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Súhrn 

V predchádzajúcom klinickom sledovaní sme preukázali štatisticky významné 
rozdiely vo všetkých frekvenčných spektrách pokojového elektroencefalogarfického 
(EEG) záznamu u pacientov so závislosťou od alkoholu v porovnaní so zdravými 
dobrovoľníkmi. 

V pokračovaní tejto štúdie sme hodnotili magnitúdu EEG spektrálneho výkonu 
v delta, théta, alfa a beta frekvenčnom pásme za účelom popísania vzťahov medzi 
spektrálnymi zmenami EEG po použití aktivačných metód a diagnózou závislosti od 
alkoholu. 

Hodnotili sme EEG po použití aktivačných metód (otvorenie očí - Bergerova re
akcia, hyperventilácia). Do sledovania bolo zaradených 54 mužov s diagnózou závis
losti od alkoholu na základe začleňujúcich a vylučujúcich kritérií. Skupinu pacien
tov sme porovnávali s vekovo a pohlavím podobnou skupinou zdravých dobro
voľníkov. 
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Výsledky spektrálnej analýzy EEG aktivovaného otvorením očí a hyperventilá
ciou ukázali štatisticky signifikantné rozdiely v re aktivite medzi sledovanými skupi
nami v odpovedi na aktivačné metódy. Najkontrastnejší bol rozdiel v modulácii alfa 
aktivity pri použití Bergerovej reakcie. 

Táto práca poukazuje na rozdielnosti v reaktivite na aktivačné metódy. Aby bolo 
možné tieto nálezy považovať za endofenotypové markery alkoholizmu, bude po
trebné testovať aj potomkov tejto skupiny pacientov, ideálne ešte pred ich expozí
ciou alkoholu. 

K ľ ú č o v é s lov á: závislosť od alkoholu - EEG - kvantitatívna analýza - endo
fenotyp - aktivačné metódy - Bergerova reakcia - hyperven
tilácia 

J. Dragašek, M. Drímalová, M. Martinove, E. Feketeová, 
S. Šútovský: ALCOHOLISM AND QUANTITATlVE 
ELECTROENCEPHALOGRAPHICCHANGESAFTER 
ACTIVATION METHODS 

Summary 

In the previous study, we demonstrated statistically significant differences in all 
frequency spectra of resting EEG between alcohol dependent subjects and healthy 
volunteers. In the second part of this study, the magnitude of EEG power spectra of 
delta, theta, alpha and beta power was examined to address the relationship be
tween EEG spectral changes after activation methods and alcohol dependence. 

We examined EEG after activation procedure s (eyes-open, hyperventilation). 
A group of 54 male alcoholics were selected according to inclusion and exclusion cri
teria. We compared this group with 54 age- and gender-matched control subjects 
from the group ofhealthy volunteers. 

Our results in power spectra of activated EEG (after eyes-open period, hyperven
tilation) showed statistically significant differences in reactivity to activation me
thods between alcohol dependent patients and healthy volunteers. Our data manife
sted significant contrast in modulation of alpha activity after EEG activation using 
eyes-open test. 

The present study reports statistically significant differences in reactivity to ac
tivation methods. Hence, the EEG spectra after activation methods in children of al
coholic, especially before alcohol exposure, need to be examined to consider these 
differences in reactivity to activation methods as an endophenotype marker of alco
holism. 
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Úvod 

Elektrofyziologické merania sú citlivé na akútne i chronické zmeny 
spôsobené vplyvom etanolu na eNS vrátane intoxikácie, tolerancie, absti
nenčných prejavov a abstinencie. Dlho sa považovali aberantné elektrofyzio
logické príznaky len za neurotoxický efekt alkoholu na eNS (PoIjesz a kol., 
2005). Ostatné výskumy naznačujú, že elektrofyziologické charakteristiky 
alkoholikov sú pod genetickým vplyvom, môžu predchádzať rozvoju alkoho
lizmu a môžu byť znakmi poukazujúcimi na predispozíciu rozvoja alkoholiz
mu. Výskum využívajúci EEG dokazuje, že sa aktivita mozgu alkoholikov 
a nealkoholikov líši vo viacerých charakteristických smeroch. Tieto nálezy 
sú v súlade s nerovnováhou medzi excitačnými a inhibičnými procesmi 
v eNS alkoholikov (PoIjesz a Begleiter, 2003). Výskum v oblasti vplyvu 
nadmerného používania alkoholu je podporovaný technikami, ktoré umož
ňujú zobrazovať mozgovú štruktúru a odokrývať zmeny aktivity eNS. Elek
trofyziologické nálezy totiž najlepšie odzrkadľujú stav a zmeny mozgovej ak
tivity v čase. 

