asociované so závažnými psychiatrickými symptómami, akými 
sú napríklad panické záchvaty, zmätenosť, agresivita, rozvoj toxickej 
psychózy či delíria. Riziko vzniku psychotickej poruchy sa zvyšuje pri pa
renterálnom užívaní lieku (Morton, 2000, Vérité a Micallef, 2017). Podľa 
Zulliga a kol. (2015), NMPS zvyšuje aj riziko suicidálnych ideácií a sui
cidálnych pokusov (Zullig a kol., 2015). 

V porovnaní s užívaním nelegálnych návykových látok sú stimulanciá 
častokrát mylne považované za bezpečnejšie. Dôvodom je aj presvedčenie, 
že na rozdiel od drog sú lieky kontrolovanými substanciami vyrobenými far
maceutickými spoločnosťami za účelom liečby, a teda nehrozia vážnejšie ne-
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gatívne dopady na zdravie (DeSantis a Hane, 2010, Arria a kol., 2008, Ker
ley a kol., 2015). Okrem už spomínaných negatívnych účinkov narastá aj ri
ziko simultánneho užívania stimulancií s ďalšími psychoaktívnymi látkami. 
Časté je užitie s alkoholickými nápojmi, ale aj nelegálnymi drogami, čím sa 
zvyšuje toxicita lieku (Sepúlveda a kol., 2011, Rabiner a kol., 2009a, McCa
be a kol., 2007, Housman a kol., 2016, Messina a kol., 2014, Gallucci a Mar
tin, 2015, Egan a kol., 2013). Popisuje sa aj simultánne užívanie energe
tických nápojov a stimulačných liekov, kedy je potenciálnou hrozbou vznik 
sérotonínového syndrómu následkom interakcie liečiva s niektorými zložka
mi energetického nápoja (yohimibín, evodamín, ginseng a pod.) (Gallucci 
a kol., 2017, Woolsey a kol., 2014). NMPS zvyšuje riziko zneužívania aj ďal
ších potenciálne návykových psychofarmák akými sú benzodiazepínové an
xiolytiká, hypnotiká a opioidné analgetiká (Gallucci a kol., 2017, Sweeney 
a kol., 2013, Hartung a kol., 2013, Arria a kol., 2008, Novak a kol., 2007, 
Teter a kol., 2005, Wu a kol., 2007, McCabe a kol., 2006). Nielen pri užití 
s inou návykovou látkou, ale aj pri manipulácii s formou lieku a cestou apli
kácie dochádza ku zmene jeho farmakokinetiky. Mení sa doba uvoľňovania, 
absorpcie a koncentrácia účinnej látky v krvi. Navyše, pokiaľ sa liek užije 
súčasne s alkoholom, môže dôjsť k neočakávane rýchlemu uvoľneniu vý
znamného množstva účinnej látky, čo sa v zahraničnej literatúre označuje 
ako „dose dumping" (Lennernas, 2009). 

Z behaviorálnych následkov sa popisuje zvýšené riziko automobilových 
nehôd, zneužívatelia sa stávali častejšími obeťami trestných činov, účastník
mi fyzických potýčok, zvýšila sa frekvencia rizikového sexuálneho správania 
(Egan a kol., 2013). Iná štúdia poukazuje na trojnásobné zvýšenie rizika pa
tologického hazardného hrania u zneužívateľov stimulancií (Geisner a kol., 
2016). Nezanedbateľným rizikom je potenciál stimulačných liekov vytvoriť 
psychickú aj fyzickú závislosť. 

