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Súhrn 

Elektrofyziologické nálezy u pacientov so závislosťou od alkoholu v porovnaní so 
zdravými dobrovoľníkmi poukazujú na odlišnosť aktivity centrálneho nervového 
systému a to vo viacerých charakteristických smeroch. Tieto rozdiely reflektujú ne
rovnováhu medzi excitačnými a inhibičnými procesmi v mozgu alkoholikov. 

V našej štúdii sledujúcej vzťah medzi zmenami v spektrálnom výkone elektroen
cefalografického záznamu (EEG) a závislosťou od alkoholu sme skúmali hodnoty 
spektrálneho EEG výkonu v delta, théta, alfa a beta frekvenčnom pásme. Do sledo
vania bolo zaradených 54 mužov s diagnózou závislosti od alkoholu na základe 
potvrdzujúcich a vylučujúcich kritérií. Skupinu pacientov sme porovnávali s vekovo 
a pohlavím podobnou skupinou zdravých dobrovoľníkov. 
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Výsledky práce preukázali štatisticky signifikantné rozdiely medzi pacientmi 
a zdravými dobrovoľníkmi, a to vo všetkých frekvenčných spektrách pokojového 
EEG záznamu. Pacienti so závislosťou od alkoholu v porovnaní so zdravými dob
rovoľníkmi vykazovali vyšší relatívny spektrálny výkon v beta pásme nad celým 
skalpom, osobitne však nad centrálnymi regiónmi. Podobne pacienti porovnávaní 
s kontrolnou skupinou vykazovali v pokojovom zázname nižší spektrálny výkon 
v théta pásme bez rozdielnosti v distribúcii nad celým skalpom. 

Výsledky nášho výskumu podporujú údaje prác rozoberajúcich zvýšený výkon 
v beta frekvenčnom pásme ako o endofenotypovom indikátore geneticky podmiene
nej zložke závislosti od alkoholu. 

K ľ ú č o v é s lov á: závislosť od alkoholu - EEG - kvantitatívna analýza - endo
fenotyp 

J. Dragašek, M. Drímalová, M. Martinove, 
E. Feketeová, S. Šútovský: ALCOHOLISM 
AND QUANTITATlVE ANALYSIS OF RESTING 
ELECTROENCEPHALOGRAM 

Summary 

Electroencephalography has shown that the brain activity of alcoholics and no
nalcoholics differs in some characteristic ways. These differences are consistent with 
an imbalance between excitation and inhibition processes in the brains of alcoholics. 

In our study, the magnitude of EEG power spectra of delta, theta, alpha and be
ta power was examined to address the relationship between EEG spectral changes 
and alcohol dependence. A group of 54 male chronic alcoholics were selected accor
ding to inclusion and exclusion criteria. We compared this group with 54 age- and 
gender-matched control subjects from the group ofhealthy volunteers. 

The present study is demonstrated statistically significant differences in all fre
quency spectra of resting EEG between alcohol dependent subjects and healthy vo
lunteers. Alcohol dependent subjects had higher beta power of resting EEG at all 
scalp location prominently in central regions compared to control subjects. Alcohol 
dependent subjects manifested lower theta power of resting EEG compared to con
trol male subjects at most electrode locations. 
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The results of present study support existing studies that have reported an in
crease of beta power spectrum as an endophenotype of genetically determined alco
hol dependence. 

Key w o r ds: alcohol dependence - EEG - quantitative analysis - endopheno
type 

Úvod 

Genetická analýza ľudského správania je limitovaná nedostatkom objek
tívne definovaných čŕt. Tieto obmedzenia sú významne kritické, pretože 
väčšina vzorcov správania a porúch vrátane alkoholizmu sú bežné, ale aj 
veľmi heterogénne. Jeden zo spôsobov, ako riešiť tento problém je presnejšie 
definovať fenotypové indikátory. Nemali by slúžiť len na spresnenie diag
nózy, ale mali by umožniť aj podrobnejšiu klasifikáciu jedincov do kategórií 
podľa etiologického základu, ktoré by boli viac homogénne. EEG zmeny sa 
v súčasnosti pokladajú za isté charakterové premenné, ktoré sú spojené so 
zmenami správania. EEG znaky by mali byť preto neoceniteľnou pomôckou 
pri štúdiu genetických a negenetických zdrojov variantov správania v prípa
de, že sa potvrdí validita vzťahu medzi fenotypom správania a EEG fenoty
pom. Elektrofyziologické nálezy potvrdzujú nerovnováhu inhibičných a exci
tačných procesov v CNS ako faktora predispozície pre rozvoj alkoholizmu. 
Nálezy nepodporujú len výskyt dezinhibície ako spomínaného faktora rozvo
ja alkoholizmu, ale neurofyziologické črty vo vzťahu k uvedenej dezinhibícii 
CNS môžu umožniť porozumenie neurobiológie cravingu a relapsu (Draga
šek, 2005). 

Pri sledovaní pokojového záznamu u pacientov s diagnózou alkoholizmu 
a jeho frekvenčnej analýze sa v literatúre uvádzajú viaceré typy zmien 
v rôznych frekvenciách. V porovnaní so zdravou populáciou sa najčastejšie 
pozoruje zmnoženie théta aktivity nad parieto-okcipitálnou oblasťou, zmno
ženie hlavne rýchlej beta aktivity a pokles alfa aktivity nad celým skalpom. 
V novších prácach sa spomína aj pokles v delta frekvenčnom spektre v sú
vislosti so zmenou P3 evokovaných potenciálov ako znak aktivácie inhibič
ných procesov CNS u alkoholikov (Coirain, 2010). 