Jestvuje široká mozaika poznatkov, ktoré oprávňujú k záveru, že geneti
ka hrá úlohu pri vzniku závislosti, pri jej udržaní, relapsoch, ale aj pri tera
peutickej odpovedi (Novotný, 2010). Pre analýzu zložitého genetického vply
vu na vulnerabilitu alkoholizmu je užitočné používať endofenotypy, ktoré sú 
ovplyvnené variabilitou niekoľkých génov a môžu sprostredkovať rôzne as
pekty poruchy (Whitfield a kol., 2004). K endofenotypovým markerom aso
ciovanými s alkoholizmom zaraďujeme elektrofyziologické endofenotypy 
a senzitivitu na podávaný alkohol u príbuzných alkoholikov, u ktorých sa 
ešte neprejavila závislosť od alkoholu (Dragašek a Drímalová, 2005). Okrem 
týchto markerov sa v nedávnej minulosti genetický výskum sústreďoval na 
polymorfizmus génov kódujúcich enzým alkoholdehydrogenázu, na adaptív
ne zmeny GABAA a NMDA receptorového systému (Enoch a Goldman, 
2001). Potvrdil sa výskyt rovnakých zmien v EEG u pacientov s diagnózou 
závislosti od alkoholu ako aj u osôb, ktoré nie sú závislé, ale sú považované 
za rizikovú skupinu, pretože sú biologickými potomkami alkoholikov. Tieto 
elektrofyziologické zmeny predstavujú biologické marke ry majúce vzťah 
k predispozícii rozvoja alkoholizmu (Propping, 1977; Bierut a kol., 2002). 
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N a základe farmakologických skúseností sa predpokladá, že GABAB re
ceptorový systém má nezastupiteľnú úlohu v generovaní alfa oscilácií 
v EEG (Winterer a kol., 2003a). Alfa aktivita, tak ako potvrdili staršie vý
skumy je významne dedične podmienená (Winterer a kol., 2003b) a je pod 
kontrolou viacerých génov. Na jej výskyt a charakter vplývajú aj negene
tické faktory ako vek, pohlavie a priebeh poruchy. Pretože recipročná in
hibícia thalamokortikálnych neurónov ako donátorov alfa rytmu je podľa 
všetkého GABAergná, ako potenciálne kandidátne gény podmieňujúce alfa 
aktivitu sa považujú gény kódujúce GABAA a GABAB receptorové systémy 
(Winterer a kol., 2003a). Postsynaptická aktivácia GABl\ receptorov indu
kuje dlhotrvajúce draslíkovo dependentné inhibičné postsynaptické poten
ciály. Tieto spúšťajú nízkoprahové Ca++ hroty, o ktorých sa predpokladá, že 
hrajú rozhodujúcu úlohu v indukcii thalamokortikálneho systému produ
kujúceho EEG aktivitu v pásme alfa frekvencie. Gén GABl\ receptor 1 
(GABRA1) je lokalizovaný na chromozóme 6p21.3 spolu s HLA triedou I 
a blízko HLA F génu (Winterer a kol., 2003b). Boli identifikované tri exo
nické GABRA1 genetické varianty. Zmena nukleotidu na exóne 1a1 spôso
buje substitúciu alanínu valínom, na exóne 7 substitúciu glycínu serínom, 
a "tichá" nukleotidová zámena cytozínu za guanín kóduje aminokyselinu fe
nylalanín a nespôsobuje zmenu na exóne 11 (Winterer a kol., 2003a). Tento 
polymorfizmus troch DNA sekvencií koreluje so zmenami v EEG v súvislosti 
so zmenami neurotransmisie pri alkoholovej závislosti (Winterer a kol., 
2003b). 

Popisuje sa aj vzťah nízkovoltážnej alfa frekvencie a epizodickej úzkosti 
nielen pre lokalizačne blízky vzťah génových lokusov na chromozóme 
20q13.2-13.3, ale aj pre istú fenotypovú koreláciu týchto porúch. U alkoholi
kov bez anxiety sa potvrdil 4-krát väčší výskyt nízkovoltážneho alfa rytmu 
v porovnaní so zdravou populáciou. V prípade komorbidity alkoholizmu 
a úzkostnej poruchy je tento výskyt až lO-násobne vyšší v porovnaní s bež
nou populáciou (Enoch a kol., 1995). Spektrálny výkon bol u oboch skupín 
alkoholikov porovnateľný. 

Rozhodujúcu účasť na beta oscilácii v EEG má sieť inhibičných inter
neurónov pracujúcich ako pacemaker s dominantnou účasťou GABA recep
torového systému typu A (PoIjesz a kol., 2002). Predchádzajúce analýzy po
tvrdzujú účasť časti chromozómu 4p na kódovaní kvantitatívneho endofeno
typu - oscilácie EEG v beta frekvenčnom pásme a riziko rozvoja alkoholiz
mu (Edenberg a kol., 2004; Ghosh a kol., 2003; Saccone a kol., 2000). Zo šty
roch receptorových génov GABAA má najsilnejšiu asociáciu k alkoholizmu 
práve oblasť od intrónu 3 po intrón 3 ' GABRA2 receptorového génu. Práve 
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jeho silná asociácia jednak so závislosťou od alkoholu a beta frekvenčným 
pásmom v EEG kombinovaná s biologickými dôkazmi dôležitosti tohto génu 
na oboch fenotypoch predpokladá, že GABRA2 môže ovplyvňovať sklon k al
koholovej závislosti modulovaním stupňa neurónovej exitácie (Edenberg 
a kol., 2004; PoIjesz a kol., 2005). 

