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NA POMOC PRAXI 

MECHANIZMUS MOZGOVEJ ODMENY 

E. VIŠŇOVSKÝ 

Už v knihe Genesis 9:20-23 sa dočítame o Noahovi, ako sa opojil vínom a našli 
ho v sopore v stane. Problematika užívania drog siaha do dávnych dôb. Pre svoj 
"mozog potešujúci" efekt s nimi ľudstvo neprestalo a len dnes stojí drogová prob
lematika v USA 300 miliárd dolárov ročne. 

Na mieste je otázka: "Čo spôsobuje a urýchľuje rozvoj takéhoto správania?" 
A druhá otázka: "Ako sa dá takéto sebadeštruktívne správanie krotiť, či zmeniť, aby 
to však prinieslo osoh pre pacienta?" Tá prvá je pre ved~ov a druhá pre klinikov. 
Nemôžeme sa vyhnúť pokušeniu, že na posychoaktívne látky si navykajú len ľudia. 
Protiargument však znie:" Ako je možné, že si pri pokusoch laboratórne zvieratá 
"vyberajú" za drogy tie isté látky ako človek a podobne ako človek iné, bez návy
kového potenciálu, odmietajú. Tu už začína rezonovať biologická podstata závislosti, 
ktorej sa v článku bližšie venujem. Výskum v etiológii závislosti prešiel prirodzeným 
vývojom. Staršie teórie z 19. storočia vysvetľovali závislostné správanie "inštinktmi", 
ktoré by boli "zakódované" v mozgu a prirodzene spúšťajú takýto mechanizmus. 
Podľa nich je "hnacie správanie sekundárne", teda napríklad hlad ako indikátor na
rušenie homeostázy vedie k sýteniu. V 50. rokoch nášho storočia sa ujala "teória 
upevllovania", ktorá vysvetľuje závislé správanie ako asociáciu medzi náhodnými 
podnetmi a environmentálnymi stimulmi. Nemeckí autori rozvinuli "teóriu in
centívnej stimulácie". Spragg (1961) pri pokusoch na zvieratách zistil, že si samy re
gulovali prísun drogy z infúzie a boli ochotné strpieť elektrickú ranu zo zabudo
vaných elektród v špecifických miestach mozgu za cenu krátkodobej "mozgovej od
meny". Je teda jednoznačné, že mozgová odmena (brain reward) súvisí s konkrétny
mi anatomickými lokalizáciami. 

Pokusy zo 60. rokov poukazujú na to, že centrum mozgovej odmeny sa anatomic
ky premieta do oblastí mozgového kmeňa, stredného mozgu, frontálnych lalokov, 
zahrňuje ventrálnu areu tegmenta stredného mozgu, substancia nigra, hypotala
mus, amygdalu, neostriatum, nucleus accumbens a zväzok vlákien - fasciculus me-
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diali s telencephali ("forebrain medial bund le"). Práve posledne spomenutá štruktúra 
je lokalizovaná v mediálnom hypotalame a zahrňuje asi 60 základných zväzkov 
vlákien, ktoré sú NON-dopaminergické a prebiehajú kaudálne i kraniálne, 
vytvárajúc obrovské množstvo spojení vďaka komisurálnym neurónom, čo znásobuje 
efekt "rewardu". Je jasné, že jednotlivé zložky mozgovej odmeny budú jednak anato
micky, jednak neurobiologicky rozdielne reprezentované. 

Dalo by sa povedať, že "mozgu je jedno", či je základným substrátom jeho "po
tešenia" alkohol, opiát, sexuálna aktivita, hra na automatoch, či kultová činnosť. 
Transformuje vonkajšie "hmotné" podnety do neurobiologických substrátov, ktoré sú 
súčasťou komplikovanej neurotransmisie. Mezotelencefalický dopamínový okruh po
drobne preštudovali Cooper a Bloom (1986). 

