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  Jednym z objawów zespołu uzależ-
nienia od alkoholu jest silne pragnienie 
lub poczucie przymusu przyjmowania 
substancji. W praktyce na określenie 
tego objawu używa się słowa „głód” 
(ang. craving - pragnienie, chcica). 
Potrzeba zażywania substancji przez 
osobę uzależnioną jest wynikiem roz-
regulowania mezolimbicznego układu 
dopaminowego - osoba uzależniona 
ma wrażenie, że zażywając substancję 
wraca do równowagi. Dlatego głodu 
w uzależnieniach nie należy utożsa-
miać z potocznie rozumianym „chce-
niem”. Warto nadmienić, że obecnie 
pojmuje się chorobę uzależnienia che-
micznego jako rozregulowanie neu-
rotransmisji (zaburzenie aktywności 
neuronalnej mózgu), które rozwija się 
w strukturach podkorowych, tj. bez 
udziału świadomości. Paradoksem 
uzależnienia jest nasilające się aż do 
przymusu dążenie do zażycia substan-
cji, której rzeczywiste działanie na-
gradzające jest coraz słabsze. Innymi 
słowy, nieustannie rośnie motywacja 
do poszukiwania ponownego kontak-
tu z czymś, co daje coraz mniejsze 
profity, a w końcu zaczyna generować 
nieporównywalne do tych profitów 
poniesione koszty i straty. Obecnie 
istnieje kilka teorii opisujących mecha-
nizmy regulujące neuroadaptację i roz-
regulowania leżące u podstaw procesu 
uzależnienia; teorie te nie wykluczają 
się, a raczej wzajemnie uzupełniają. 
W zależności od rodzaju teorii różnie 
też tłumaczy się powstawanie głodu 
substancji. W patogenezie powstawa-
nia uzależnienia zwraca się szczegól-
ną uwagę na złożoność zaburzeń pro-
cesów motywacyjno-popędowych, 
związanych z układem nagrody oraz 
pamięci i uczenia się. 
  Głód może powstawać jako skutek 
powtarzającego się przyjmowania sub-
stancji i utrwalania podświadomych, 
automatycznych procesów poznaw-
czych. Może być generowany przez 
objawy odstawienia lub wzmocnienia 
pozytywne związane z działaniem 
substancji psychoaktywne. Mecha-
nizm powstawania głodu wiąże się 
z fazą przygotowawczą zachowań 
motywowanych przez alkohol (po-
szukiwanie substancji - drug seeking,
wanting), choć głód nie zawsze musi 
w niej występować. Tak więc poszu-
kiwanie alkoholu wcale nie musi być 
wywołane głodem, choć najczęściej 
głód mu towarzyszy. Nie jest do końca 
pewne, gdzie w mózgu powstaje ów 

trudny do ostatecznego wyjaśnienia 
głód alkoholowy; wydaje się, że głów-
nym miejscem jego generowania jest 
kora oczodołowo-czołowa. Niektóre 
badania dowodzą, że te same ośrodki 
odpowiadają za odczuwanie głodu 
alkoholowego i impulsywność, a głód 
alkoholowy idzie w parze ze zwięk-
szeniem impulsywności motorycznej. 
  Osobie nieuzależnionej trudno zro-
zumieć zjawisko głodu alkoholowe-
go, ponieważ nie jest to typowy głód 
dotyczący braku pożywienia. Sygnały 
odbierane przez mózg w obu tych sy-
tuacjach mogą być bardzo podobne 
(uczucie ssania w żołądku, spadek 
apetytu lub nadmierne łaknienie itp.). 
Głód alkoholowy może występować 
w różnych okresach choroby, z róż-
nym nasileniem i przejawiać się w róż-
nych formach i postaciach. Z doświad-
czeń osób uzależnionych, zachowu-
jących długotrwałą abstynencję, wy-
nika, że ma on tendencję do coraz 
rzadszego i coraz słabszego manifes-
towania się (w nawrotach uruchamia 
się ponownie). W praktyce ważne jest, 
by osoba uzależniona wiedziała, po 
czym poznaje, że jest „na głodzie”. 
W zapobieganiu nawrotom picia i 
utrzymywaniu abstynencji równie 
ważne jest, by osoba uzależniona wie-
działa, co powoduje lub nasila u niej 
głód. Takich „wyzwalaczy” głodu 
może być bardzo dużo. Mogą to być
wewnętrzne stany emocjonalne, spo-
sób myślenia i zachowania, sytuacje 
zewnętrzne, które sprzyjają piciu itp. 
Klasycznym przykładem „wyzwa-
lacza” jest fizyczna lub wirtualna 
obecność substancji: jej widok (rekla-
my!), smak (wystarczy zjeść batonik 
czy cukierek z alkoholem), czy nawet 
dźwięk otwieranej puszki z piwem.  
  Objawy głodu mogą przejawiać się 
na poziomie somatycznym, emocjo-
nalnym, poznawczym oraz behawio-
ralnym. Oczywistym jego dowodem
jest silna potrzeba wypicia alkoholu i 
to natychmiast. Bywa jednak, że głód 
alkoholowy nie jest tak łatwy do roz-
poznania, szczególnie w fazie nara-
stania. Odbierany jest przez osobę u-
zależnioną na wiele sposobów: jako 
uczucie napięcia, rozdrażnienia i „bra-
ku czegoś”; może to być cała gama 
uczuć zarówno nieprzyjemnych jak i 
przyjemnych. Ważne są zaburzenia 
snu i tzw. sny alkoholowe (zaburze-
nia snu są ważnym stymulatorem na-
wrotów). Pojawia się niekiedy tzw. 
„suchy kac” – obecność niektórych 