Za najrozsiahlejší excitačný neuronálny systém v eNS sa považuje sys
tém glutamátergný. Je dokázané, že jedna skupina glutamátergných recep
torov - N-metyl-D-aspartát (NMDA) je zodpovedná za heterogénny efekt 
etanolu na eNS (Zhang a kol., 2001). Postulovala sa hypotéza o tom, že 
potenciálny neurobiochemický základ alkoholizmu pochádza z pozorovania 
ovplyvňovania glutamátergnej transmisie alkoholom blokovaním NMDA re
ceptorov. Prolongovaná inhibícia NMDA receptorov vedie k rozvoju super
senzitivity systému a pri náhlom vysadení etanolu výrazne zvyšuje jeho ak
tivitu (Dragašek a Drímalová, 2005). Rastú dôkazy o neurobiologických 
a behaviorálnych korelátoch straty inhibície eNS u pacientov s diagnózou 
alkoholizmu ako aj u ich biologických príbuzných (Zhang a kol., 2001), 
potvrdzuje sa predpoklad, že dezinhibícia eNS je zásadným sprostredkova
teľom vrodene podmienenej alkoholovej závislosti (Fein a kol., 2004). Lich
termann a kol. (2000) popisuje vzťah medzi alelickou väzbou krátkej varian
ty prornótera génu pre serotonínový transportér a alkoholovou závislosťou. 
Ďalšie práce využívajúce technologické postupy založené na multifaktoriál
nych výpočtoch kvantitatívnych dát z EEG sa venujú predovšetkým sledo
vaniu miery korelácie, Laypunovho a Hustovho exponentu, entropie, ktoré 
charakterizujú konkrétne elektroencefalografické záznamy. Tieto merania 
dokážu odlíšiť "epileptické" a "alkoholické" EEG od "normálneho" s pres
nosťou viac než 90 % (Kannathal a kol., 2005). 

V našom predchádajúcom sledovaní (Dragašek a kol., 2013) sme potvrdili 
rozdiely v spektrálnom výkone EEG v pokojovom zázname 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 dobro
voľníkov. Z nášho pohľadu by teda nárast frekvenčného výkonu beta aktivi
ty mohol byť považovaný za marker rizika rozvoja alkoholizmu, ako predi
katívny parameter. 

Po testovaní hypotéz, ktoré súviseli so spektrálnymi zmenami EEG u pa
cientov so závislosťou od alkoholu v pokojovom zázname, sme sa pátrali po 
výsledkoch prác, ktoré by pojednávali o sledovaní zmien EEG záznamu po 
využití aktivačných metód a hodnotení rozdielov medzi skupinami pacien
tov so závislosťou od alkoholu a zdravými dobrovoľníkmi. V dostupnej ve-

205 



J. DRAGAŠEK, M. DRÍMALOVÁ, M. MARTINOVE, E. FEKETEOVÁ, 
S. ŠÚTOVSKÝ / ALKOHOLIZMUS A KVANTITATÍVNE ZMENY 
ELEKTROENCEFALOGRAFICKÉHO ZÁZNAMU PRI POUŽITÍ 
AKTIVAČNÝCH METÓD 

deckej literatúre sme k tejto problematike nezistili žiadne informácie. Roz
hodli sme sa v rovnakej skupine pacientov a zdravých dobrovoľníkov analy
zovať aj tieto parametre a poukázať na možné elektrofyziologické koreláty 
v súvislosti s aktivačnými metódami medzi jednotlivými sledovanými sku
pinami. 

Cieľ 

Cieľom práce bolo uskutočniť sledovanie frekvenčných zmien v elek
troencefalografickom zázname u pacientov s diagnózou závislosti od alkoho
lu. Hodnotili sa zmeny vo všetkých frekvenčných spektrách v zázname po 
použití aktivačných metód. Testovali sme hypotézu, podľa ktorej sme pred
pokladali, že namerané rozdiely po aktivačných metódach (otvorenie očí, 

zatvorenie očí po Bergerovej skúške a hyperventilácia) medzi populáciou pa
cientov a zdravými dobrovoľníkmi budú vo všetkých frekvenčných 

spektrách štatisticky významné. 

Metodika 

Pre účely tohto výskumu bolo vyšetrených 54 pacientov s diagnózou zá
vislosti od alkoholu, ktorí tvorili základný súbor a 54 zdravých dobro
voľníkov tvoriacich kontrolný súbor. Pre podrobnejší popis metodiky a súbo
ru odkazujeme na predchádzajúcu prácu publikovanú v časopise Alkoholiz
mus a drogové závislosti (Dragašek a kol., 2013). U každého probanda v cie
ľovej i kontrolnej skupine sme okrem štandardného pokojového EEG zázna
mu realizovali aj záznam po použití aktivačných metód (Bergerova reakcia, 
hyperventilácia) a v týchto častiach záznamu sme vyhodnocovali 10 sekun
dové úseky bez artefaktov, ktoré sme podrobili kvantitatívnemu hodnoteniu 
- spektrálnej analýze. 

Výsledky 

Porovnávali sme priemerné hodnoty relatívneho spektrálneho výkonu 
pacientov a zdravých dobrovoľníkov v 10 sekundovom zázname po aktivácii 
otvorením očí v štyroch frekvenčných pásmach, smerodajné odchýlky prie
merných hodnôt, štatistickú významnosť rozdielov a pokles alebo nárast re
latívneho spektrálneho výkonu v základnom súbore v porovnaní s kontrol
ným súborom. Ďalej sme sledovali priemerné hodnoty relatívneho spektrál
neho výkonu pacientov a zdravých dobrovoľníkov po aktivácii zatvorením 
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očí po Bergerovej skúške a po aktivácii hyperventiláciou. Výsledky prináša
me spracované jednotlivo podľa použitej aktivačnej metódy. 

