
 

 

 

  
 

Odvisnost spada med največje medicinske in 
družbene probleme na svetu in pri nas. Je 
vzrok za trpljenje samih odvisnikov in njihovih 
bližnjih, poveča tveganje za nastanek 
nenalezljivih in olajša širjenje nalezljivih 
bolezni, odpira vrata kriminalu, ima ekonomske 
in široke družbene posledice. 
 
Pri nastanku odvisnosti ima v možganih 
najpomembnejšo vlogo t.i. sistem za 
nagrajevanje, katerega glavni del tvori 
mezolimbična pot, ki se začne v ventralnem 
tegmentalnem področju in se konča v 
akumbensovem jedru. Sistem za nagrajevanje 
je odgovoren za občutek ugodja ob hranjenju, 
pitju, spolnosti, itd. Na isti center delujejo tudi 
mamila.  
 
Center za nagrajevanje se sicer imenuje po 
tem, da omogoča občutek ugodja, vendar je 
ravno tako odgovoren za nastanek negativnih 
emocionalnih stanj ob odtegnitvi. Ta nastanejo 
med drugim tudi  zaradi sprememb v samem 
sistemu za nagrajevanje (slika 1). Omenjene 
spremembe povzročijo, da se sistem vse težje 
aktivira. Močnejši kot je bil dražljaj in dalj kot je 
trajalo uživanje mamila, hujše so spremembe v 
možganih. Kmalu hrana, spolnost, itd. ne 
morejo več aktivirati sistema za nagrajevanje. 
Jemanje mamila postane glavni cilj odvisnika, 
ki izgubi nadzor nad svojim vedenjem. 
Negativna emocionalna stanja, ki nastanejo kot 
rezultat sprememb v možganih, pogosto 
vztrajajo veliko dalj časa, kot pa traja samo 
ugodje. 
Pri odvisnosti hitro pride do tega, da odvisnik 
ne jemlje več mamila, da bi dosegel "vrhunec", 
ampak zato, da bi se izognil negativnim 
emocionalnim stanjem, ki kmalu zaznamujejo 
odvisniško vedenje. 
 

 

Slika 1 
 

Med jemanjem morfija pride do znižane 
koncentracije molekul imenovanih cAMP v 
določenih celicah. To  povzroči nadaljnje 
spremembe, ki pripeljejo do občutka ugodja. 
Prekinitev rabe morfija neizbežno vodi v 
zvišanje koncentracije cAMP, kar povzroči 
odtegnitvene simptome.  
(Prirejeno po Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Moore PK. 
Pharmacology. 5th Edition, Churchill, Livingstone, 2003) 
 
 
Zakaj uživalec torej jemlje mamila, če ta 
povzročajo tako neugodje kot ugodje?  
Ena od možnih razlag je: manjša kot je 
časovna razlika med uživanjem določene snovi 
in spremembo počutja, močnejša je tvorba 
asociacij med njima. Zato imajo snovi, ki 
začnejo delovati takoj po uživanju (npr. kajenje 
tobaka ali kajenje kreka) visok zasvojitveni 
potencial. Ker uživanju mamila najprej sledi 
ugodje in šele potem slabo počutje, so 
asociacije med mamilom in ugodjem veliko 
močnejše kot med mamilom in neugodjem, tudi 
če slednje dolgo traja in je velike intenzitete. 
Preden uživalec občuti neprijetne učinke, se že 
tvori spomin in oseba se v tem času nauči, da 
mamila povzročajo ugodje.  
 
Bi še pili alkohol, če bi se najprej slabo počutili 
in bi vas sprva bolela glava, šele čez nekaj ur 
pa bi občutili ugodje? 
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