Théta aktivita býva u osoby v pokoji najviac pozorovaná v zadných moz
gových oblastiach. V štúdii COGA porovnávali 307 alkohol dependentných 
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pacientov s 307 kontrolnými subjektmi v ekvivalentnom zloženÍ. Skupina 
pacientov závislých od alkoholu mala signifikantne vyšší spektrálny výkon 
v pokojovej théta aktivite nad všetkými oblasťami mozgu. U oboch pohlaví 
bola táto aktivita nápadná predovšetkým nad parietálnymi oblasťami, 

u mužov sa prominentná théta šírila aj nad centrálne oblasti. Elevovaná to
nická théta môže u alkoholikov odrážať nedostatok kapacity na spracováva
nie informácií v CNS. Vyšší výkon v théta spektre býva považovaný za elek
trofyziologický indikátor nerovnováhy excitačných a inhibičných neurónov 
v kortexe (PoIjesz, 2003). Rangaswamy (2003) porovnával pokojové zázna
my EEG alkoholikov s vekom a pohlavím porovnateľných kontrolných sub
jektov. Zaznamenal nárast absolútneho théta výkonu nad všetkými oblasťa
mi mozgu u pacientov alkoholikov. Regionálne rozloženie théta amplitúd 
hodnotí ako stabilné napriek heterogénnemu zloženiu skupiny pacientov so 
závislosťou od alkoholu. Na potvrdenie faktu, že prebytok théta výkonu je 
skôr charakteristickým znakom než stavovou premennou, uvádza nedosta
tok lineárnej korelácie medzi nárastom théta výkonu, premenných vyplý
vajúcich zo zvyklostí požívať alkohol (množstvo, frekvencia, dÍžka). Elevo
vanú théta aktivitu vzhľadom na lokalizáciu prevažne nad zadnými kva
drantmi považuje za tzv. tonickú thétu, čiže vôľou alebo mentálnymi proces
mi neovplyvniteľnú. Z tohto hľadiska ju preto pokladá za znak porušeného 
spracovávania informácií u osôb s alkoholizmom (Rangaswamy, 2003). 

Alfa aktivita je predominantná aktivita u osôb v pokoji pri zachovanom 
vedomí, možno ju pokladať za ukazovateľa relaxácie. Staršie nálezy potvrd
zujú zriedkavejšie sa vyskytujúcu alfa aktivitu alebo nižší spektrálny výkon 
v alfa rozsahu u alkoholikov (Begleiter, 1999; Propping 1980; Kaplan 1985; 
Pollo ck, 1983 a1995; Dzialek, 1990). Generalizovaná redukcia alfa aktivity, 
ako ju uvádza Ehlers (1991) alebo Ducci (2009) a nárast rýchlych frekvencií 
u abstinujúcich alkoholikov nie sú len výsledkom alkoholizmu, ale je vhod
né ich chápať ako charakteristické varianty, ktoré sú prítomné u jedinca 
ešte pred rozvojom tejto poruchy. 

Prevažná väčšina výskumov sledujúcich EEG u alkoholikov zaznamenala 
vyšší spektrálny výkon v beta frekvenčnom pásme v porovnaní so zdravými 
subjektmi (Bauer 1994; Propping, 1980; Frank, 1986; Pollo ck, 1995; Giint
her, 1997; Winterer, 1998b). V štúdii COGA skupina pacientov s alkoholiz
mom vykazovala zvýšený spektrálny výkon v pásmach beta 1 a 2 nad všet
kými oblasťami mozgu s najvyššími rozdielmi nad centrálnymi oblasťami 
v porovnaní so zdravou populáciou. V prípade pásma beta 3 mali pacienti 
s alkoholizmom zvýšený spektrálny výkon nad frontálnymi oblasťami. Vek 
ani klinický stav neovplyvňovali namerané rozdiely. Alkoholici po relapse 
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mali viac desynchronizovanú, náhodne vystreľujúcu beta aktivitu nad fron
tálnymi oblasťami v porovnaní s alkoholikmi bez relapsu, čo naznačuje 
funkčné narušenie prefrontálneho kortexu. Nárast beta aktivity pozorovanú 
Kaplanom (1985) vysvetľuje autor ako odraz stupňa kognitívnej dysfunkcie 
asociovanej s alkoholizmom. Podobné nálezy potvrdil Rangaswamy (2002, 
2004) aj u potomkov alkoholikov. Tieto nálezy potvrdzujú skutočnosť, že 
zvýšený výskyt beta aktivity je istou povahovou alebo charakterovou črtou, 
než stavovou premennou. Takto chápané nálezy podporujú genetický pod
klad EEG zmien u alkoholikov, nie len priamy efekt konzumovaného alko
holu s prejavom v EEG. Uvedené informácie potvrdzujú hypotézu o nerov
nováhe excitačných a inhibičných neurónov ako o faktore predispozície 
k rozvoju alkoholizmu ako aj náchylnosti k relapsu (Begleiter, 1999; Bauer, 
1994; Porjesz, 2003; Enoch, 2008). Nedostatok inhibície alebo hyperexcita
bilný stav môže byť u alkoholikov spôsobený deficitom GABA receptorov 
v eNS, neuronálnou stratou alebo úbytkom vo frontálnom a motorickom 
kortexe (Porjesz, 2003). U alkoholikov existuje asociácia medzi variáciou 
GABA-A receptorového génu a beta aktivitou. Práve variácia génu recepto
rovej podjednotky 2 (génu kódujúceho alfa 2 podjednotku GABA-A recepto
ra) ovplyvňuje úroveň neurónovej excitability, čo následne ovplyvňuje pre
dispozíciu k rozvoju alkoholovej závislosti. 

Výskumná práca predpokladá využitie kvantitatívnej analýzy EEG ako 
endofenotypového markera závislosti od alkoholu. V predchádzajúcich štú
diách sa pomerne precízne vylučovali pacienti s epilepsiou pri alkoholizme, 
s vážnymi somatickými a neurologickými ochoreniami. Málo štúdií podrob
ne vylučovalo aj komorbidné psychiatrické poruchy, prípadne podávanú 
psychofarmakoterapiu. Podrobné vstupné kritériá pre zaradenie subjektov 
do štúdie sú uvedené v časti metóda a súbor. Subjekty boli minimálne dva 
týždne pred EEG záznamom bez akejkoľvek psychofarmakologickej liečby, 
ktorá by mohla ovplyvniť výsledky merania a meniť charakter distribúcie 
jednotlivých frekvencií. Pri sledovaní pokojového záznamu u pacientov 
s diagnózou alkoholizmu a jeho frekvenčnej analýze sa v literatúre uvádzali 
viaceré typy zmien v rôznych frekvenciách. V porovnaní so zdravou popu
láciou sa najčastejšie pozoruje zmnoženie théta aktivity nad parieto-okcipi
tálnou oblasťou, zmnoženie hlavne rýchlej beta aktivity a pokles alfa aktivi
ty nad celým skalpom. Uvedené zmeny môžu mať viacero príčin a ich kom
plexné sledovanie doteraz nebolo realizované. Predchádzajúce štúdie zachy
tili zvyčajne len zmenu v jednej spektrálnej oblasti a tú potom teoreticky 
odôvodňovali. Do štúdií sa zaraďovali subjekty z geneticky heterogénnych 
skupín (hispánska, afroamerická, indiánska populácia), dodnes však nebol 
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realizovaný relevantný výskum s komplexným hodnotením kvantitatívneho 
EEG v kaukazskej populácii. Práca bola zameraná na komplexné sledovanie 
práve jedincov tejto skupiny. 

