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Biológiai megközelítések 
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Biológiai megközelítés 

•  Bioneurológiai és pszichofarmakológiai 
kutatások 

•  Viselkedésgenetikai kutatások 
•  Öröklés és vulnerabilitás - biogenetikai 

kutatások 
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Öröklés: környezet vagy genetikai 
sérülékenység? 

•  Droghasználat és –függőség családi 
halmozódása: a biológiai szülő 
szerfogyasztása rizikófaktor a gyermek 
szerhasználatát illetően 

•  Örökbefogadásos és iker-kutatások: 
40-60% a genetikai tényező 
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•  A szerhasználatért (kipróbálás, kezdeti 
használat) a családi környezet, 
kortárshatások, míg a függőségért a 
genetikai faktorok felelősek inkább. 

•  A függőségi problémákért nem egy gén 
felelős 

•  Az antiszociális viselkedés és a 
droghasználat közös genetikai háttere 
valószínűsíthető 
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Brain reward system 

Reward: NAc dopamine release Comings (2000): Reward Deficiency Syndrome, 
           � self medication 



Mechanism of action of heroin on reward 



Candidate genes Dopamine D4 receptor (DRD4) 
promoter: 120 bp duplication, 
-616, -615, -521 SNPs 
3. exon: 48 bp VNTR 

Dopamine transporter (DAT) 
3’ UTR-VNTR 

Serotonin transporter (SERT) 
promoter: 5-HTTLPR 
2. intron: STin2 

Catechol-O-methyltransferase 
(COMT) 
Val158Met 

Monoamino oxidase A (MAO-
A) 
uVNTR 



CRF 

POMC 

glükokortikoidok 

+ 

+ 

- Β-endorfin 
ACTH 

CRF 
- 

endogén opiát  
peptidek (µ, κ) 

- 

- 
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Szociológiai megközelítések 
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E. Durkheim - funkcionalizmus 

•  „Azzal, hogy a bűnözést a normális 
szociológiai jelenségek közé soroltuk, 
nemcsak azt akarjuk mondani, hogy egy, 
bizonyára sajnálatos, ámde elkerülhetetlen 
jelenség, mely az emberek javíthatatlan 
gonoszságának tudható be. Azt is állítjuk, 
hogy magának a közállapotok 
egészségének egyik tényezője, zárójelbe 
nem tehető része minden egészséges 
társadalomnak.” (Durkheim) 
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Robert Merton 

•  elkülönít manifeszt és a látens 
funkciókat  

•  a durkheimi anómia fogalmat 
továbbfejlesztve, átalakítva az 
anómiát nem átmeneti állapotként, 
hanem a társadalomban állandóan 
jelenlévő jelenségként értelmezte  
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Az egyéni alkalmazkodás öt típusa Merton rendszerében. A 
„+” jel az „elfogadást”, a „–” jel az „elutasítást”, míg a „+” 
jel az „uralkodó értékek elutasítását és új értékekkel való 

felcserélését” jelöli (Merton, 1980. 354-355.)  

Adaptációs 
típusok 

Kulturális 
célok 

Intézményesített 
eszközök 

Konformitás + + 
Újítás + – 
Ritualizmus – + 
Visszahúzódás – – 
Lázadás + + Demetrovics Zsolt 13 



Pszichológiai megközelítések 
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•  komorbiditás vizsgálatok (normál populációs és klinikai 
vizsgálatok) 
–  antiszocialitás kérdése 
–  borderline karakterisztika 

•  egyes személyiség-dimenziók vizsgálata  
–  szenzoros élménykeresés (Zuckerman, 1986) 

–  impulzivitás, az önszabályozás deficitje (Wills, Windle és Cleary, 2000) 

•  protektív- és rizikófaktorok (Hawkins, Catalano és Miller, 1992) 

•  tipológiai vizsgálatok (Cohen, 1982, 1984; Craig, Bivens és Olson, 1997) 

•  klinikai megfigyelések (elsősorban dinamikus megközelítések 
jellemzőek) 
–  énfunkciók gyengesége (Wurmser, 1974, 1995) 
–  szelf-medikációs hipotézis (Khantzian, 1985) 
–  családdinamikai megfigyelések (Stanton, 1979) 

Demetrovics Zsolt 15 

Kutatási irányok 



•  NIMH Epidemiological Catchment Area Program; 
ECA  
– 20 291 fő vizsgálata 
– a drogokat (kivéve alkohol) kipróbálók (6,1%) 

több mint fele (53%) rendelkezett valamilyen 
egyéb pszichiátriai rendellenességgel is (míg a 
teljes populáció esetében ez 22%) 

•  Klinikai vizsgálatok 
– a mentális zavarok, illetőleg a II. tengelyen 

jelölt személyiségzavarok előfordulása 60% és 
100% között 
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Komorbiditás vizsgálatok 



•  Leggyakrabban azonosított mentális zavarok 
– depresszió 
– szorongásos zavarok 

•  Leggyakrabban azonosított személyiségzavarok 
– antiszociális személyiségzavar 
– nárcisztikus személyiségzavar 
– borderline személyiségzavar 

Ok-okozat kérdése tisztázatlan 
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Komorbiditás vizsgálatok 
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Személyiség-dimenziók 



•  „…változatos, újszerű és komplex élmények és 
tapasztalatok szükségletét foglalja magába, valamint a 
hajlandóságot arra vonatkozóan, hogy a személy fizikai 
és szociális kockázatokat vállaljon egy ilyen tapasztalás 
megélése érdekében.” Zuckerman (1979. 10.)  
–  Élménykeresés, Izgalom- és kalandkeresés, 

