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Súhrn 

Iowa Gambling Task (lGT) je zlatým štandardom v skúmaní rozhodovania 
a hráčskeho správania u ľudí a v rôznych klinických stavoch, aj keď v poslednom 
období proti nemu vzrastá istá kritika. Je stále viacej animálnych testov, ktoré ašpi
rujú na to, byť analógiou IGT u zvierat. V roku 2009 sa prvýkrát objavila Rat Gam
bling Task (rGT) pre hlodavce, pričom farmakologickými manipuláciami a mikrochi
rurgicky navodenými léziami sa prišlo na množstvo pozoruhodných výsledkov. Pre 
primáty bola zas predstavená Primate Gambling Task (PGT), s rôznymi variáciami 
skúmajúcimi vplyvy zmien okolností a externých či interných faktorov na výkon 
v úlohe. Tieto experimenty sú krokom smerom k animálnemu modelu patologického 
hráčstva, pre ktoré, na rozdiel od závislostí od psychoaktívnych látok, podobné si
mulácie nie sú k dispozícii. 

K ľ ú č o v é s lov á: animálne modely závislostí - rozhodovanie - patologické 
hráčstvo - Iowa Gambling Task - Primate Gambling Task -
Rat Gambling Task 
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M. Patarák: WILL WE SEE THE ANIMAL 
MODEL OF PATHOLOGICAL GAMBLING? 

Summary 

The Iowa Gambling Task (lGT) is the gold standard for exammmg human 
decision-making processes and gambling behaviour under different clinical condi
tions, although there has been some criticism of it in recent years. A number of an
imal tests still aspire to be analogous to IGT, with 2009 seeing the first-time deve
lopment of the rodent-designed Rat Gambling Task (rGT), where many remarkable 
results have been found from pharmacological manipulations and microsurgical le
sions. The Primate Gambling Task has been introduced for primates, investigating 
the effects of changes in various circumstances and also external or internal factors 
on test performance. These experiments are a step toward producing an animal mo
del of pathological gambling where, unlike substance addictions, similar simula
tions are not yet available. 

Key w o r ds: animal models of addiction - decision-making - pathological 
gambling - Iowa Gambling Task - Primate Gambling Task - Rat 
Gambling Task 

Úvod 

Patologické hráčstvo je psychickou poruchou zloženom z častých a opako
vaných epizód hráčstva, ktoré dominujú v pacientovom živote a vedú k po
škodeniu sociálnych, pracovných, materiálnych, rodinných hodnôt a k zadl
žovaniu jedinca. Hoci by sa na prvý pohľad zdalo jeho animálne modelova
nie nereálne, predsa sa už urobili prvé kroky na to, aby možným bolo. Pato
logické hráčstvo je unikátnou humánnou poruchou, ale takou je aj schizofré
nia alebo závislosti od psychoaktívnych látok, pričom tieto svoje zvieracie 
modely majú. I keď je medzi duševnou poruchou a jej simuláciami a pri
blíženiami na zvieratách priepastný rozdiel, takéto modelovanie privádza 
k hlbšiemu porozumeniu biologických mechanizmov a predstavuje mocný 
prediktívny nástroj na sledovanie vplyvu psychofarmák (Häschl, 2002). 
V nasledujúcom texte je uvedený prehľad pokusov testovať analógie ľudskej 
Iowa Gambling Task na zvieratách, čo by mohlo byť odrazovým mostíkom 
k vytvoreniu modelu aj pre patologické hráčstvo. 
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Iowa Gambling Task 