Ciel 

Zámerom práce bolo uskutočniť sledovanie frekvenčných zmien v elek
troencefalografickom zázname u pacientov s diagnózou závislosti od alkoho
lu vo všetkých frekvenčných spektrách v pokojovom zázname. 

Metodika 

Bola zrealizovaná prospektívna porovnávacia štúdia, do ktorej boli zara
dení pacienti s diagnózou závislosti od alkoholu zdraví dobrovoľníci. Šlo 
oneintervenčné neinvazívne sledovanie bez potreby realizácie dodatočných 
vyšetrovacích postupov. Subjekty podstúpili štandardné klinické psychia
trické vyšetrenie, zhodnotenie anamnestických údajov, EEG vyšetrenie 
a zhodnotenie posudzovacími škálami. Zaradení boli pacienti s diagnózou 
závislosti od alkoholu podľa MKCH-10 (diagnostických kritérií pre výskum) 
a bez psychofarmakoterapie minimálne 2 týždne pred realizovaním EEG 
vyšetrenia. K vylučujúcim kritériám patrili demencia, amnestický syndróm, 
organická afektívna porucha, organická psychotická porucha, schizofrénia, 
psychotická porucha zo schizofrénneho okruhu, afektívna porucha, nealko
holový typ závislosti okrem nikotinizmu, závažné neurologické, hepatálne, 
kardiovaskulárne ochorenie, závažné renálne ochorenie, systémové ochore
nie, HIV infekcia, úraz hlavy v anamnéze, záchvat v anamnéze, vrátane 
záchvatu po liekoch a senzorická deprivácia (slepota, hluchota). Populáciu 
zdravých dobrovoľníkov tvorila vekom a pohlavím základnému súboru po
dobná skupina jedincov bez somatického a psychického ochorenia, u ktorých 
bola dotazníkovou metódou a anamnestickými údajmi vylúčená závislosť od 
alkoholu aj rodinná záťaž závislosti od alkoholu a fyziologický EEG záznam. 

Do cieľovej skupiny sme zaradili 54 pacientov (priemerný vek 40,41 r.) 
hospitalizovaných v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom, n.o. na 
Prednej Hore. U každého pacienta sme realizovali štandardný 24-zvodový 
EEG záznam v trvaní 20 minút, ktorý sme vizuálne hodnotili na prítomnosť 
artefaktov. EEG záznam sme následne podrobili počítačovému spracovaniu. 
Do kontrolnej skupiny sme zaradili 54 zdravých dobrovoľníkov (priemerný 
vek 40,35 r.). Všetci sledovaní probandi v oboch skupinách boli mužského 
pohlavia. 
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Po zhodnotení zdravotnej dokumentácie a anamnestických údajov, po 
splnení podmienok vstupu do výskumu sme subjektom administrovali do
tazník MAST na vylúčenie diagnózy závislosti od alkoholu a dotazník 
SSAGA II (upravený semištruktúrovaný dotazník pre genetickú podmiene
nosť alkoholizmu na vylúčenie rodinnej záťaže závislosti od alkoholu. Uve
dené dotazníkové metódy sme použili na skríning začleňujúcich a vylučo
vacích kritérií, ich výsledky sme nezahrnuli do výsledkov výskumnej práce. 
U každého probanda z kontrolnej skupiny sme realizovali štandardný 
24-zvodový EEG záznam. V zázname sme vyhodnocovali 10 sekundové úse
ky bez artefaktov štandardného záznamu a podrobili kvantitatívnemu hod
noteniu - spektrálnej analýze jednotlivých úsekov EEG záznamu. 

Výsledky 

Porovnávali sme priemerné hodnoty relatívneho spektrálneho výkonu 
pacientov a zdravých dobrovoľníkov v lO-sekundovom pokojovom zázname 
pri zatvorených očiach v štyroch frekvenčných pásmach, smerodajné odchýl
ky priemerných hodnôt, štatistickú významnosť rozdielov a zníženie alebo 
zvýšenie relatívneho spektrálneho výkonu v základnom súbore v porovnaní 
s kontrolným súborom. 

Pri porovnaní relatívneho spektrálneho výkonu pokojového záznamu 
medzi skupinami v delta pásme sme zistili signifikantné zmnoženie delta 
aktivity u pacientov prefrontálne bilaterálne (p<O,Ol) a signifikantne nižší 
spektrálny výkon delta aktivity nad ostatnými časťami mozgu (fronto-cen
tro-temporo-parieto-okcipitálne bilaterálne) (p<O,OOl) u pacientov s diagnó
zou závislosti od alkoholu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi (obr. 1). 

V théta pásme sme zistili signifikantný pokles spektrálneho výkonu 
théta aktivity prefrontálne bilaterálne (p<O,OOl) ako aj signifikantný pokles 
výkonu v laterálnych frontálnych zvodoch obojstranne (F7, F8) a parietook
cipitálne bilaterálne (p<O,Ol a p<0,05). Nad ostatnými oblasťami sme pozo
rovali prevažne ne signifikantný nižší spektrálny výkon v théta rozsahu 
u pacientov v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi (obr. 2). 
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Obrázok 1 

Obrázok 2 

Porovnanie zmien relatívneho spektrálneho 
výkonu pokojového záznamu medzi skupinami 

v pásme delta (0,5 - 3,5 Hz) 

I.rgrnda: 

1'140 - narn~t poklc~ ~lalislick~ nc~ignilikantn~ 
1'1+ . naraslfpokles Statisticky signilikantny (P<O.05) 
"' '''' .... . náraslfpok1cs Statistic.~y signifikantn)' (P<O.OI) 
.... ""+++ . när;lstlpok1cs SWlislicky signitik;mtn)(p<O.OO l) 

