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Prehľad problematiky CBD – Poruchy kompulzívneho nakupovania

Donald W. Black: A review of compulsive buying disorder.

World Psychiatry, 6, 2007, č. 1, s. 14-18.

Porucha kompulzívneho nakupovania (CBD) bola prvý-
krát opísaná na začiatku 20. storočia Bleulerom a Kraepeli-
nom, obaja ju zahrnuli do svojich diel. Bleuler a Kraepelin

sa zmieňujú o nakupovacích maniakoch (oniománia), u kto-
rých nakupovanie je kompulzívne. Bleuler opísal CBD ako
príklad reaktívneho impulzu, alebo impulzívnej duševnej
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poruchy. CBD sa venovalo málo pozornosti v 20. storočí,
s výnimkou analytikov a behavioristov zaoberajúcich sa kon-
zumnými fenoménmi v spoločnosti. Záujem sa oživil začiat-
kom 90. rokov, kedy sa objavili CBD prípady z troch nezá-
vislých výskumných skupín.
Ohľadom adekvátnej diagnostickej klasifikácie CBD stále

prebieha debata. Niektorí výskumníci ju priraďujú k závis-
lostiam, niektorí k spektru OCD, ostatní k poruchám nálady.
CBD môže byť zahrnutá v rámci DSM III-R ako impulzívna
porucha inde nešpecifikovaná. Niektorí považujú tento po-
kus o kategorizáciu za nevhodný a za medicinalizáciu.

Epidemiológia

Koran odhaduje prevalenciu CBD na 5,8% u respodentov
v randomizovanom telefonickom dotazovaní (USA). Staršie
údaje uvádzajú 2–8% celkovej populácie v Illinois. Predpo-
kladá sa, že 80–95% ľudí s CBD sú ženy. Vek vzniku sa
uvádza pred 20. rokom, alebo v prvých rokoch tretej de-
kády, hoci podľa iného autora je priemerný vek vzniku po-
ruchy okolo 30. roku života. Neboli robené dlhodobé štúdie,
no priebeh poruchy je väčšinou kontinuálny. Existujú určité
dôkazy, že CBD má rodinný výskyt, obzvlášť v rodinách
s poruchami nálady, úzkostnými poruchami a závislosťou.

Klinická symptomatika

Ľudia s CBD sa nadmerne zaoberajú nakupovaním a míňa-
ním peňazí, čomu venujú významné množstvo času. Keďže
sa môže namietať, že človek môže byť kompulzívny naku-
povač a pritom nemusí míňať veľa peňazí, a jeho záujem je
zredukovaný len na prezeranie výkladov, táto definícia nie
je všeobecná. Ľudia s CBD často opisujú zvýšenú nutkavosť
alebo anxietu, ktorá sa rozplynie len vtedy, keď sa realizuje
nákup. Autor je schopný identifikovať 4 rôzne fázy CBD:

1. anticipácia,

2. príprava,

3. nakupovanie,

4. minutie peňazí.

Jedinci s CBD majú tendenciu nakupovať osamote, hoci
niektorí radšej nakupujú s priateľmi. Typické veci, ktoré
nakupujú, sú: nohavice, topánky, kompaktné disky, kozme-
tika, veci do domácnosti a zlatnícky sortiment. Ľudia s CBD
nie sú obzvlášť bohatí. Podľa niektorých údajov, priemerná
suma minutá počas jednej epizódy nakupovania je 92–110
USD. Muži majú väčší záujem o auto-moto tovary, elektro-
niku, PC hardware, ale podobne ako ženy aj o nohavice,
topánky a CD. 85% ľudí s CBD má dlhy spôsobené naku-
povaním a 74% malo pocity straty kontroly počas naku-
povania. 68% malo negatívne dopady nakupovania na ich
vzťahy. 92% ľudí s CBD malo pokusy odolávať nakupova-
niu, hoci sa im to nedarilo. Pri 74% nutkania k nakupovaniu
ľudia s CBD nutkaniu neodolajú. U jedincov s ťažším CBD
je pravdepodobnejšie, že budú mať aj duševnú poruchu na
osi I alebo II.

Psychiatrická komorbidita

Pacienti s CBD často spĺňajú kritéria pre poruchy na osi I,
obzvlášť poruchy nálady (21–100%), úzkostné poruchy (41–
80%), poruchy vyvolané zneužívaním rôznych látok (21–
46%) a poruchy príjmu potravy (8–35%). Poruchy kontroly
impulzov sú u týchto ľudí tiež bežné. Okolo 60% ľudí s CBD
má kritériá pre aspoň jednu poruchu na osi II. Aj keď ne-
poznáme typickú osobnosť človeka s CBD, najčastejšie bola
zistená obsedantne kompulzívna porucha osobnosti (vyhý-
bavá a hraničná).