Jeden z hlavných testov používaných na skúmanie rozhodovania v her
nej situácii je Iowa Gambling Task (ďalej IGT), ktorý opísal Bechara s ko
lektívom v roku 1994 (Bechara a kol., 1994). Ide o test, v ktorom má subjekt 
na výber karty zo štyroch rôznych kôpok, pričom kôpky CaD obsahujú me
nej hodnotné karty, ich výška je menej variabilná (nie sú medzi nimi až 
také dramatické rozdiely ako medzi tými v druhej skupine), ale z dlhodobé
ho hľadiska majú vyššiu hodnotu. Kôpky A a B zasa sú zložené aj zo značne 
vysokých kariet, ale je v nich aj možnosť vysokej straw a z dlhodobého 
hľadiska sú menej hodnotné (jednotlivo sú riskantnejšie). Preto sa karty z C 
a D kôpky označujú ako výhodné a karty z A a B kôpky ako nevýhodné. 
Subjekt o tom však dopredu nevie a až v priebehu testovania prichádza na 
jednotlivé načrtnuté rozdiely. IGT má v súčasnosti za sebou bohaté využitie, 
skúmalo sa ňou množstvo klinických stavov s defektom rozhodovania, medzi 
prvými pacienti s léziou ventromediálnej prefrontálnej kôry (vmPFC). Práve 
perzistentný výber nevýhodných kariet v IGT poukazuje na abnormalitu 
frontálnych lalokov (Bechara a kol., 1994), ale aj bazolaterálnej amygdaly 
(Bechara a kol., 1999), pričom je charakteristický pre rôzne neuropsychia
trické stavy ako je OCD, schizofrénia, poruchy osobnosti, látkové závislosti 
a v neposlednom rade patologické hráčstvo (Bechara, 2003). Práve vo 
výskume jeho neurobiológie priniesli rôzne modifikácie IGT štedré výsledky. 

Kritika IGT 

Rozhodovanie medzi jednotlivými možnosťami má viacero premenných 
(Sharp a kol., 2012), medzi nimi: 

1. Veľkosť výstupu, čo je samotná odmena (magnitude of reward). 
2. Pravdepodobnosť daného výstupu, jeho dosiahnutie (probability). 
3. Variabilita daného výstupu (variance), ktorý sa môže a nemusí vy

skytnúť. 

4. Kontext daného rozhodovania (context, napriklad únava, sýtosť a po
dobne), ktorý vzhľadom na riziko môže byť dvojaký: 

a) rozhodovanie pod rizikom (under risk), ktoré sa v literatúre uvádza 
ako rozhodovanie medzi možnosťami so známymi potenciálnymi výhrami 
a stratami. Výhra a strata sú tu teda explicitne definované. 

b) rozhodovanie pod nejednoznačnosťou (under ambiguity), kde pravde
podobnosti výstupov a ich veľkosti nie sú subjektu známe. 

Ak sa pozrieme na IGT, tak to skúma rozhodovanie pod pochybnosťou 
(výška kariet nie je subjektu známa) s následným učením (musí zistiť, aké 
karty sú v tej-ktorej kôpke). Nie je teda isté, či narušený výkon v IGT 
súvisí s narušeným rozhodovaním samotným alebo s narušením učiacich 
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mechanizmov, v ktorých by mal subjekt prísť na to, že isté sady kariet sú 
rizikovejšie a teda menej výhodné. Niektoré lézie mozgu, ktoré vedú k ab
normálnemu výkonu IGT môžu teoreticky narušiť IGT pre deficity v schop
nosti učiť sa na základe spätnej väzby a nie pre deficity samotného rozhodo
vacieho procesu. Práve preto naň v poslednom období padá kritika, neumož
ňuje totiž oddelené sledovanie rozhodovania od učenia, ale tieto dve funkcie 
sú v ňom vzájomne zviazané. Okrem toho, IGT sa síce používa vo výskume, 
prípadne v klinickom sledovaní závažnosti patologického hráčstva (príklad 
v Manes a kol., 2010), ide však o značne nešpecifický test. V úvode boli naz
načené viaceré neuropsychiatrické stavy, ktoré môžu viesť k narušeniu IGT 
výsledkov, pričom toto narušenie môže byť dôsledkom dysfunkcie viacerých 
cerebrálnych regiónov, systémov, prípadne sa na ňom podieľa samotná psy
chopatológia (napríklad poruchy nálady). 