Porovnanie zmien relatívneho spektrálneho 
výkonu pokojového záznamu medzi skupinami 

v pásme théta (4 - 7,5 Hz) 

1'+J.. - narast poklo: .. ~Iali .. tid,~ ncsignifikantn) 
1'1+ . númsvpokles St.1lislicky signifikantný (P<O.05) 
t -tl .... - nárast/pokles Statislic(y sign ifikantn) (P<O.O I) 
1'1'""", ... +. nárast/pokles Statisticky signilikantn)'(p<O.OO I) 

Porovnávanie výkonu vo frekvenčnom pásme alfa poukazuje na význam
ný, štatisticky signifikantný vyšší spektrálny výkon alfa aktivity nad celým 
skalpom (p<O,Ol a p<O,OOl) u pacientov v porovnaní s výkonom v tomto 
frekvenčnom pásme u zdravých dobrovoľníkov s výnimkou prefrontálnych 
oblastí (obr. 3). 
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Frekvenčné pásmo beta vykazuje u pacientov nárast beta aktivity pre
dovšetkým nad centrálnymi a parietálnymi oblasťami bilaterálne (p<O,Ol 
a p<0,05) v porovnaní s kontrolnou skupinou (obr. 4). 

Obrázok 3 

Obrázok 4 

Porovnanie zmien relatívneho spektrálneho 
výkonu pokojového záznamu medzi skupinami 

v pásme alfa (8 - 12,5 Hz) 

1""" nilrn~ll"tlkks ~lali~licl.~ nc,ignim.anll1~ 
...... . nárasLfpoklcs ~talislicky signifikantny (p<O.OS) 
.... 1++ _ nórnslfpokks Stat ist icky signifikantný (p<O.OI) 
1'1'''/+++ ' ntarustfpoklcs Stutisticky signi liknll tnj'(p<O.OO l) 

Porovnanie zmien relatívneho spektrálneho 
výkonu pokojového záznamu medzi skupinami 

v pásme beta (13 - 30 Hz) 

ŤN-. nana~l ~,kk~ wlhlid,~ n • ."i!!nilil.anln~ 
",No .n:lrastlpoklcsS13tislickysignilikamnj (p<O.OS) 
"' ...... " .n:lnlstlpoklcs$lati~tic<ysignifil;antn5 (p<O.O I) 
1'1'1'1+"'" - nár.c.1fpol;ks ~Iatiitick) signifikantnj'(p<O.OO I) 
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Hlavnou hypotézou bol predpoklad, že namerané rozdiely vo frek
venčnom spektre v pokojovom EEG zázname medzi populáciou pacientov 
a zdravými dobrovoľníkmi budú vo všetkých frekvenčných spektrách štatis
ticky významné. Tento predpoklad by mal potvrdiť/vyvrátiť rozdielnosť 

v magnitúdovej a priestorovej distribúcii spektrálneho výkonu medzi pa
cientmi s diagnózou závislosti od alkoholu (P) a zdravými dobrovoľníkmi 
(D). Potvrdený rozdiel by mal byť dôkazom zmien neurofyziologického statu
su mozgu alkoholikov. Porovnávaním dosiahnutých priemerných hodnôt 
spektrálneho výkonu v jednotlivých zvodoch štandardného pokojového 
záznamu sme hodnotili rozdiely postupne vo všetkých štyroch frekvenčných 
pásmach. 

Ďalšou formulovanou hypotézou v súlade s literárnymi údajmi bol pred
poklad, že v porovnaní so zdravou populáciou bude vo frekvenčnom spektre 
v pokojovom EEG zázname pacientov so základnou diagnózou závislosti od 
alkoholu zaznamenaný vyšší spektrálny výkon v pokojovej théta aktivite 
nad všetkými oblasťami mozgu s maximom parietálne. Porovnávali sme jed
notlivé hodnoty frekvenčného výkonu každého pacienta a dobrovoľníka vo 
frekvenčnom pásme théta nad celým skalpom a osobitne nad frontálnou 
skupinou zvodov (F7-F3-Fz-F4-F8), centrálnou skupinou (C3-Cz-C4) a pa
rietálnou skupinou zvodov (P7 {T5}-P3-pz-P4-P6 {T6}-Ol-02). 

Tabuľka 1. Porovnanie zmien frekvenčného spektra 
pokojového záznamu v pásme théta podľa lokalizácie 

% Základný Kontrolný Porovnanie 
súbor súbor 

Oblasť priemer SD priemer SD p -hodnota 

Celý skalp 17,50029 12,22921 20,4249 3,781019 2,2693.10-13 

Frontálna 18,13406 11,31069 20,417 3,801697 0,000910004 

Centrálna 19,34223 11,34766 20,41761 3,812008 0,127131519 

Parietálna 16,44060 12,56024 20,43851 3,758312 3,06999.10-9 

Nad celým skalpom sme zaznamenali signifikantne nižší spektrálny vý
kon v théta pásme u pacientov s diagnózou závislosti od alkoholu v porov
naní so zdravými dobrovoľníkmi (p<O,OOl). Signifikantne nižší výkon v tom-
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to spektre sme pozorovali aj nad frontálnou a parietálnou oblasťou 

(p<O,OOl). Nad centrálnou oblasťou sme zaznamenali nižší spektrálny výkon 
v théta pásme u pacientov, ten však nebol štatisticky významný. Získaním 
týchto výsledkov nemôžeme potvrdiť stanovenú hypotézu, nami namerané 
údaje poukazujú na opačnú tendenciu - nižšieho spektrálneho výkonu 
v théta pásme štandardného pokojového záznamu s maximom parietálne. 

V súlade s dostupnými literárnymi údajmi sme testovali hypotézu, ktorá 
predpokladala, že v porovnaní so zdravou populáciou bude vo frekvenčnom 
spektre v pokojovom EEG zázname pacientov so základnou diagnózou závis
losti od alkoholu zaznamenaný zvýšený výskyt beta aktivity nad celým skal
pom, najvýraznejšie nad centrálnou oblasťou (H3). Porovnávali sme jednot
livé hodnoty frekvenčného výkonu každého pacienta a dobrovoľníka vo frek
venčnom pásme beta nad celým skalpom a osobitne nad frontálnymi zvodmi 
(F7-F3-Fz-F4-F8), centrálnymi (C3-Cz-C4) a parietálnymi zvodmi 
(P7 {T5}-P3-pz-P4-P6 {T6}-Ol-02). 