objawów zespołu odstawienia (np. 
drżenia rąk i ciała, pocenie się) w sy-
tuacjach nie poprzedzonych spoży-
ciem alkoholu, na przykład po śnie 
alkoholowym. Innym objawem są 
omamy smakowe i węchowe – wra-
żenie, że czuje się smak bądź zapach 
alkoholu, gdy obiektywnie nie jest to 
możliwe. Głodowi alkoholowemu to-
warzyszy pogorszenie pamięci i kon-
centracji, umysł zajęty jest natrętnymi 
myślami o alkoholu. Na poziomie be-
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hawioralnym głód może objawiać się
to nadpobudliwością, postawą „za-
czepną” i konfliktowością, przebywa-
niem w miejscach, gdzie pije się alko-
hol lub izolowaniem się i zamykaniem 
w sobie (szczególnie wtedy, gdy alko-
hol spożywany był w samotności). 
Osoba na głodzie szuka okazji i po-
wodów do picia, uruchamiając cały 
zestaw zniekształceń poznawczych 
zwanych „pijaną logiką”. 

  W jaki sposób radzić sobie z gło-
dem alkoholowym? Przede wszyst-
kim trzeba chcieć sobie z nim pora-
dzić (chęć i wola poradzenia sobie 
kontra chcica napicia się). Pomocne 
w radzeniu sobie z głodem są techniki 
psychoterapii poznawczo-behawioral-
nej oraz terapii opartej na uważności. 
Podczas nauki rozpoznawania głodu 
przydatne są tzw. dzienniczki głodu, 
rozpoznawanie jego wyzwalaczy (każ-
dy uzależniony ma specyficzny ich

zestaw), przestrzeganie zasad dla trze-
źwiejących alkoholików, planowanie 
dnia. Trzeba uczyć się odraczania de-
cyzji o piciu, radzenia sobie z emoc-
jami i myślami wyzwalającymi głód, 
odmawiania picia, radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach życiowych, ra-
dzenia sobie z nawrotami. Dochodzi 
do tego konieczność poprawy relacji 
osobistych i kontaktów z innymi 
ludźmi, a także poprawy sytuacji za-
wodowej. Jak widać, nie wystarczy 
tylko nie pić. Trzeba się solidnie na-
pracować, by naprawdę wytrzeźwieć 
i zatrzymać rozwój choroby.
  Pomocą w redukcji głodu alkoholo-
wego i zapobiegania nawrotom picia 
mogą być leki. Stanowią one funkcję
wzajemnie uzupełniającą się z psycho-
terapią lub służą do redukcji szkód 
wywołanych uzależnieniem (harm re-
duction). Substancje, które mają za 
zadanie farmakologicznie obniżać głód 
alkoholowy, działają m.in. na neuro-
transmitery w ośrodkowym układzie 
nerwowym. Do typowych leków prze-
ciw głodowi alkoholowemu i przeciw
nawrotowi należą naltrekson, akam-
prozat oraz dwie formy disulfiramu 
(doustna i w postaci tzw. „wszywki”). 
O ile dwie pierwsze substancje mają
działanie na konkretne neuroprze-

kaźniki, o tyle disulfiram wywołuje 
objawy choroby acetylaldehydowej, 
tj. zatrucia aldehydem octowym 
(w praktyce może to prowadzić nawet 
do śmierci pacjenta). Przyjmowanie
disulfiramu ma powodować „odstra-
szenie” osoby uzależnionej od przyj-
mowania alkoholu. Jednak w prakty-
ce bardzo często chorzy uzależnieni 
albo go nie przyjmują, albo pozbywa-
ją się go (jeśli jest wszyty); bywa, że 
kontynuują picie pomimo przyjmo-

wania preparatu. Substancja ta jest po 
prostu niebezpieczna dla zdrowia i 
życia osoby uzależnionej. Wg niektó-
rych badań disulfiram może mieć 
większe zastosowanie w leczeniu osób 
nadużywających alkohol, ale jeszcze
nieuzależnionych (to bardzo ważne 
rozróżnienie!), które potrafią kontro-
lować picie i „straszak” im wystarczy, 
by utrzymać trzeźwość. Stosowanie 
disulfiramu u osób uzależnionych jest 
wątpliwe merytorycznie i etycznie, 
choć zdania w tej kwestii są podzielo-
ne, o czym świadczy zarejestrowanie 
preparatu (leki pomocne w leczeniu 
choćby objawów odstawiennych nie 
są zarejestrowane).
  

   W podsumowaniu warto dodać, że 
dla uzyskania najlepszych wyników 
przyjmowaniu wszystkich wskaza-
nych wyżej leków i substancji powin-
na towarzyszyć psychoterapia indywi-
dualna i grupowa.