Ideálny subjekt by sa mal rozhodovať na základe posúdenia objektívnej 
hodnoty odmeny a jej pravdepodobnosti, na čo poukazuje teória očakávanej 
hodnoty (expected value theory). To by sme sa však všetci rozhodovali ra
cionálne a uniformne, respektíve teória posudzuje skutočne akoby ideálny 
prípad (je nepreberná hojnosť situácií, v ktorých je zrejmé iracionálne hu
mánne rozhodovanie). Pre jeden subjekt nemusí byť daná možnosť až taká 
lákavá a užitočná ako pre druhý. Jedinec, ktorý predtým vyhral desaťtisíc 
eur, bude sto eur považovať za nič, čo je v ostrom kontraste s jedincom, kto
rý nemá nič a vyhral by sto eur. V rozhodovaní je teda dôležitý aj pred
chádzajúci stav, to, čo bolo predtým (Hsu a kol., 2009), preto popis rozhodo
vania koriguje teória očakávanej užitočnosti (expected utility theory). Do hry 
však nevstupuje len odhad odmeny a jej pravdepodobnosti, či implicitné zo
hľadnenie predošlých odmien, ale aj osobnostné črty, najmä ochota riskovať 
(risk-seeking) alebo averzia k riziku (risk-aversion) (Fox a Poldrack, 2009). 
To sa snaží do istého modelu včleniť teória priemernej odchýlky (mean va
riance theory). Viacerí autori (napr. Sharp a kol., 2012) však prinášajú 
teóriu vyhliadky (prospect theory) s tým, že práve ona má postihovať rozho
dovanie človeka (z existujúcich modelov) zatiaľ najvernejšie. V skutočnosti 
sa totiž rozhodujeme na základe subjektívnej percepcie výšky hodnoty od
meny, teda subjektívnych faktorov a nie jej objektívneho významu. Od
chýlku od objektivity ilustruje aj takzvaný vzrast v odmene (increment in re
ward), v ktorom sa subjektu napríklad zdá, že dve eurá oproti jednému je 
väčší rozdiel v odmene ako päť eur oproti štyrom. 

Animálne modely rozhodovania 

Predchádzajúca stať mala ilustrovať komplexnosť problematiky, ktorá sa 
neustále vyvíja dopredu a v rámci tohto postupu mení svoje paradigmy. 
V súvislosti s tým sa vynára otázka animálneho modelovania rozhodovania 
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medzi rôznymi odmenami, ako aj zvieracích modelov patologického hráčstva 
ako hráčskej závislosti s charakteristickou neurobiológiou, podobnou neuro
biológii závislosti od psychoaktívnych látok (Leeman aPotenza, 2012; 
Nábelek, 2012; Patarák, 2012 a 2011). Na poli patogenézy drogových závis
lostí je v posledných desaťročiach ohromné napredovanie práve vďaka 
možnosti farmakologických manipulácií a behaviorálnych testovaní na zvie
ratách, prevažne hlodavcoch. V oblasti takzvaných nelátkových závislostí 
práve toto vehikulum progresu dlho chýbalo. Súčasný výskum je však svi
taním nového slnka aj pre behaviorálne nechemické závislosti. 