Tabuľka 2. Porovnanie zmien frekvenčného spektra 
pokojového záznamu v pásme beta podľa lokalizácie 

% Základný Kontrolný Porovnanie 
súbor súbor 

Oblasť priemer SD priemer SD p -hodnota 

Celý skalp 11,71168 9,02033 9,746504 2,527989 1,41333.10-11 

Frontálna 10,38317 8,017911 9,746511 2,545007 0,107273659 

Centrálna 12,80055 8,654825 9,73437 2,528474 1,21902.10-5 

Parietálna 12,45947 9,37738 9,746516 2,51879 4,65984.10-8 

Nad celým skalpom sme zaznamenali signifikantne vyšší spektrálny vý
kon v beta pásme u pacientov s diagnózou závislosti od alkoholu v porovna
ní so zdravými dobrovoľníkmi (p<O,OOl). Signifikantne vyšší výkon v tomto 
spektre sme pozorovali aj nad frontálnou, centrálnou a parietálnou oblasťou 
(p<O,OOl), pričom nad centrálnou oblasťou sme zaznamenali najvýraznejšie 
zvýšenie spektrálneho výkonu v beta pásme. Získaním týchto výsledkov mô
žeme potvrdiť hypotézu, naše výsledky potvrdzujú jej platnosť v celom roz
sahu. 
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Diskusia 

Hlavným cieľom práce bolo poukázať na rozdiely vo frekvenčnom spektre 
EEG medzi skupinou pacientov so závislosťou od alkoholu a skupinou zdra
vých dobrovoľníkov. 

Výsledky nášho výskumu, ktoré sú v zhode 
s údajmi v svetovej literatúre 

Nálezy nášho výskumu sa zhodujú s literárnymi údajmi, ktoré udávajú 
nárast beta aktivity v pokojovom EEG zázname alkoholikov (Bauer, 2001; 
Propping, 1980; Frank,1986; Pollock, 1995; Spehr, 1985; Giinther, 1997; 
Winterer, 1998a,b). Podľa týchto prác, vek ani klinický stav neovplyvňovali 
namerané rozdiely. Bauer (2001) vo svojej práci identifikoval prefrontálnu 
kôru ako najpravdepodobnejší zdroj rýchlej beta aktivity u abstinujúcich al
koholikov, čo vysvetľuje najvýraznejší nárast beta aktivity práve nad cen
trálnou oblasťou. Túto skutočnosť sme pozorovali aj v našom sledovaní. 
Autori predpokladajú, že zvýšený výskyt beta aktivity je skôr povahovou 
alebo charakterovou črtou, než stavovou premennou. Takto chápané nálezy 
podporujú genetický podklad EEG zmien u alkoholikov. V našom sledovaní 
je nárast beta aktivity u pacientov predovšetkým nad centrálnymi a pa
rietálnymi oblasťami bilaterálne v porovnaní s kontrolnou skupinou. Nad 
centrálnou oblasťou sme zaznamenali najvýraznejší nárast spektrálneho 
výkonu v tomto frekvenčnom pásme. Podobný nález - signifikantný nárast 
beta aktivity predovšetkým nad centrálnou a parietálnou oblasťou udáva aj 
Rangaswamy (2004) u subjektov mužského pohlavia s vysokým rizikom 
možného rozvoja alkoholovej závislosti, určenej rodinnou záťažou. 

Výhodou práce je sledovanie zmien v EEG záznamoch pacientov len so 
závislosťou od alkoholu, bez iných pridružených závislostí a psychiatrických 
komorbidít. V štúdii COGA autori sledovali vyšší počet subjektov, ale s vý
znamným podielom "kodependencie" od alkoholu a kokaínu alebo marihua
ny, čo zhoršuje interpretáciu a znižuje validitu nameraných výsledkov 
(Rangaswamy, 2002). 

Signifikantné zmeny v zmysle nárastu beta aktivity popisuje Giinther 
(1997) u 15 alkoholikov v porovnaní s kontrolnými subjektmi v pokojovom 
zázname, ako aj v zázname aktivovanom hudbou (rytmy rumby). Zvažuje 
viaceré možnosti týchto zmien: a) dlhotrvajúce užívanie alkoholu nasledo
vané jeho prerušením, b) pretrvávajúce vplyvy abstinencie na EEG, c) biolo
gická predispozícia k škodlivému užívaniu alkoholu, d) kombinácia všetkých 
spomenutých faktorov. 
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Nárast beta aktivity u alkoholikov pravdepodobne súvisí s glutamáter
gickou aktivitou kortikáinej neurónovej siete. Viacerými animálnymi expe
rimentami bol dokázaný vzťah medzi nárastom beta aktivity a podávaním 
glutamátu alebo špecifických metabotropných glutamátových agonistov do 
hipokampálnej oblasti (Traub, 1996). Niektoré štúdie potvrdzujúce hypotézu 
medzi narušeným vzťahom GABA-A receptorového génu a beta frekvenciou 
humánneho EEG, potvrdzujú predpoklad, že nárast beta aktivity súvisí 
s genetickou podmienenosťou alkoholizmu (PoIjesz, 2002). Štúdie, ktoré sa 
venujú zobrazovacím technikám poukazujú na signifikantný úbytok hladín 
GABA receptorov u detoxifikovaných alkoholikov. Taber (2000) poukázal na 
jednoznačné elektrofyziologické, štrukturálne a biochemické zmeny ako dô
kaz tejto kortikálnej inhibície. Potvrdzuje dôležitosť GABA-ergického systé
mu na rozvoji alkoholovej závislosti. Redukcia hladín GABA a jej receptorov 
pravdepodobne umožňuje zvýšené párovanie medzi excitačnými neurónmi 
a ich zvýšený nábor, čo prispieva k nárastu beta aktivity. 