Mechanizmus účinku stimulačných liekov 
vo vzťahu k možnému rozvoju závislosti 

Mechanizmus účinku, ktorý sa podieľa na riziku rozvoja závislosti, spo
číva vo zvýšení hladiny dopamínu a noradrenalínu v oblasti prefrontálneho 
kortexu, no zároveň aj v oblastiach mozgu, ktoré sú asociované so závis
losťou. Významnú úlohu tu zohráva najmä nucleus accumbens (NAc), ktorý 
je sprostredkovateľom stimulačného a euforického efektu. V terapeutických 
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dávkach majú metylfenidát a deriváty amfetamínu približne rovnaký kli
nický efekt. Metylfenidát pôsobí ako alosterický inhibítor dopamínového 
transportéra (DAT) a noradrenalínového transportéra (NAT), čím zabraňuje 
spätnému vychytávaniu dopamínu a noradrenalínu v synaptickej štrbine 
a tým zvyšuje ich dostupnosť na synapse. Deriváty amfetamínu, po užití te
rapeutických dávok, pôsobia ako kompetitívne inhibítory DAT a NAT. 
V prípade užitia vyšších ako terapeutických dávok - ako je tomu pri nad
užívaní či závislosti - môžu navyše kompetitívne inhibovať aj vezikulárny 
transportér VMAT2. V takomto prípade je amfetamín cestou DAT transpor
tovaný do presynaptického zakončenia a následne cez VMAT2 do synap
tických vezikúl, kde nahradí molekuly dopamínu, ktoré sa uvoľnia do cyto
plazmy. Vysoká koncentrácia dopamínu v cytoplazme presynaptického za
končenia aktivuje DAT k reverznému transportu a zároveň stimuluje otvo
renie kanálov, čím sa do synaptickej štrbiny pomerne rýchlo vyplaví veľké 
množstvo dopamínu. Tento mechanizmus má následne euforizačný, psycho
stimulačný a posilňujúci účinok na ďalšie užívanie tejto látky. Rozdiel me
dzi farmakologickou liečbou ADHD stimulanciami a ich škodlivým užívaním 
ako drog podľa Stahla spočíva práve v dopamínovom transportéri a jeho od
lišnej klinickej odpovedi na podávanie rôznych dávok pri rôznom spôsobe 
užitia. Závisí od toho ako rýchlo a kompletne je DAT blokovaný. Pri liečbe 
ADHD uprednostňujeme pomalú, dlhšie trvajúcu a neúplnú obsadenosť 
DAT. Tento spôsob vedie k tonickému vyplavovaniu dopamínu a tým k zlep
šeniu pozornosti a antidepresívnemu pôsobeniu bez súčasného vyvolania po
citu eufórie. Naopak, rýchlejšia, vyššia a krátko trvajúca obsadenosť DAT 
(najmä v prípade foriem s okamžitým uvoľňovaním a pri injekčnom podaní) 
spôsobí fázické uvoľňovanie väčšieho množstva dopamínu, ktorý vedie k už 
spomínaným euforickým a tzv. „high" stavom (Stahl, 2013, Kollins, 2007). 

Podľa Arnstena a Rubia (2012) je zároveň možné, že efekt psychostimu
lačnej liečby ADHD je vyjadrený vo vyššej miere v oblasti prefrontálneho 
kortexu v porovnaní s NAc, čo by mohlo vysvetliť fakt, že pri správnej liečbe 
tejto poruchy a dodržiavaní doporučeného dávkovania lieku k rozvoju závis
losti nedochádza (Arnsten a Rubia, 2012). Iní autori naznačujú, že pacienti 
s ADHD subjektívne nepociťujú účinok psychostimulačných liekov v takej 
miere ako zdravá populácia. Náchylnosť k ich zneužitiu by teda u liečených 
pacientov mohla byť nižšia (Kollins, 2007). 
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Efekt ADHD stimulancií u zdravých jedincov 

Doposiaľ málo štúdií skúmalo efekt ADHD stimulancií u zdravých ľudí. 
Metaanalýza z roku 2016 poukazuje na zlepšenie presnosti spracovania 
podnetov (Marraccini a kol., 2016). Ďalšia štúdia nepreukázala zlepšenie 
prospechu a ani iné zvýhodnenie študentov zneužívajúcich psychostimulan
ciá v porovnaní s ich rovesníkmi (Arria a kol., 2017). Študenti participujúci 
na inom výskume popisovali zvýšený záujem a väčšie potešenie z učenia po 
užití psychostimulancia, nie však skutočné zlepšenie kognitívnych funkcií 
(Vrecko, 2013). Podobné závery priniesla aj pilotná štúdia publikovaná 
v minulom roku, ktorá bola zameraná na hodnotenie krátkodobého efektu 
podania derivátu amfetamínu zdravým študentom. Podľa zistení autorov 
malo užitie stimulancia minimálny efekt na zlepšenie kognitívnych funkcií. 
Štúdia však bola realizovaná na malom počte probandov, preto jej závery 
zatiaľ nie je možné zodpovedne interpretovať (Weyandt a kol., 2018). 