Pokusy s hlodavcami 

Na meranie schopností voliť z dlhodobého hľadiska väčšiu odmenu (teda 
niečo v zmysle ekvivalentu IGT) sa v poslednom čase dizajnovalo viacero te
stov. Van den Bos (Van den Bos a kol., 2006) vytvoril klietku, v ktorej sa 
nachádzali štyri druhy peliet, z ktorých dve predstavovali väčšiu odmenu 
(viac sacharózy) ako ďalšie dve. Zvieratá si medzi nimi mohli vyberať, avšak 
to je aj hlavný nedostatok testu: skúma volbu medzi väčšími a menšími od
menami a schopnosť naučiť sa podľa poznania odmien príslušne voliť, ale 
neskúma riskantné správanie zvieraťa (ktoré je v prípade patologického 
hráčstva potrebné ozrejmiť v prvom rade). V inom teste (Simon a kol., 2009) 
boli väčšie odmeny združené aj s väčšou pravdepodobnosťou elektrického šo
ku hlodavca, to však je vyslovene nevyhovujúce z pohľadu výskumu patolo
gického hráčstva (PH). Selekcia väčšej odmeny môže síce viesť k negatív
nym následkom pre zviera (a je teda riskantná), to však nie je strata sama 
osebe, navyše, celé to komplikuje možnosť získanej averzie voči väčšej od
mene práve vďaka negatívnemu posilňovaču, akým je bolesť. 

Zeebová roku 2009 opísala nový herný test na potkanoch, Rat Gambling 
Task (rGT), ktorý sa právom môže považovať za animálnu analógiu IGT 
(Zeeb, 2012; Zeeb a Winstanley, 2011; Zeeb a kol. 2009). Najviac spomedzi 
potkaních experimentov napodobňuje IGT práve pre koncept straty, respek
tíve prehry. Potkan si vyberá medzi väčšími odmenami, ktoré sú združené 
s dlhšími prerušeniami v ich dodávke a medzi menšími odmenami, takže 
v konečnom dôsledku je výhodnejšie vyberať si menšie a častejšie odmeny. 
V testovacom zariadení je päť dierok, nad ktorými sú svetielka. V štyroch 
dierkach sa ukrývajú pelety s odmenou (cukor), vo dvoch vľavo (P1 a P4) 
a dvoch vpravo (P2 a P3). Voľby P1 a P2 sú s menšími odmenami, ale aj 
menšou pravdepodobnosťou trestu (zdržanie kola, v ktorom nemôže byť po 
určitý čas dodaná odmena) a P3 a P4, kde sú odmeny vyššie, ale aj vyššia 
pravdepodobnosť trestu. P1 je naj konzervatívnejšia volba, P2 najoptimál
nejšia, P4 najriskantnejšia (viac aj obr. 1). Potkan si danú peletu vyberá 
šťuchnutím končekom nosa, pričom na odpoveď má 10 sekúnd, počas 
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ktorých sú rozsvietené svetielka. Potkany si za normálnych podmienok vy
berajú najčastejšie optimálnu P2 voľbu, hneď za ňou čo do preferencie nas
leduje P4. Vypovedá to o tom, že potkany (podobne ako ľudia) majú istý 
sklon k riskovaniu (keby nie, nasledovala by ako druhá PI). Keďže ide 
o zvieratá prístupné farmakologickým manipuláciám, ako aj mikrochirur
gicky navodeným léziám eNS, je možné sledovať zmeny preferencií po jed
notlivých zásahoch do ich organizmu, či prostredia, čím Zeebová prišla na 
množstvo pozoruhodných výsledkov (Zeeb, 2012). 

Obrázok 1. 
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Pred potkanom je päť otvorov (1, 2, 3, 4 a 5), v ktorom sú usporiadané jednotlivé 
pelety. P1 v prvom, P4 v druhom, P2 vo štvrtom (dierka uprostred je prázdna) a P3 
v piatom. Malým písmenom p je označená pravdepodobnosť, s akou po výbere danej 
pelety nastane odmena, respektíve trest vo forme niekolko sekúnd trvajúceho pre
rušenia. Medzi jednotlivými kolami je 5-sekundová prestávka, potom sa žiarovky na 
10 sekúnd rozsvietia a počas toho si potkan nosom zvolí svoju možnosť. Po volbe os
vetlenie zhasne a potkan môže prijať (sladkú) odmenu (podla jednotlivej volby) ale
bo bliká vo zvolenom otvore ak nastáva časové prerušenie (ako forma prehry). Auto
rom obrázka je autor článku (podľa predlohy v Zeeb a kol., 2009). 