Etiológia

Etiológia CBD je neznáma. Psychoanalytici predpokladajú
zásadný vplyv ranných zážitkov, ako napr. sexuálne zneuží-
vanie. Zatiaľ neboli identifikované špecifické rodinné kon-
štelácie alebo vzorce skorých detských zážitkov u ľudí
s CBD. Neurobiologické teórie sa zameriavajú na poruchu
neurotransmisie, obzvlášť sérotonínergickej, dopamínergic-
kej a opiátovej transmisie. Použili sa SSRI na liečbu CBD,
nakoľko klinici vidia podobnosti s OCD. Teoreticky môže
dopamín mať úlohu pri CBD v závislosti na odmene, ktorá
sa spája s behaviorálnou závislosťou. V súčasnosti niet žiad-
neho priameho dôkazu pre vplyv jednotlivých neurotrasmis-
ných systémov v etiológii CBD.
Fakt, že CBD sa objavuje hlavne vo vyspelých krajinách,

poukazuje na kulturálne vplyvy.

Vyšetrenie

Cieľom vyšetrenia je identifikovať CBD. Otázky by mali
zahrnovať:

”
Cítite sa príliš zaujatý nakupovaním a míňa-

ním peňazí ? Mali ste niekedy pocit, že Vaše nakupovanie je
výrazné, neadekvátne a nekontrolovateľné ? Pohlcovali nie-
kedy Vaše priania, nutkania, fantázie alebo správanie ohľa-
dom nakupovania príliš moc času, spôsobovali Vám pocity
viny, alebo viedli k vážnym problémom vo Vašom živote,
ako finančným alebo právnym problémom, alebo k strate
vzťahu ?“
Treba zhodnotiť minulú psychiatrickú liečbu a somatickú

anamnézu, vylúčiť možné somatické príčiny CBD (napr. tu-
mor mozgu, neurologické ochorenia). Treba vylúčiť bipo-
lárnu poruchu. Nakupovanie ľudí s CBD postráda periodi-
citu. Malo by sa vylúčiť tiež normálne nakupovanie. V USA
a iných vyspelých krajinách je nakupovanie bežným spôso-
bom trávenia voľného času, hlavne u žien. Normálne naku-
povanie môže mať občas kompulzívnu kvalitu, obzvlášť v ob-
dobí sviatkov a dovoleniek. Bolo vyvinutých viacero inštru-
mentov k identifikovaniu CBD (CBS, modifikovaná YBOCS-
Schopping Version).

Liečba

Neexistujú liečby CBD overené dôkazmi. V posledných ro-
koch boli štúdie zamerané na antidepresíva a KBT. Bolo
vyvinutých niekoľko modelov, najviac úspešný zahŕňa sku-
pinovú psychoterapiu. Mitchell a spol. zaznamenali vo svo-
jej skupine KBT signifikantné zlepšenie porovnané so sku-



98 Z ODBORNEJ LITERATÚRY

pinou na liečbu čakajúcich pacientov, ktorá trvala 12 týž-
dňov, zlepšenie sa udržalo počas následnej 6 mesiacov trva-
júcej sledovacej fázy. Benson vyvinul čiastočne svojpomocný
program, ktorý kombinuje KBT stratégie so samomonitoro-
vaním. Sú v ňom zahrnuté: detailný pracovný zošit, den-
ník nakupovania a CD. Anonymní dlžníci, Debtors ano-
nymous (analógia anonymných alkoholikov), je dobrovoľná,
anonymná skupina poskytujúca atmosféru podpory, povzbu-
denia.
Psychofarmakologické štúdie majú doposiaľ zmiešané vý-

sledky. Dávnejšie kazuistické súbory poukazovali na účinok
antidepresív a open label štúdia s fluvoxaminom poukázala
na jeho efekt. V súčasnosti ale randomizované kontrolované
štúdie ukázali, že fluvoxamin mal rovnaký účinok ako pla-
cebo. V inej open label štúdii mal citalopram podstatný úči-
nok. V tejto štúdii, respondéri na citalopram boli zahrnutí
do pokračujúcej 9-týždňovej randomizovanej, placebom kon-
trolovanej štúdie. Symptómy kompulzívneho nakupovania sa
znovuobjavili u piatich z ôsmich pacientov v placebovej vet-

ve, v porovnaní so žiadnym zhoršením u všetkých siedmich
pacientov v citalopramovej vetve. Escitalopram mal v rov-
nako dizajnovanej štúdii len malý efekt. Boli opísané prí-
pady, kedy sa pacienti s CBD zlepšili pri liečbe naltrexonom,
čo poukazuje na to, že opiátový antagonista môže mať úlohu
v liečbe CBD. Interpretácia štúdií liečby CBD je kompliko-
vaná vysokým placebo efektom v týchto štúdiach – až do
64%.
Autor vyvinul set odporúčaní. Po prvé, štúdie s farmako-

logickou liečbou poskytujú málo dôkazov, a pacient by mal
byť informovaný, že sa nemôže spoliehať len na lieky. Ďa-
lej, pacient by mal prijať, že trpí CBD, mal by sa zbaviť
kreditných kariet a šekových knižiek, pretože tieto sú ľah-
kým zdrojom roznietenia CBD, mal by nakupovať s pria-
teľmi alebo príbuznými, prítomnosť osoby bez CBD môže
pomôcť prelomiť tendenciu nadmerne míňať peniaze, a mal
by nájsť vhodnejší spôsob, ako tráviť inak voľný čas, ako
nakupovaním.
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