Výsledky sledovania relatívneho spektrálneho výkonu 
záznamu po aktivácii otvorením očí 

Pri porovnaní relatívneho spektrálneho výkonu záznamu po aktivácii 
otvorením očí medzi skupinami v delta pásme sme zistili signifikantne vyšší 
spektrálny výkon delta aktivity u pacientov prefrontálne bilaterálne (p < 
0,001) a signifikantný pokles výkonu delta aktivity nad temporálnymi 
oblasťami vľavo (T3, T5), tiež temporálne vpravo (T6) a okcipitálne vľavo 
(01) u pacientov s diagnózou závislosti od alkoholu v porovnaní so zdravými 
dobrovoľníkmi (p < 0,05) (obr. 1). 

V théta pásme sme zistili signifikantný pokles spektrálneho výkonu 
théta prefrontálne bilaterálne (p < 0,05) ako aj signifikantný pokles nad pa
rietálnou oblasťou vľavo (p < 0,05). Nad centrálnou oblasťou sme pozorovali 
nesignifikantné zmnoženie théta aktivity u pacientov v porovnaní so 
zdravými dobrovoľníkmi a ne signifikantný pokles théta aktivity parieto
okcipitálne (obr. 2). 

Porovnávanie výkonu v alfa frekvenčnom pásme poukazuje na význam
ný, štatisticky signifikantný pokles alfa aktivity nad prefrontálnymi a la
terálnymi frontálnymi oblasťami (p < 0,01 ap < 0,001) u pacientov v porov
naní s výkonom v tomto frekvenčnom pásme u zdravých dobrovoľníkov. Nad 
parieto-okcipitálnou oblasťou sme zaznamenali vyšší spektrálny výkon, 
ktorý bol štatisticky signifikantný len nad zvodmi P4 a 01 (obr. 3). 

Beta frekvenčné pásmo vykazuje u pacientov nárast výkonu v beta spek
tre nad celým skalpom, signifikantne predovšetkým nad centrálnymi, pa
rietálnymi a okcipitálnymi oblasťami bilaterálne (p < 0,01 ap < 0,05) v po
rovnaní s kontrolnou skupinou (obr. 4). 

Spoločná legenda k obrázkom 1 - 12: 
t/~- nárast pokles štatisticky ne signifikantný 
t/~ - nárast pokles štatisticky signifikantný (p < 0,05) 
tt/~~ - nárast pokles štatisticky signifikantný (p < 0,01) 
ttt/~~~ - nárast pokles štatisticky signifikantný (p < 0,001) 
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Obrázok 1. Porovnanie zmien relatívneho spektrálneho výkonu 
záznamu aktivovaného otvorením očí medzi skupinami 

v delta pásme 

Obrázok 2. Porovnanie zmien relatívneho spektrálneho výkonu 
záznamu aktivovaného otvorením očí medzi skupinami 

v théta pásme 
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Obrázok 3. Porovnanie zmien relatívneho spektrálneho výkonu 
záznamu aktivovaného otvorením očí medzi skupinami 

v alfa pásme 

Obrázok 4. Porovnanie zmien relatívneho spektrálneho výkonu 
záznamu aktivovaného otvorením očí medzi skupinami 

v beta pásme 

'iH' 
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Výsledky sledovania relatívneho spektrálneho výkonu záznamu 
po aktivácii zatvorením očí po Bergerovej reakcii 

Pri porovnaní relatívneho spektrálneho výkonu záznamu po aktivácii za
tvorením očí medzi skupinami v delta pásme sme zistili signifikantne vyšší 
spektrálny výkon delta aktivity u pacientov prefrontálne bilaterálne a fron
tálne laterálne obojstranne (p < 0,001) a signifikantný pokles výkonu delta 
aktivity nad centrálnymi, temporálnymi, parietálnymi a okcipitálnymi ob
lasťami u pacientov s diagnózou závislosti od alkoholu v porovnaní so zdra
vými dobrovoľníkmi (obr. 5). 

V théta pásme sme zistili signifikantný pokles théta spektrálneho výko
nu nad celým skalpom (p < 0,01 a p < 0,001) u pacientov v porovnaní so 
zdravými dobrovoľníkmi (obr. 6). 

Porovnávanie výkonu v alfa frekvenčnom pásme poukazuje na význam
ný, štatisticky signifikantný nárast alfa aktivity nad celým skalpom (p < 
0,01 ap < 0,001) u pacientov v porovnaní s výkonom v tomto frekvenčnom 
pásme u zdravých dobrovoľníkov. Štatisticky nesignifikantné zmeny sme 
zachytili len prefrontálne bilaterálne a nad elektródami F7 a F 8 (obr. 7). 