188 



M. PATARÁK / DOČKÁME SA ANIMÁLNEHO MODELU 
PATOLOGICKÉHO HRÁČSTVA? 

Výskumy primátov 

Proctor (Proctor, 2012) používa Primate Gambling Task (PGT), čo je mo
difikácia IGT pre nonhumánne primáty (šimpanzy, ale aj napriklad pre dru
hy čeľade malpovitých). Zisťuje evolučné korene hráčskeho správania, re
spektíve nakoľko riskantné správanie môže byť nositeľom nejakej evolučnej 
výhody, napriek tomu, že je v iným kontextoch iracionálne. Rozhodnutia 
hráča sú totiž podmienené iracionálnymi myšlienkami, emóciami a nie 
pravdepodobnosťou, s akou zarobiť čistý zisk. Primáty a obzvlášť šimpanzy, 
ako naši blízki príbuzní, sú z tohto hľadiska najvhodnejším objektom. V te
stovej situácii používa podobný štýl ako IGT: menej variabilné odmeny sú 
združené s väčším celkovým/dlhodobým ziskom, kým variabilnejšie odmeny 
majú síce možnosti vyšších okamžitých ziskov, ale nie celkových. Autor sa 
sústredí na obzvlášť zákerný problém a to, ako odlíšiť, či preferencia menej 
variabilných bezpečnejších možností súvisí s neochotou riskovať alebo s ten
denciou maximalizovať celkovú odmenu. Používa na to zaujímavé modifiká
cie testu: 

L PGT, ako štandardná analógia humánnej IGT dizajnovanej pre pri
máty. 

II. EPGT, čo je Equitable PGT (spravodlivá PGT), kde priemerná hodno
ta málo variabilných aj vysoko variabilných odmien je rovnaká a teda cel
ková odmena je ekvivalentná (equivalent overall reward). 

III. RPGT, čo je Reversal PGT (obrátená PGT), v ktorom je variabilnejšia 
odmena združená aj s vyššou celkovou odmenou a málo variabilná naopak 
s nižšou. 

Testy sa môžu pohrávať s rôznymi situáciami, napríklad prebiehať po 
najedení šimpanzov alebo vo chvíli ranného hladu, v ich samote alebo za 
prítomnosti iného šimpanza (aby sa skúmal vplyv sociálneho kontextu) 
a podobne, pričom pre konkrétne výsledky opäť odkazujem na autora 
(Proctor, 2012). 

Záver 

S trochou skepsy možno povedať, že vyššie uvedené animálne modelova
nie nie je ničím iným, len snahou o analógiu humánnej IGT u zvierat. Nejde 
teda o modely patologického hráčstva. Navyše, ide o snahu získať IGT po
dobný nástroj pre zvieratá, pričom samotná IGT sa javí v svetle nových poz
natkov ako nie celkom ideálna (alebo, povedzme to pokojne inak: ani celkom 
vyhovujúca) paradigma. Ide však o významný krok vpred. Ak totiž budeme 
mať spôsob, akým by sme reflektovali rozhodovanie a riskantné správanie 
sa u zvierat, ktorý bude dostatočne spoľahlivý a valídny, tak jeho manipu
láciami budeme môcť sledovať zmeny behaviorálnych a rozhodovacích pre-
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menných priamo v laboratóriu. To azda už v blízkej dobe umožní vytvoriť 
kvalitný nárys procesov/patológií podieľajúcich sa na patologickom hráčstve 
a na iracionálnych rozhodnutiach, ktoré sú mu inherentné. Varovanie, že 
výsledky animálnych štúdií nemožno nikdy s úplnosťou a dobrým svedomím 
aplikovať priamo na človeka, však bude platiť navždy (Patarák, 2012). 
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