Pri pochopení neurofyziologického modelu alkoholizmu popisujú Beglei
ter a PoIjesz (1999) význam rovnováhy inhibičných a excitačných procesov 
v homeostáze CNS. Predpokladajú vrodenosť všeobecného stavu dezinhibí
cie a hyperexcitability, ktorá predisponuje k rozvoju alkoholizmu. Dočasná 
konzumácia alkoholu zmierňuje hyperexcitabilitu, ktorá sa neskôr znova 
prejaví. Nárast beta aktivity v našej práci môžeme hodnotiť ako ukazovateľ 
hyperexcitability, ktorý je zapríčinený nerovnováhou excitačných a inhibič
ných vplyvov, ktorou sa prejavuje CNS alkoholikov. V tejto súvislosti by bo
lo zaujímavé sledovať účinok NMDA a GABA-ergických stabilizátorov 
(akamprosát) na EEG u pacientov so závislosťou od alkoholu. Doteraz sa 
uskutočňovali len štúdie na animálnych modeloch pri súčasnom podávaní 
etanolu a akamprosátu (Pietrzak, 2005). Rangaswamy (2004) zaznamenal 
nárast beta aktivity u jedincov oboch pohlaví s vysokou rodinnou záťažou 
rozvoja alkoholovej závislosti. V súlade s uvedenými informáciami pre dô
sledné potvrdenie nárastu beta frekvenčného výkonu ako endofenotypového 
markera závislosti od alkoholu pokladáme za vhodné uskutočniť aj v našich 
podmienkach podobnú štúdiu so skupinou subjektov v priamom príbuzenst
ve s pacientmi závislými od alkoholu, ale závislosť sa u nich zatiaľ nepreja
vila. V EEG nálezoch hľadať zmnoženie beta aktivity a korelovať kvalitatív
ne dáta medzi oboma skupinami. Nález zmnoženej beta aktivity u príbuz
ných alkoholikov a priama korelácia s nárastom tejto aktivity u závislých 
príbuzných by bol prediktívnym nálezom s poukazovaním na rizikovú sku
pinu jedincov s možnosťou realizovať preventívne opatrenia. 
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Výsledky nášho výskumu, ktoré sa odlišujú 
od literárnych zdrojov 

Porjesz (2003) publikovala čiastkové výsledky významnej štúdie COGA, 
kde porovnáva 307 subjektov so závislosťou od alkoholu s 307 zdravými 
dobrovoľníkmi zistila signifikantne vyšší spektrálny výkon v pokoj ovej 
(tonickej) théta aktivite nad všetkými oblasťami mozgu. Nápadný nárast 
tejto aktivity lokalizuje predovšetkým na parietálne oblasti, so skutočnos
ťou, že u mužov sa prominentná théta šíri aj nad centrálne oblasti. Elevo
vanú tonickú théta aktivitu vysvetľuje ako odraz nedostatočnej kapacity na 
spracovávanie informácií v CNS u alkoholikov. Vyšší výkon v théta spektre 
považuje za elektrofyziologický indikátor nerovnováhy excitačných a inhi
bičných neurónov v kortexe. V našom sledovaní sme zistili signifikantný po
kles spektrálneho výkonu théta aktivity prefrontálne bilaterálne ako aj sig
nifikantný pokles výkonu fronto-Iaterálne a parietookcipitálne bilaterálne. 
N ad ostatnými oblasťami sme pozorovali prevažne ne signifikantný nižší 
spektrálny výkon v théta rozsahu u pacientov v porovnaní so zdravými 
dobrovoľníkmi. Nami namerané údaje poukazujú na opačnú tendenciu vo 
výkone théta frekvenčného spektra. Opačná tendencia našich meraní nepo
tvrdzuje tvrdenia o možnosti neurotoxického efektu alkoholu na CNS. Po
kles výkonu v théta frekvenčnom spektre nebol v predchádzajúcich sledova
niach jednoznačne zistený, bude potrebné hľadať vysvetlenie pre jeho vý
skyt. Podľa literárnych údajov vieme, že EEG záznam u pacientov bol usku
točený v čase abstinencie, ale nepoznáme dÍžku trvania tohto stavu. Pacien
ti z nášho súboru abstinovali minimálne 2 mesiace pred realizovaním elek
trofyziologického vyšetrenia. Rangaswamy (2003) upozorňuje na príčinu 
rozdielov nameraných v théta spektrálnom výkone, ktorá môže súvisieť aj 
s dÍžkou abstinencie a mohla by vysvetľovať odlišný výsledok sledovaní 
théta aktivity. 