Beta frekvenčné pásmo vykazuje u pacientov pokles výkonu v beta spek
tre signifikantne predovšetkým nad prefrontálnymi a laterálnymi frontálny
mi oblasťami (p < 0,001, p < 0,01 a p < 0,05), naopak zvýšenie relatívneho 
spektrálneho výkonu v beta pásme sme zaznamenali nad zvyšnou časťou 
skalpu, štatisticky významne nad temporálnou oblasťou bilaterálne (p < 
0,01 a p < 0,05) v porovnaní s kontrolnou skupinou (obr. 8). 
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Obrázok 5. Porovnanie zmien relatívneho spektrálneho výkonu 
záznamu aktivovaného zatvorením očí 

medzi skupinami v delta pásme 

Obrázok 6. Porovnanie zmien relatívneho spektrálneho výkonu 
záznamu aktivovaného zatvorením očí 

medzi skupinami v théta pásme 

211 



J. DRAGAŠEK, M. DRÍMALOV Á, M. MARTINOVE, E. FEKETEOVÁ, 
S. ŠÚTOVSKÝ / ALKOHOLIZMUS A KVANTITATÍVNE ZMENY 
ELEKTROENCEFALOGRAFICKÉHO ZÁZNAMU PRI POUŽITÍ 
AKTIVAČNÝCH METÓD 

Obrázok 7. Porovnanie zmien relatívneho spektrálneho výkonu 
záznamu aktivovaného zatvorením očí 

medzi skupinami v alfa pásme 

Obrázok 8. Porovnanie zmien relatívneho spektrálneho výkonu 
záznamu aktivovaného zatvorením očí 

medzi skupinami v beta pásme 
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Výsledky sledovania relatívneho spektrálneho výkonu záznamu po aktivácii 
hyperventiláciou 

Pri porovnaní relatívneho spektrálneho výkonu záznamu po aktivácii hy
perventiláciou medzi skupinami v delta pásme sme zistili signifikantne vyš
ší spektrálny výkon delta aktivity u pacientov prefrontálne bilaterálne (p < 
0,05, p < 0,01) a signifikantný pokles výkonu delta aktivity nad frontálny
mi, centrálnymi, temporálnymi, parietálnymi a okcipitálnymi oblasťami 
(p < 0,01, p < 0,001) u pacientov s diagnózou závislosti od alkoholu v porov
naní so zdravými dobrovoľníkmi (obr. 9). 

V théta pásme sme zistili signifikantný pokles théta spektrálneho výko
nu nad prefrontálnymi oblasťami (p < 0,001), frontálnymi laterálnymi a pa
rietálnymi oblasťami (p < 0,05) u pacientov v porovnaní so zdravými dobro
voľníkmi, v ostatných častiach došlo k poklesu, ktorý nebol štatisticky vý
znamný (obr. 10). 

Porovnávanie výkonu v alfa frekvenčnom pásme poukazuje na význam
ný, štatisticky signifikantný nárast alfa aktivity nad celým skalpom (p < 
0,05, p < 0,01 a p < 0,001) u pacientov v porovnaní s výkonom v tomto frek
venčnom pásme u zdravých dobrovoľníkov. Štatisticky nesignifikantné zme
ny sme zachytili len prefrontálne bilaterálne. (obr. 11). 

Beta frekvenčné pásmo vykazuje u pacientov pokles výkonu v beta spek
tre signifikantne predovšetkým nad Fp1 (p < 0,05), naopak zvýšenie relatív
neho spektrálneho výkonu v beta pásme sme zaznamenali nad zvyšnou čas
ťou skalpu, štatisticky významne nad temporálnou, centrálnou, parietálnou 
a okcipitálnou oblasťou bilaterálne (p < 0,05, p < 0,01 a p < 0,001) v porov
naní s kontrolnou skupinou (obr. 12). 
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Obrázok 9. Porovnanie zmien relatívneho spektrálneho výkonu 
záznamu aktivovaného hyperventiláciou 

medzi skupinami v delta pásme 

Obrázok 10. Porovnanie zmien relatívneho spektrálneho výkonu 
záznamu aktivovaného hyperventiláciou 

medzi skupinami v théta pásme 
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Obrázok 11. Porovnanie zmien relatívneho spektrálneho výkonu 
záznamu aktivovaného hyperventiláciou 

medzi skupinami v alfa pásme 

Obrázok 12. Porovnanie zmien relatívneho spektrálneho výkonu 
záznamu aktivovaného hyperventiláciou 

medzi skupinami v beta pásme 
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Vyhodnotenie testovaných hypotéz 

Pri porovnávaní spektrálneho výkonu pacientov a zdravých dobro
voľníkov v zázname aktivovanom otvorením očí sme namerali signifikantný 
rozdiel len v beta frekvenčnom pásme, čím nemôžeme potvrdiť hypotézu 
o štatisticky významnom rozdiele vo všetkých frekvenčných pásmach v zá
zname aktivovanom otvorením očí. Porovnávaním spektrálneho výkonu pa
cientov a zdravých dobrovoľníkov v zázname aktivovanom zatvorením očí po 
Bergerovej skúške sme namerali signifikantný rozdiel v théta a alfa frek
venčnom pásme, čím nemôžeme potvrdiť hypotézu o štatisticky významnom 
rozdiele vo všetkých frekvenčných pásmach v zázname aktivovanom zatvo
rením očí po Bergerovej skúške. Pri porovnávaní spektrálneho výkonu pa
cientov a zdravých dobrovoľníkov v zázname aktivovanom hyperventiláciou 
sme zaznamenali signifikantný rozdiel vo všetkých frekvenčných pásmach, 
čím môžeme potvrdiť hypotézu o štatisticky významnom rozdiele vo všet
kých frekvenčných pásmach v zázname aktivovanom hyperventiláciou. 