Urban a kol. (2012, 2014) realizovali viacero výskumov s cieľom objasniť 
pôsobenie metylfenidátu na zdravú centrálnu nervovú sústavu (CNS). 
V štúdiách na zdravých potkanoch pozorovali rozdielny účinok metylfe
nidátu (MPH) na neuronálnu aktivitu v závislosti od veku. U mladých pot
kanov zistili, že podanie jedinej dávky MPH spôsobilo signifikantný pokles 
neuronálnej excitability a synaptickej transmisie v prefrontálnom kortexe. 
Naopak, u dospelých potkanov podaním rovnakej dávky MPH došlo ku zvý
šeniu neuronálnej aktivity. Z uvedeného vyplýva, že nedospelí jedinci môžu 
byť na podávanie MPH hypersenzitívni a nadmerné zvýšenie hladiny do
pamínu a noradrenalínu môže viesť až ku narušeniu exekutívnych funkcií 
a pracovnej pamäte (Urban a Gao, 2014, Urban a kol., 2012). V ďalšej práci 
tých istých autorov bol pozorovaný pokles NR2B podjednotiek N-metyl-D
aspartátových (NMDA) receptorov v prefrontálnom kortexe (PFC) pri po
dávaní terapeutických dávok MPH zdravým nedospelým potkanom. Pomer 
NR2B/NR2A podjednotiek je dôležitý pre synaptickú plasticitu a jeho al
terácia viedla v dlhodobom horizonte ku zmenám v plasticite PFC (Urban 
a kol., 2013). 

Etika, legalita a bezpečnosť NMPS 

Realizované výskumy identifikovali podstatné rozdiely medzi zneužíva
teľmi stimulačných liekov z „medicínskych" a „nemedicínskych" dôvodov. 
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Zneužívanie lieku za účelom zlepšenia akademických výsledkov a zároveň 
z rekreačných dôvodov sa ukázalo ako veľmi zriedkavý druh správania 
(DeSantis a Hane, 2010, Kerley a kol., 2015). Užívatelia stimulancií, ktorí 
ospravedlňujú svoje konanie motívom vyťaženia maxima zo svojich schop
ností, kreslia pomyselnú hranicu medzi seba a takzvaných hedonistických 
užívateľov. Racionalizujú svoje nelegálne konanie, čím si udržiavajú identi
tu morálnej čistoty, ktorá im dovoľuje zotrvať pri takomto druhu správania. 
Navyše, NMPS nie je subjektívne vnímané rovnako negatívne ako naprí
klad zneužívanie opioidných analgetík, a to práve z dôvodu racionalizácie 
užívania na akademické účely. Potenciálnou etickou dilemou pri všeobecnej 
akceptácii takého správania by však bolo zabezpečenie rovnosti v prístupe 
k liekom. Off-label preskripcia by tak mohla viesť k znevýhodneniu sociálne 
a ekonomicky slabších vrstiev z pohľadu dostupnosti vzdelania a možnosti 
zamestnania (Farah a kol., 2004, Chaterjee, 2004, Larriviere a kol., 2009). 