Ďalšie práce (Rangaswamy, 2003; Pollock, 1992) poukazujú na nárast ab
solútneho théta výkonu nad všetkými oblasťami mozgu u pacientov alkoho
likov. Tento nárast pokladajú skôr za črtovú premennú, súčasne za znak po
rušeného spracovávania informácií u osôb s alkoholizmom, prípadne za od
raz trvalých zmien mozgových funkcií spôsobené dlhodobým užívaním alko
holu. Théta aktivita sa pokladá za dôležitý faktor v súvislosti s učením 
a pamäťovými funkciami. Elevovaná théta aktivita by mohla byť subklinic
kým príznakom porúch učenia a pamäti ako dôsledku predchádzajúceho 
alkoholového abúzu alebo závislosti. Ako sme uviedli, v štúdii COGA autori 
sledovali vyšší počet subjektov, ale s významným podielom "kodependencie" 
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od alkoholu a kokaínu alebo marihuany, čo môže byť dôvodom rozdielnosti 
nameraných údajov v tejto frekvenčnej oblasti (Rangaswamy, 2003). Tento 
autor konštatuje, že prác zaoberajúcich sa théta spektrálnym výkonom u al
koholikov je málo a ich výsledky nie sú jednoznačné. Štúdia Proppinga 
z r. 1980 zaznamenáva pokles théta aktivity u alkoholičiek. Práca Pollocka 
z. r. 1992 naopak udáva nárast théta frekvenčného spektra u abstinujúcich 
alkoholikov. Rangaswamy (2003) udáva, že prípadný nárast théta aktivity 
nemusí byť podmienený charakteristickými črtami v súvislosti s alkoholiz
mom, ale môže byť aj príznakom istého meniaceho sa stavu. Ehlers (1989) 
zaznamenal významný nárast théta frekvenčného spektra u alkoholikov po 
90 minútach od jednorazového podania etanolu, ktorý pozoroval v menšej 
intenzite aj u zdravých dobrovoľníkov. Uvedená hypotéza potvrdená sledo
vaním naznačuje platnosť úvah o náraste théta aktivity, ako o stavovej pre
mennej, čo zvyšuje význam tvrdení o súvislosti medzi dÍžkou abstinencie 
a zmenami v tomto frekvenčnom spektre. Na druhej strane nedostatok ko
relácie medzi nárastom théta spektrálneho výkonu a zvyklosťami v užívaní 
alkoholu nepotvrdzuje hypotézu, že tieto zmeny by boli priamym dôsledkom 
užívania alkoholu. Problémom tejto korelácie je skutočnosť, že v štúdii 
COGA (Rangaswamy 2003) sa zisťovali zvyklosti užívania alkoholu sub
jektívnymi metódami, ktoré sú zaťažené výrazným skreslením skutočného 
stavu. Zachytenie zmnoženia théta aktivity môže súvisieť aj s väčším nára
stom fázickej (vôľou, kognitívnymi úlohami ovplyvniteľnej) théta aktivity 
než tonickej (vôľou neovplyvniteľnej, navodenej cirkadiánnym rytmom, úna
vou) théta aktivity. Tieto dve aktivity nie je možné odlíšiť pomocou kvanti
tatívnej analýzy, čiastočne ich je možné odlíšiť lokalizáciou nad skalpom. 
V súlade s topografickou lokalizáciou tvrdí Rangaswamy (2003), že zazna
menali nárast tonickej théta aktivity, ktorá sa objavuje predovšetkým parie
tookcipitálne, pretože fázická théta aktivita je výraznejšia vo frontálnej 
oblasti ako aj v oblasti stredovej čiary. Tvrdenie nie je dostatočné vzhľadom 
na výsledok ich merania, ktorým zistili nárast théta aktivity nad celým 
skalpom, nielen nad parietookcipitálnou oblasťou. 

Nárast théta spektrálneho výkonu možno vysvetľovať aj ako vrodený 
stav predispozície k nevyváženosti inhibičných a excitačných procesov CNS. 
Pri krátkej abstinencii by mohol byť nárast théta výkonu znakom fyziologic
kej adaptácie, v rámci snahy upraviť nerovnováhu excitácie/inhibície v moz
gu alkoholikov (PoIjesz, 2003). Hypotézu je možné potvrdiť troma štúdiami, 
ktoré sledovali okamžitý účinok etanolu na EEG zdravých dobrovoľníkov 
(Ehlers, 1989; Lucas, 1986; Fein, 2005) a potvrdili nárast théta aktivity po 
jeho požití. Ukazuje sa, že zmeny spektrálneho výkonu v pásme théta úzko 
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súvisia s dÍžkou abstinencie. Nami sledovaný pokles spektrálneho výkonu 
môže súvisieť s prísnym dodržaním abstinencie v chránenom prostredí 
u hospitalizovaných pacientov minimálne 2 mesiace pred elektrofyziolo
gickým vyšetrením. 

Zaujímavé by bolo v našich podmienkach sledovať prvostupňových prí
buzných alkoholikov so sledovaním zmien v tejto frekvenčnej oblasti a kore
lovaním výsledkov medzi oboma skupinami subjektov. 

Kaplan (1985) vo svojej práci uvádza signifikantný nárast delta aktivity 
v pokojovom zázname pacientov s diagnózou závislosti od alkoholu v porov
naní so zdravými dobrovoľníkmi. V našej práci sme zistili signifikantné 
zmnoženie delta aktivity u pacientov prefrontálne bilaterálne a signifikant
ne nižší spektrálny výkon delta aktivity nad ostatnými oblasťami mozgu 
u pacientov s diagnózou závislosti od alkoholu v porovnaní so zdravými 
dobrovoľníkmi. Okrem zmien delta aktivity Kaplan udáva aj zmeny v alfa 
aktivite, konkrétne zníženie alfa spektrálneho výkonu u pacientov závislých 
od alkoholu. V našej práci sme pozorovali pri porovnaní výkonu v alfa frek
venčnom pásme významný, štatisticky signifikantný vyšší spektrálny výkon 
alfa aktivity nad celým skalpom u pacientov v porovnaní s výkonom v tomto 
frekvenčnom pásme u zdravých dobrovoľníkov s výnimkou prefrontálných 
oblastí. Našu prácu nie je možné porovnávať s prácou Kaplana (1985), do 
ktorej zaradil 20 subjektov závislých od alkoholu, všetky ženského pohlavia 
a 29 zdravých dobrovoľníkov, z toho 15 žien. Zmeny v alfa frekvenčnom 
spektre súvisia s úzkosťou alebo úzkostnosťou, pričom alkoholizmus u žien 
je významne asociovaný s komorbiditou úzkostnej poruchy. Ďalšou limi
táciou, ktorú udáva autor je rozličná dÍžka abstinencie alkoholičiek. Hoci sa 
dÍžka užívania alkoholu a závislosti významne neprejavuje v elektrofyziolo
gických nálezoch, je potvrdený vzťah medzi dočasným užívaním alkoholu 
a EEG zmenami, zvlášť priamy vplyv alkoholu a vplyv odvykacieho stavu 
(Gonzales, 1998). Boli potvrdené signifikantné zmeny na EEG v období 8 -
48 hodín po poslednom požití alkoholu v porovnaní s neskorším obdobím 
abstinencie, čo potvrdzuje, že alkohol vplýva na eNS dlhšie, než len počas 
krátkeho obdobia detoxikácie (Kaplan, 1985). 

Záver 

Počítačová technológia má významnú úlohu pri štruktúrovaní jednot
livých biologických systémov. Prudký nárast vysoko výkonných počítačo
vých zostáv v posledných rokoch v súlade s rozvojom správnych a presných 
modelov biologických systémov významne prispel k priblíženiu sa k základ-
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ným problémom modelovania dočasných vzorcov správania a biologických 
systémov. 