Diskusia 

o sledovaní zmien EEG záznamu po využití aktivačných metód a hodno
tení rozdielov medzi skupinami pacientov so závislosťou od alkoholu a zdra
vými dobrovoľníkmi sme v literatúre nezistili žiadne informácie. Napriek to
mu bolo pre nás zaujímavé sledovať tieto parametre a poukázať na možné 
elektrofyziologické koreláty v súvislosti s aktivačnými metódami medzi sle
dovanými skupinami. 

Zaujímavé je porovnávať zistené údaje po manipulácii so základným ryt
mom, ako napr. pomocou Bergerovej skúšky otvorením očí, s údajmi získa
nými pri hodnotení pokojového záznamu. Rozdiely v takto aktivovanom zá
zname sú medzi sledovanými skupinami menej výrazné ako v pokojovom 
zázname. Táto skutočnosť je zaujímavá z hľadiska rozdielnej reaktivity sle
dovaných skupín na aktivačné metódy, ktoré je možné považovať za istý 
elektrofyziologický marker odlišnosti medzi skupinou pacientov so závis
losťou od alkoholu v porovnaní so skupinou zdravých dobrovoľníkov. 

V zázname aktivovanom otvorením očí v delta frekvenčnom pásme do
chádza v skupine pacientov k nárastu delta aktivity nad celým skalpom, 
v skupine zdravých dobrovoľníkov dochádza k priemernému poklesu delta 
aktivity v porovnaní s výsledkami pokojového záznamu, čím sa stráca vý
znamnosť rozdielu medzi oboma skupinami. Rozdiel je významný len pre
frontálne a temporookcipitálne vľavo, nie však na takej hladine významno-
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sti, ako v pokojovom zázname (Dragašek, 2013). Možné je pozorovať rozdiel
nu dynamiku zmien pri manipulácii aktivačnou metódou v tomto frekvenč
nom pásme, ktorá odlišuje skupinu pacientov od skupiny zdravých dobro
voľníkov. V théta frekvenčnom pásme sa tiež stráca významný rozdiel me
dzi spektrálnym výkonom hlavne nad parietookcipitálnou oblasťou. Spôso
buje to odlišná elektrofyziologická reaktivita na otvorenie očí u sledovaných 
skupín súvisiaca s výraznejším nárastom théta aktivity nad P-O oblasťou 
v skupine pacientov než v skupine zdravých dobrovoľníkov, čím sa rozdiel 
nameraný v pokojovom zázname vytráca. V alfa spektrálnom výkone sa pri 
tejto aktivačnej metóde očakáva pokles výkonu pre atenuáciu alfa aktivity 
po otvorení očí. V pokojovom zázname vykazovali pacienti významne vyšší 
spektrálny výkon v alfa frekvenčnom pásme. Po aktivácii záznamu otvo
rením očí v skupine pacientov dochádza k významnému poklesu spektrálne
ho výkonu, čo by zodpovedalo výraznej atenuácii alfa aktivity až na úroveň 
hodnôt nameraných u zdravých dobrovoľníkov, čo je v kontraste s minimál
nymi zmenami frekvenčného výkonu alfa spektra u dobrovoľníkov. Rozdiel 
v re aktivite na aktiváciu otvorením očí je najvýraznejší a je možné ho pokla
dať za ukazovateľa odlišnej modulácie základného rytmu, pomocou ktorého 
je možné spoľahlivo odlíšiť skupinu pacientov závislých od alkoholu a skupi
nu zdravých dobrovoľníkov. V beta frekvenčnom pásme nesledujeme vý
znamné rozdiely v re aktivite na otvorenie očí. U oboch sledovaných skupín 
dochádza k miernemu nárastu spektrálneho výkonu v tomto pásme, rozdie
ly medzi skupinami zostávajú podobné ako v prípade pokojového záznamu. 

V prípade záznamu aktivovanom zatvorením očí nasledovanom po 
Bergerovej skúške nenachádzame také odlišnosti v re aktivite spektrálneho 
výkonu, čo je v súlade s očakávaniami znovuobjavenia sa alfa aktivity, 
event. i prítomnosti rebound fenoménu, takže dochádza k znovunadobudnu
tiu spektrálneho výkonu porovnateľného s pokojovým záznamom. V našich 
zisteniach sa tento predpoklad potvrdzuje, rozdiely medzi sledovanými sku
pinami v spektrálnom výkone po zatvorení očí sú podobné ako v prípade 
spektrálneho výkonu v pokojovom zázname. Výnimkou je azda len rozdiel 
v théta frekvenčnom pásme, kde v prípade zdravých dobrovoľníkov dochá
dza k ľahkému nárastu théta výkonu a v skupine pacientov so závislosťou 
od alkoholu k ľahkému poklesu théta výkonu, čo sa prejavuje signifikant
nejším poklesom spektrálneho výkonu nad celým skalpom po zatvorení očí, 
než v pokojovom zázname v skupine pacientov so závislosťou od alkoholu 
v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Výrazná je aj modulácia alfa akti
vity u pacientov, u ktorých dochádza k významnému nárastu alfa aktivity 
po zatvorení očí, kde znova rozdiel v spektrálnom výkone dosahuje pôvodné 
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hodnoty, ako pri spektrálnom výkone pokojového záznamu. Modulácia alfa 
aktivity u zdravých dobrovoľníkov sa v spektrálnom výkone prejavuje mini
málne. 