Unalomtűrés, Gátlásoldás 
•  A szenzoros élménykeresés a általában a droghasználat, 

ezen belül a szerhasználat korai kezdetének, 
problémásságának legerősebb indikátora 
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Szenzoros élménykeresés 



•  (1) csökkent érzékenység a viselkedés negatív 
következményeire vonatkozóan;  

•  (2) gyors, nem tervezett, az információ alapos 
feldolgozását megelőző válasz az ingerekre;  

•  (3) a hosszú távú következmények figyelmen 
kívül hagyása 
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Impulzivitás 



Tipológiák 
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•  Kolb (1925)  
–  (1) normál személyek, alkalmi addikcióval; (2) 

gondatlan újdonságkeresők;  
–  (3) pszichoneurotikus csoport;  
–  (4) megrögzött bűnözők és pszichopaták;  
–  (5) addiktív személyiségű személyek. 

•  Calsyn, Roszell és Chaney (1989) (fenntartó 
metadon kezelésben résztvevők) 
–  normál (a vizsgálati személyek 26%-a),  
–  pszichoneurotikus (22%),  
–  pszichopatoid (27%)  
–  szkizoid (24%)  
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Tipológiák 



•  Craig és mtsai (1997) (vegyes heroinista és kokainista 
minta) 
–  (1) legproblémásabb klaszter: magas szkizoid vonás, 

depresszív tünetek, szorongás, antiszocialitás, 
passzív-agresszív tendenciák, zárkózottság jellemezte. 
Alacsony érték a hisztrionikus skálán és a 
kényszeresség tekintetében. 

–  (2) Magas antiszocialitás (feltehetőleg a 
droghasználat következménye), magas nárcizmus, 
alacsony öngyilkossági kísérlet, az előbbiekhez képest 
magasabb szociális kívánatosság jellemezte.  

–  (3) kiugró antiszocialitás (lehet, hogy a droghasználat 
az általános antiszociális karakter részeke).  

–  (4) A legtöbb normál tartományba eső érték itt 
mutatkozik a különböző skálákon, de magas szociális 
kívánatosság (disszimuláció?). Magas a dolgozók, ill. 
tanulók aránya, legkevesebb öngyilkossági kísérlet. 
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Tipológiák 



Klinikai vizsgálatok, 
megfigyelések 
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•  A szerhasználatban annak regresszív jellegét emelik ki 
(azonnali vágyteljesítés, örömszerzés) 

•  az alkoholizmus öndestruktív, önpusztító, önbüntető jellege  
•  orális regresszió  
•  Freud (1897): a maszturbáció, mint az „egyetlen elsődleges” 

addikció; minden más annak regresszív pótlása 
•  Rado (1933) az első, aki a drogok destruktív hatása mellett 

kiemeli azok jelentőségét a tekintetben is, hogy segíthetik a 
személy negatív emocionális állapotokkal való megküzdését 

•  Glover (1932): az addikció elhárító mechanizmus jellegű 
működését is hangsúlyozza   
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Korai analitikus elgondolások 



•  a drog alapvető funkciója az, hogy megszabadítsa a 
személyt attól, ami kínozza őt, és azt nyújtsa számára, 
ami hiányzik neki (Wurmser, 1974) 

•  Khantzian (1985): a droghasználat, mint 
öngyógyszerelés: sem maga a szerhasználat, sem 
annak típusa nem a véletlen következménye, hanem 
egy tudattalan választási és döntési folyamat része, 
amelynek alapját a személy azon törekvése adja, hogy 
a számára megoldhatatlannak tűnő konfliktusokat 
kezelni tudja.  

Demetrovics Zsolt 26 

Wurmser és Khantzian 



Család 
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Drog és család 

•  Család vs. Kortárskapcsolatok 
•  Heroinisták családjának vizsgálata: 

csonka család, absent father, túlvédő anya 
•  Stanton (1978): serdülőkori 

drogfogyasztás családi rendszere – 
pszeudo-individuáció, homeosztázis 
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Motivációk 
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Alkoholfogyasztási motivációk mérése 

Drinking Motivation 
Questionnaire  

(DMQ-R, Cooper, 1994) 

…mert segít élvezni 
egy bulit?  
… hogy társaságban 
könnyebben tudj 
barátkozni  

…mert izgalmas?  
…mert szereted azt az 
érzést?  
…mert jó buli alkoholt 
inni?  

…hogy elfeledkezz a 
problémáidról?  
…hogy jobb kedvre 
derülj, ha rossz 
hangulatban vagy?  

…mert barátaid 
rávesznek, hogy igyál?  
…hogy beilleszkedj egy 
általad kedvelt 
társaságba?  



2012.02.11. 

A 7-faktoros modell 

MOGQ Társas 

Eszképiz 
mus 

Versengés 

Megküzdés
/coping 

Készségfej 
lesztés 

Fantázia 

Rekreáció 

„Azért játszom online játékokat...” 



Konklúzió 

•  a szerhasználat soha nem véletlen és nem 
értelmetlen jelenség, ellenkezőleg 

•  alapvető szerepe van a személy működésében 
•  ennek a jelentésnek a megértéséhez azonban 

értékmentesen kell viszonyulnunk a 
szerhasználat jelenségéhez, az értelmet kell 
keresnünk mögötte, s nem az értelmetlenségét 
hangsúlyozni 

•  ez egyben a sikeres kezelésnek is alapfeltétele! 
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