Hoci Americká asociácia neurológov pripustila off-label preskripciu sti
mulancií za účelom ,,neuroenhancementu", je tento fakt v kontraste so zara
dením stimulačných liekov do kategórie kontrolovaných substancií. Ich po
skytovanie a zneužívanie na nemedicínske účely stále zostáva nelegálnym 
a právne postihnuteľným konaním, nakoľko právo nediferencuje medzi 
motívmi a kontextom užitia drogy. Takéto konanie môže byť považované aj 
za formu podvádzania pri štúdiu a je možné ho prirovnať k dopingu u vr
cholových športovcov (DeSantis a Hane, 2010, Kerley a kol., 2015, Colaneri 
a kol., 2018). Naviac, deti môžu byť obzvlášť náchylné na účinky psycho
tropných látok a dlhodobý efekt týchto liekov na vyvíjajúcu sa CNS nie je 
dostatočne preskúmaný (Larriviere a kol., 2009, Colaneri a kol., 2018). 
Okrem toho, z hľadiska vyvíjajúcej sa osobnosti dieťaťa, môže dôjsť k ov
plyvneniu vytvárania morálnych hodnôt, vývinu charakteru, sebavedomia 
a sebaovládania, ako aj schopnosti rozpoznania vlastných silných a slabých 
stránok (Chaterjee, 2004, Dressler a kol., 2013, Singh, 2013). 

Prevencia NMPS 

Odborníci sa zhodujú na nutnosti dodržiavania istých pravidiel preskrip
cie v prevencii NMPS. Dôležité je pravidelné prehodnocovanie miery rizika 
ich zneužitia u každého pacienta nielen v jeho vlastný prospech, ale v prípa
de distribúcie lieku aj v mylne predpokladaný prospech pre okolie (napr. 
v zmysle pomoci pri samoliečbe). Uvažuje sa o vytvorení skríningových 
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škál, ktoré by uľahčili stanovenie spomínaného rizika. Rozpoznanie rizi
kového pacienta je totiž kľúčovým faktorom k bezpečnej liečbe potenciálne 
návykovými psychofarmakami (Sepúlveda a kol., 2011, Nargiso a kol., 
2015). Ďalším krokom by bolo obmedzenie preskripcie podobne, ako je zave
dené na Slovensku. Autori návrhov uvažujú o limitovaní množstva predpi
sovaných balení lieku s nutnosťou častejších kontrol v ambulancii lekára 
a prísnejším monitoringom terapie. V prípade rozpoznania zvýšeného rizika 
zneužitia medikácie odporúčajú uprednostniť liečbu nestimulačným prepa
rátom, akým je napríklad atomoxetín. V zahraničí je ďalšou z možností pre
vencie NMPS volba aplikačnej formy s nižším rizikom manipulácie umožňu
júcej alternatívnu cestu aplikácie (t.j. injekčne alebo šnupaním). Dôraz kla
dú aj na edukáciu pacienta o liečbe a tiež o rizikách nelegálnej distribúcie 
lieku (Sepúlveda a kol., 2011, Nargiso a kol., 2015). Iní autori hovoria navy
še o systematickom atakovaní ilúzie verejnosti o bezpečnosti psychostimu
lancií. Ide o poučenie, že psychofarmaká - v prípade užívania bez preskrip
cie a v nekontrolovaných množstvách - sú potenciálne rovnakou hrozbou 
akou sú ilegálne drogy predávané na ulici. Rovnako dôležitá je dôkladná 
edukácia o možných nežiaducich účinkoch liečby, ale aj povahe samotného 
ADHD (DeSantis a Hane, 2010). 

Záver 

Na základe stavu súčasných poznatkov môžeme konštatovať, že predpi
sovanie stimulancií, a to najmä nedospelým jedincom bez diagnostiko
vaného neurologického deficitu, nie je v dnešnej dobe možné akceptovať ako 
právne prijateľné konanie. Opatrnosť v preskripcii ADHD stimulancií a dô
sledná edukácia pacienta ako aj jeho zákonných zástupcov je nevyhnutná 
z hľadiska zníženia rizika ich zneužívania a prípadnej nelegálnej distribú
cie. Z dôvodu získavania stimulancií z nelegálnych zdrojov za účelom neme
dicínskeho použitia by tiež bolo vhodné uvažovať o zvýšení povedomia verej
nosti o fenoméne mozgového dopingu a s ním spojených zdravotných rizík. 

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