V zázname aktivovanom hyperventiláciou, pri hodnotení spektrálneho 
výkonu v druhej minúte sa očakáva nárast nepravidelnej alfa aktivity spolu 
s nárastom théta aktivity, čo sa vo frekvenčnom spektre prejaví ako nárast 
spektrálneho výkonu v oboch pásmach. V našom sledovaní v prípade delta 
aktivity dochádza k poklesu delta spektrálneho výkonu u oboch skupín 
sledovaných subjektov, pokles je výraznejší v skupine pacientov, celkovo 
vzhľadom na magnitúdu spektrálneho výkonu v tejto oblasti nedochádza 
k zmene rozdielov medzi výkonom aktivovanom hyperventiláciou a výko
nom pokojového záznamu. V prípade théta aktivity sme zistili vyšší spek
trálny výkon u oboch skupín, nárast bol výraznejší parietookcipitálne v sku
pine pacientov, čím sa zvýšila aj signifikantnosť rozdielu v tejto oblasti me
dzi oboma skupinami pacientov. Modulácia alfa aktivity a nárast spektrál
neho výkonu sme pozorovali v skupine pacientov po hyperventilácii, ale 
vzhľadom na magnitúdu spektrálneho výkonu v tejto oblasti nedochádza 
k zmene rozdielov medzi výkonom aktivovanom hyperventiláciou a výko
nom pokojového záznamu. Výraznejší rozdiel v náraste beta spektrálneho 
výkonu sme zaznamenali v skupine pacientov po hyperventilácii predovšet
kým temporo-parieto-okcipitálne, čím sa nemení charakter rozdielu medzi 
oboma skupinami v zázname aktivovanom hyperventiláciou a pokojovým 
záznamom. Dochádza len k zvýšeniu signifikantnosti nameraných rozdielov 
medzi skupinou pacientov s diagnózou závislosti od alkoholu a skupinou 
zdravých dobrovoľníkov. 

Záver 

Zistili sme rozdiely reaktivity záznamov sledovaných skupín jedincov na 
aktivačné metódy, ktoré je možné považovať za istý elektrofyziologický mar
ker odlišnosti medzi skupinou pacientov so závislosťou od alkoholu v porov
naní so skupinou zdravých dobrovoľníkov. Zistenia sa dotýkali predovšet
kým rozdielov vo všetkých frekvenčných spektrách pri aktivácii záznamu 
otvorením očí s poukázaním na rozdielnu moduláciu alfa aktivity, či pri jej 
oslabení pri otvorení očí, alebo znovuobjavení po zatvorení očí. Modulácia 
bola výrazne rozdielna medzi oboma sledovanými skupinami. 

V súvislosti s uvedenými výsledkami našej práce predkladáme nové 
otázky a hypotézy, ktoré by mali byť prínosom do experimentálnej i klinic
kej praxe a mali by byť zodpovedané ďalším výskumom. Prispeli by k rozší-
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reniu poznatkov v oblasti elektrofyziológie, adiktológie, genetiky a etiológie 
psychických porúch s následným využitím v klinickej praxi: 

- Vhodné bude sledovať zmeny reaktivity základného EEG záznamu po 
využití aktivačných metód medzi skupinami pacientov alkoholikov a zdra
vými dobrovoľníkmi na väčšom počte probandov s pátraním po elektrofyzio
logických, biologických a neurochemických podstatách týchto zmien. 

- Bude tiež vhodné sledovať vplyv stabilizátorov glutamátergného 
a NMDA receptorového systému na zmeny kvantitatívnych vlastností EEG 
u pacientov s diagnózou závislosti od alkoholu s možným využitím na pre
dikciu relapsu alkoholizmu u špecifickej skupiny pacientov (s geneticky pod
mienenou rodinnou záťažou), prípadne na prevenciu vzniku poruchy u prí
buzných s pozitívnym endofenotypovým markerom pre rozvoj závislosti od 
alkoholu. 

Vyhlásenie autorov o konflikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt 
záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 

Literatúra 

Bierut, L. J. - Saccone, N. L. - Rice, J. P. - Goate, A. - Foroud, T. - Edenberg, H. et 
al.: Defining alcohol-related phenotypes in humans. The Collaborative Study on 
the Genetics of Alcoholism. Alcohol Res Health, 26, 2002, 3, s. 208 - 213 

Dragašek, J. - Drímalová, M.: Genetický aspekt vzťahu medzi elektroencefalogra
mom a alkoholizmom. Psychiatria, 12,2005,4, s. 147 -151 

Dragašek, J. - Drímalová, M. - Martinove, M. - Feketeová, E. - Šútovský, s.: Kvan
titatívne zmeny pokojového elektroencefalografického záznamu pri alkoholizme. 
Alkohol Drog Záv (Proti alkohol Obz), 48, 2013, 2, s. 65 - 84 

Edenberg, H. J. - Dick, D. M. - Xuei, X - Tian, H. - Almasy, L. - Bauer, L. O. et al: 
Variations in GABRA2, Encoding the á2 Subunit of the GABAA Receptor, Are 
Associated with Alcohol Dependence and with Brain Oscillations. Am J Hum Ge
net, 74, 2004, 4, s. 705 -714 