Elektrofyziologické zistenia uvádzané v literatúre a s nimi v súlade i na
še sledovania poukazujú na skutočnosť, že elektrofyziologické charakteristi
ky, ktorými sa líšia pacienti so závislosťou od alkoholu v porovnaní so zdra
vými dobrovoľníkmi nie sú príznakmi neurotoxického efektu alkoholu na 
eNS. Namerané rozdiely, ktoré podľa literárnych údajov možno zazname
nať v eNS ešte pred rozvojom poruchy sú determinantami, ako možné pre
diktory poruchy, sú najpravdepodobnejšie prejavom polygénovej genetickej 
záťaže. Pri týchto názoroch je potrebné brať do úvahy, že individuálne gene
tické rozdiely prispievajú k vývoju alkoholovej závislosti, genetické faktory 
sú iba jedným z prispievateľov do komplexu vzájomného pôsobenia fyziolo
gických, sociálnych, spoločenských a osobnostných činiteľov. Je zrejmé, že 
komplexná porucha ako je závislosť od alkoholu nie je spôsobená samotnou 
genetickou záťažou, ale interakciou medzi génmi a prostredím. Expozícia al
koholom môže mať potom na nositeľa genetickej vulnerability na závislosť 
od alkoholu oveľa väčší účinok ako na človeka, ktorý jej nositeľom nie je. 
Genetická vulnerabilita je viazaná na niekoľko oddelených génov (alebo 
viacnásobné alely), z ktorých každá vyvoláva malý účinok, ktorý zvyšuje ri
ziko rozvoja alkoholovej závislosti. 

Naším sledovaním sme potvrdili rozdiely v spektrálnom výkone EEG 
medzi skupinou pacientov so závislosťou od alkoholu a skupinou zdravých 
dobrovoľníkov. Potvrdili sme nárast spektrálneho výkonu beta u pacientov 
s diagnózou závislosti od alkoholu v porovnaní s kontrolnou skupinou 
zdravých dobrovoľníkov. Nárast frekvenčného výkonu beta aktivity môže 
byť považovaný za marker rizika rozvoja alkoholizmu a môže byť v budúc
nosti použitý ako predikatívny parameter. Nepotvrdili sme predchádzajúce 
zistenia o zvýšenom spektrálnom výkone v théta frekvenčnom pásme u pa
cientov s diagnózou závislosti od alkoholu. Potvrdili sme potrebu sledovať 
frekvenčné zmeny v tomto pásme v súvislosti s dÍžkou abstinencie, kde je 
predpoklad ovplyvnenia théta spektrálneho výkonu priamym pôsobením al
koholu na eNS, prostredníctvom vyvolaného odvykacieho stavu, prípadne 
kodependenciou s inými psycho aktívnymi látkami. 

Výhodami našej práce oproti doteraz popisovaným výskumom bolo sledo
vanie frekvenčných zmien vo všetkých pásmach s potvrdením elektrofyzio
logických rozdielov spektrálneho výkonu pacientov so závislosťou od alkoho
lu v porovnaní s kontrolnou skupinou. Prínosným bolo vylúčenie nielen neu
rologických, ale aj psychiatrických komorbidít, vrátane kodependencií, sa
mozrejmosťou bolo sledovanie záznamu bez ovplyvnenia podávanými psy-
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chofarmakami. Sledovanie sme uskutočnili v homogénnej kaukazskej po
pulácii, takéto sledovanie dosiaľ nebolo publikované. 

Práca mala aj viacero limitácií, na ktoré sme sústredili pozornosť, alebo 
sme na ne boli upozornení až v priebehu realizácie výskumu. Nesledovali 
sme škodlivé užívanie či závislosť od nikotínu a kofeínu, ktoré sú častými 
komorbiditami alkoholizmu, ale vyskytujú sa aj u zdravých dobrovoľníkov. 
Nie je možné určiť, či a v akej miere ovplyvnili EEG záznam a aký mali do
pad na konečné výsledky sledovania. Pokladáme za vhodné uskutočniť sle
dovanie záznamov aj v populácii žien závislých od alkoholu v našich pod
mienkach. Väčšina prác sa zaoberá predovšetkým mužskými subjektmi, 
pravdepodobne pre skutočnosť, že alkoholová závislosť je častejšia u mužov, 
než u žien (Grant, 1996). S ohľadom na teoretické údaje je vhodná úvaha, či 
nemohli byť prirodzené zmeny v kvantitatívnej analýze EEG medzi skupi
nou pacientov so závislosťou od alkoholu a skupinou zdravých dobro
voľníkov spôsobené aj aktuálnou úzkosťou alebo úzkostnosťou predovšet
kým v alfa frekvenčnom spektre. Zo sledovania sme vylučovali pacientov 
s komorbiditou úzkostnej poruchy, ale nesledovali sme aktuálnu úroveň 
úzkosti alebo úzkostnosti. Tieto faktory môžu meniť frekvenčnú charakte
ristiku EEG záznamu a ďalšia práca by mala dať odpoveď na túto otázku. 

Pokladáme za potrebné pokračovať v sledovaní zvýšeného spektrálneho 
výkonu v pásme beta u pacientov so závislosťou od alkoholu ako možného 
endofenotypu alkoholovej závislosti, a to 1) sledovaním pacientov so závis
losťou a korelovanie nárastu beta aktivity a rodinnou záťažou pre rozvoj zá
vislosti v našich podmienkach, napr. využitím semištruktúrovaného do
tazníka na posúdenie rodinnej záťaže pre rozvoj závislosti od alkoholu, 2) 
sledovaním príbuzných alkoholikov s posúdením výskytu možného endofe
notypového markera ako prediktora rozvoja závislosti. Vhodné je sledovať 
kvantitatívne zmeny EEG záznamu u alkoholikov a zdravých dobrovoľníkov 
v súvislosti s úrovňou úzkostnosti a aktuálnou hladinou prežívanej úzkosti, 
rozlíšiť zmeny ovplyvnené úzkosťou od zmien, ktoré sa pokladajú za endofe
notypové prejavy. Bude vhodné sledovať vplyv stabilizátorov glutamáter
gického a NMDA receptorového systému na zmeny kvantitatívnych vlast
ností EEG u pacientov s diagnózou závislosti od alkoholu s možným vy
užitím na predikciu relapsu alkoholizmu u špecifickej skupiny pacientov 
(s geneticky podmienenou, rodinnou záťažou), prípadne na prevenciu vzni
ku poruchy u príbuzných s pozitívnym endofenotypovým markerom pre roz
voj závislosti od alkoholu. 
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