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Drogy a drogové závislosti

Droga

Definícia drogy a formy užívania

• Droga ~ Psychoaktívna látka ~ Návyková látka: 

látka spôsobujúca (prostredníctvom špecifických receptorov v mozgu) 

zmenu psychických funkcií a prežívania, ktoré vedú k jej 

opakovanému vyhľadávaniu a (nekontrolovateľnému) užívaniu

• Formy užívania:

• Experimentálne

• Rekreačné

• Symptomatické

• Škodlivé / Abúzus

• Závislosť



Drogy – základné rozdelenie

Podľa prevládajúceho účinku:
Psychostimulanciá – látky pôsobiace povzbudzujúco

Psychoinhibítory – látky pôsobiace tlmivo

Psychodysleptiká – látky spôsobujúce dezintegráciu (disociáciu) psychických 

funkcií a vyvolávajúce psychotické symptómy

Podľa pôvodu: prírodné / syntetické / polosyntetické

Podľa legality: legálne / ilegálne

Drogy podľa prevládajúceho účinku

LSD

mezkalín

psilocybín

alkohol

BZD anxiolytiká-hypnotiká

opioidy

prchavé rozpúšťadlá

THC

kanabinoidy

amfetamíny

katinóny

kokaín

tabak

kofeín

MDMA

zdravotné

„pracovno-právne“sociálne

Potenciálne škody v dôsledku užívania drog

celkové škody

škody spôsobené

užívateľovi

škody spôsobené

iným

psychické

telesné

psychické

telesné

ekonomické

vzťahové
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ekonomické

vzťahové

zdravotné



Škodlivosť návykových látok

Nutt et al.: Lancet. 2010;376(9752):1558-1565
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Škody spôsobené iným

Škody spôsobené užívateľovi

Adiktívny potenciál vs. index letality drog

Gable: Acute toxicity of drugs versus regulatory status. In: Drugs and Society, 2006 

Označovanie „tvrdých“ a „mäkkých“ drog v literatúre

(2011-2015, PubMed & Scopus, n=132)

Janík et al., 2017



Epidemiológia 

nadužívania drog

„Epidemiológia“ – Alkohol

Spotreba čistého alkoholu za rok na obyvateľa (≥ 15 R)

WHO, 2018

EMCDDA, 2019

„Epidemiológia“ – Ilegálne drogy
Trendy v percentuálnom podiele počtu závislých vstupujúcich do liečby (EU)

n ~ 1 500 000



EMCDDA, 2019

~ 1-2 nové molekuly 

týždenne

(prírodné & syntetické)

fenetylamíny – psychostimulačné, euforizujúce, halucinogénne účinky (príbuzné amfetamínom)

tryptamíny – halucinogénne účinky (extrakty húb a ich deriváty)

piperazíny – psychostimulačné účinky

katinóny – psychostimulačné a euforizujúce účinky (deriváty zložiek khatu)

„dizajnérske drogy“

„Epidemiológia“ – Nové drogy

Počty nových drog (molekúl) 

zachytených a identifikovaných 

na drogovej scéne (EU)

Slovensko – prehľad ilegálnych látok

EMCDDA, 2019

Drogami spôsobené úmrtia v SR

EMCDDA, 2019



Vývoj užívania drogy a 

neurobiologický aspekt závislostí

Determinanty vývoja

užívania drogy

• Droga (farmakologické vlastnosti látky, spôsob aplikácie)

• Jedinec (genetická predispozícia, osobnosť)

• Prostredie (dostupnosť drogy, provokujúce / preventívne faktory)

Vývoj užívania drogy
Akútna 

intoxikácia

Abstinenčný 
syndróm

Chronické 
užívanie 

(závislosť)

Chronické 
poškodenie 

mozgu

Demencia (Iná) chronická psychická porucha

Chronické poškodenie 
telesného zdravia

Akútne poškodenie 
mozgu

Porucha 
vedomia

Amnestický
syndróm

(Iná) akútna 
psychická 
porucha

Akútne poškodenie 
telesného zdravia



Vývoj nadužívania

v bludných kruhoch

pozitívny
účinok

negatívny
dôsledok

hľadanie
riešenia

užívanie
látky

Bludné kruhy:

1) biologický

2) psychický

3) sociálny

prvotná

motivácia

Neurobiológia bludných kruhov závislostí 

Volkow – Koob – McLellan, 2016

Neurobiológia odpovede na závislostné stimuly

Baler a Volkow, 2006

Lee a kol., 2012



Receptorové vstupy do okruhov odmeny

Johnson, 2010

Užitočné weby

http://www.who.int/substance_abuse/en (WHO)

http://www.emcdda.europa.eu (EMCDDA)

http://www.infodrogy.sk (NMCD – OKPP)

http://www.drogy-info.cz (NMS)

http://www.niaaa.nih.gov (NIAAA)

http://www.drugabuse.gov (NIDA)

http://www.adzpo.sk (Alkoholizmus a drogové závislosti)

http://www.aplp.cz (Adiktologie)