Mozgová odmena (brain reward) je reprezentovaná nasledujúcimi štruktúrami 
a im zodpovednými transmisiami: 

1. stupe/l odmeny je reprezentovaný zväzkom non-dopaminergických vlákien, 
konkrétne väčšinou vlákien, ktoré sú nemyelizované, rýchlo vodivé, ide o dva typy 
vlákien - s rýchlou a pomalou refraktérnou dobou, ktoré prebiehajú z prefrontálne
ho kortexu kaudálne v štruktúre fasciculus medialis telencephali ("medial forebrain 
bundle", MFB). Wise (1989) ako prvý potvrdil, že I. stupeň odmeny nemôže byť za
bezpečený dopaminergicky a je aktivovaný elektrickou stimuláciou. 

2. stupe/l odmeny predstavujú prevažne dopaminergické vlákna, smerujúce 
z area ventralis tegmentalis do obalu ("Shell") nucleus accumbens. Táto časť sa javí 
ako najdôležitejšia zložka ascendentného dopaminergického systému. 

3. stupe/l odmeny vedie "potešujúce signály" z nucleus accumbens do mezolim
bických terminálnych miest, kde sa končí 1. stupeň odmeny. Tretí stupeň využíva 
ako neurotransmiter endogénny opiát -peptid enkefalín a projikuje sa anatomicky do 
ventrálneho pali da . 

Väčšina eferentných dráh z nucleus accumbens je enkefalinergická, je citlivá na 
opiáty a je blokovateľná naloxonom. výstup dráh z nucleus accumbens je zodpo
vedný za vznik popudového a odmenového konania. Ide okolokalizované GABA
ergické a dynorfinergické vlákna. 

Samozrejme, že tento systém je načrtnutý veľmi zjednodušene a SUV1S1 s mno
hými serotonergickými, glutamatergickými a inými neurotransmiterovými systéma
mi . 

Koobova teória (1992) popisuje takzvaný "negatívny reward", to znamená, že sa 
fixujú v systéme odmeny nielen pozitívne hedonické podnety, ale aj negatívne inter
ferencie, ktoré majú svoju cestu upevňovania a modifikujú celkový reward. 

Pravdepodobne všetky "mozog potešujúce aktiví ty" budú mať spoločný systém 
odmeny, reprezentovaný anatomicky i neurobiochemicky, čo potvrdzuje aj fakt, že 
addiktívne správanie sa "nerozprestiera" len na diagnózami, označovanými v MKCH 
10 kódmi F lO-F 19, ale zahrňuje aj závíslostiam "najbližie" psychopatologické jed
notky z OCD spektra (Hollander a spol., 1996) ako poruchy príjmu jedla, patologické 
hráčstvo, zbierky a akumulácie, či kulty a sekty. 
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Tabuľka 1. 

I. stupe/í NON-dopaminergické vlákna 
(cholinergické) 
- nemyelinizované 
- rýchlo vodivé 
- s rýchlou a pomalou refrakt. dobou 

II. stupe/í Dopaminergické vlákna (popud) 

III. stupeň ENKEFALINERGICKÉ vlákna 
GABA-ergické (kolokalizované 
s dynorfinergickými vl. a vl. ,'p"subs. 
vedú ,potešujúce" signály 

fasciculus medialis telencephali (MFB) 
+ prefrontálny kortex 

Ventr. tegm. area-Ncl. accumbens 

Nucl. accumbens-VTA, pallidum 
+ spoje s NA systémom 

o spoločných cestách nrewardu" svedčí napríklad fakt, že u zvierat preferencia 
sladkého a mastného jedla predikuje užívanie alkoholu (Caroll,1994) fakt, že absti
nencia od alkoholu zvyšuje chuť na sladké a abstinencia od nikotínu zvyšuje hmot
nosť. Opice s reštrikčnou diétou konzumujú viacej kokaínu (Caroll,1994). Substan
cia taurín, ktorá reguluje influx Ca2+, má tendencie zvyšovať svoje hladiny po špor
te (napríklad beh). Na princípe ovplyvnenia glutamatergickej transmisie pôsobí 
napr. aj akamprosát. Opité potkany majú vysokú hladinu taurínu, podobne ako bež
ci (De Witte, 1992). Vplyv galanínu na príjem tuku je jednoznačný. Galanin zvyšuje 
našu chuť na mastné a má analgetický účinok) teda analgézia paralelne sprostred
kúva priberanie (Leibowitz,1997). 