Enoch, M. A. - Goldman, D.: The genetics of alcoholism and alcohol abuse. Curr 
Psychiatry Rep, 3, 2001, 2, s. 144 - 151 

Enoch, M. A. - Rohrbaugh, J. W. - Davis, E. Z. - Harris, C. R. - Ellingson, R. J. -
Andreason, P. et al.: Relationship of genetically transmitted alpha EEG traits to 
anxiety disorders and alcoholism. Am J Med Genet, 60,1995,5, s. 400 - 408 

219 



J. DRAGAŠEK, M. DRÍMALOVÁ, M. MARTINOVE, E. FEKETEOVÁ, 
S. ŠÚTOVSKÝ / ALKOHOLIZMUS A KVANTITATÍVNE ZMENY 
ELEKTROENCEFALOGRAFICKÉHO ZÁZNAMU PRI POUŽITÍ 
AKTIVAČNÝCH METÓD 

Fein, G. - Mc Gillivray, S. - Finn, P.: Mismatch Negativity: No Difference Between 
Treatment-Naive Alcoholics and Controls. Alcohol Clin Exp Res, 28, 2004, 12, 
s. 1861 - 1866 

Ghosh, S. - Begleiter, H. - Porjesz, B. - Chorlian, D. B. - Edenberg, H. J. - Foroud, 
T. et al.: Linkage mapping of beta 2 EEG waves via non-parametric regression. 
Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet, 118B, 2003,1, s. 66 - 71 

Kannathal, N. - Acharya, U. R. - Lim, C. M. - Sadasivan, P. K.: Characterization 
of EEG-a comparative study. Comput Methods Programs Biomed, 80, 2005, 1, 
s. 17 - 23 

Lichtermann, D. - Hranilovi, D. - Trixler, M. - Franke, P. - Jernej, B. - Delmo, C. 
D. et al.: Support for allelic association of a polymorphic site in the promoter re
gion of the serotonin transporter gene with risk for alcohol dependence. Am J 
Psychiatry, 157,2000, 12, s. 2045 - 2047 

Novotný, V.: Genetika alkoholizmu. Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz), 45, 2010, 
1, s. 41- 51 

Porjesz, B. - Almasy, L. - Edenberg, H. J. - Wang, K. - Chorlian, D. B. - Foroud, T. 
et al.: Linkage disequilibrium between the beta frequency of the human EEG 
and a GABAA receptor gene locus. Proc Natl Acad Sci U S A, 99, 2002, 6, s. 3729 
-3733 

Porjesz, B. - Begleiter, H.: Alcoholism and human electrophysiology. Alcohol Res 
Health, 27, 2003, 2, s. 153 - 160 

Porjesz, B. - Rangaswamy, M. - Kamarajan, C. - Jones, K. A. - Padmanabhapillai, 
A. - Begleiter, H.: The utility of neurophysiological markers in the study of alco
holism. Clin Neurophysiol, 116,2005,5, s. 993 - 1018 

Propping, P.: Genetic control of ethanol action on the central nervous system. An 
EEG study in twins. Hum Genet, 35, 1977, 3, s. 309 - 334 

Saccone, N. L. - Kwon, J. M. - Corbett, J. - Goate, A. - Rochberg, N. - Edenberg, H. 
J. et al: A genome screen of maximum number of drinks as an alcoholism pheno
type. Am J Med Genet, 96, 2000, 5, s. 632 - 637 

Whitfield, J. B. - Zhu, G. - Madden, P. A. - Neale, M. C. - Heath, A. C. - Martin, 
N. G.: The genetics of alcohol intake and of alcohol dependence. Alcohol Clin Exp 
Res, 28, 2004, 8, s. 1153 - 1160 

Winterer, G. - Mahlberg, R. - Smolka, M. N. - Samochowiec, J. - Ziller, M. - Rom
melspacher, H. et al.: Association analysis of exonic variants of the GABA(B)
receptor gene and alpha electroencephalogram voltage in normal subjects and 
alcohol-dependent patients. Behav Genet, 33, 2003a, 1, s. 7 -15 

Winterer, G. - Smolka, M. - Samochowiec, J. - Ziller, M. - Mahlberg, R. - Gallinat, 
J. et al.: Association ofEEG coherence and an exonic GABA(B)R1 gene polymor
phism. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet, 117B, 2003b, 1, s. 51 - 56 

220 



J. DRAGAŠEK, M. DRÍMALOV Á, M. MARTINOVE, E. FEKETEOVÁ, 
S. ŠÚTOVSKÝ / ALKOHOLIZMUS A KVANTITATÍVNE ZMENY 
ELEKTROENCEFALOGRAFICKÉHO ZÁZNAMU PRI POUŽITÍ 
AKTIVAČNÝCH METÓD 

Zhang, X L. - Cohen, H. L. - Porjesz, B. - Begleiter, H.: Mismatch negativity in 
subjects at high risk for alcoholism. Alcohol Clin Exp Res, 25, 2001, 3, s. 330 -
337 

Doručené do redakcie: 12. ll. 2015 
Prijaté na publikovanie: 10. 12. 2015 

Adresa autora: MUDr. Jozef Dragašek, PhD. 
l. psychiatrická klinika LF UPJŠ 
Trieda SNP 1, 04011 Košice 
jozef.dragasek@upjs.sk 

221 