Bolo by zaujímavé nvidieť v akcii" rôzne neuroanatomické centrá nrewardu" pri 
rôznych drogách. Pri pokusoch na mozgoch potkanov sa zistilo, že rôzne drogy akti
vovali aj pri rewarde rôzne anatomické centrá, ktoré sa odlišovali aj svojou transmi
siou. Napríklad po podaní kokaínu a amfetamínou sa preferenčne aktivovali pre
frontálna kôra, nucleus accumbens a ventrálna tegmentálna area, teda pre
dovšetkých dopaminergické centrá. Pri opiátoch sa okrem spomenutých centier v re
warde "realizujú" aj nucleus arcuatus, amygdala, locus coeruleus, periakvedulárna 
šedá hmota, teda značnú rolu zohráva aj noradrenergická transmisia. Pri alkohole 
sa okrem spomínaných centier anatomicky prezentujú aj colliculi superiores a infe
riores a hypocampus (podiel GABA-ergickej transmisie). 

Pre re ward je teda typické: 
1) Je sprostredkovaný trojstupňovou nadväznosťou, ktorá je reprezentovaná 

rôznymi anatomickými a neurobiologickými mechanizmami. 
2) Rozličné triedy psychoaktívnych látok pôsobia na "reward" na rôznych anato

mických úrovniach. 
3) Drogovo dôležité komponenty sú prepojené cez dopaminergický systém a iné 

systémy (napr. GABA, serotonin, enkefalíny, cholecystokinin, neurotenzín), ktoré sa 
javia ako najdôležitejšie na udržanie hedonického tonusu cez dopaminergický sys
tém odmeny. 
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4) Pertubácia dopaminergického systému v neuronálnych štruktúrach mení vul
nerabilitu addiktívneho správania. 

5) Drogocentrické správanie, spustené reexpozíciou voči droge, resp. pri strese, 
zahrňuje reaktiváciu dopamínového systému . 

6) Skúsenosť s drogou a cravingom môže tiež reaktivovať dopaminergický systém 
odmeny. 

7) Podľa Whiseho (1987) dopaminergické spojenia reprezentujú "spravodajskú 
službu" odmeny. To znamená, že ak synapsa leží v kritickej oblasti medzi dráhami, 
vedúcimi senzorické vnemy, potom intenzita, trvaníe a kvalita podnetu sa "prekódu
je" do hedonických vnemov ako je eufória a radosť. 

8) Niektorí abuzéri nie sú schopní prežiť mozgovú odmenu. Blum (1965) tento 
stav pomenoval ako "reward deficiency syndrom". 

Záver 

Pri extrémisticky biologickom poňatí by sa dalo uvažovať už o prenatálnej neu
roanatomickej a neurotrasmiterovej patológii, ktorá by predikovala vznik závislosti , 
opierajúc sa o úvahy Goodmana (1996), ak sa aj táto teória javí ako príliš nereali
stická, utvrdzuje nás v nevyvrátiteľnom dôkaze, že závislosť so svojimi perpe
tuačnými a determinujúcimi faktormi (brain reward a craving) majú svoju 
substrátovú-biologickú podstatu . 

Súhrn 

Predkladaný príspevok sa zaoberá mozgovou odmenou - teda jednak anato
mickým substrátom, jednak neurotransmiterovým "sprostredkovaním" tohto deter
minujúceho a perpetuujúceho faktoru závislostí v širšom zmysle slova, neohraníčuje 
jej prítomnosť len na diagnózy závislosti od klasických návykových látok a všíma si 
podobnosti s poruchami príjmu jedla a inými poruchami. Hovorí o biologickej pod
state závislosti, ktorá je jednoznačná, nedáva si za cieľ ju však absolutizovať. Ide 
o zhrnutie vlastnej prednášky, referovanej na schôdzi sekcie biologickej psychiatrie 
a drogových závislostí v Bojniciach. 
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