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Súhrn 

Jednoducho zaslepeného experimentu s jednorazovým požitím alkoholu sa zú
častnilo 43 študentov, 35 žien a 8 mužov s priemerným vekom 20,12 r . Súbor bol 
rozdelený do dvoch skupín. Alkoholová skupina (N = 22) konzumovala 0,5 dl vodky 
zmiešanej s tonikom v pomere 1:5. Placebová skupina (N = 21) dostala čistý tonik 
zmiešaný s vodou, pohár a citrón navrchu bol vypláchnutý vo vodke. Ako diagnos
tické metódy boli použité vybrané položky z dotazníka ESPAD (individuálne skú
senosti s konzumom alkoholu), meranie úzkostlivosti ako črty (STAl X-2 ), úzkosti 
ako stavu pred a po- (STAl X-l ), výkonové testy - subtesty logická pamät a zoraďo
vanie čísiel a písmen z WMS-III, symboly z W AlS-R - aplikované pred a po a hodno
tenie intenzity vplyvu alkoholu na 13-položkovej sebahodnotiacej škále. Alkoholová 
skupina vykazovala signífikantne vyššiu intenzitu v subjektívnom hodnotení vplyvu 
alkoholu, potvrdila sa však aj placebo reakcia u časti kontrolnej skupiny. Aj malá 
dávka alkoholu mala anxíolytický efekt. Nepotvrdil sa vplyv anxíozity ako črty na 
zmeny anxíety ako stavu u alkoholovej, ani placebovej skupiny. Predchádzajúce 
skúsenosti s konzumom ani telesná hmotnost nehrali významnú rolu pri hodnotení 
vplyvu alkoholu. Medzi placebovou a alkoholovu skupinou neboli signifikantné roz
diely vo vplyve alkoholulplaceba na logickú a auditívnu pamät a pozornost. 

K r ú č o v é s lov á : jednoducho zaslepený experiment - placebo efekt alkoholu -
úzkosť - kognitívne funkcie 
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Summary 

Z. Nieplová, A. Heretik sr: STUDY OF PLACEBO-EFFECT 
IN ALCOHOL CONSUMPTION 

On the single-blind-experiment with consumption of alcohol took part 43 stu 
dents, 35 women and 8 men, mean age 20,1 y. The sample was splited in two 
grou ps. Alcohol group (n=22) consumed 0,5 dl of vodka mixed with tonie 1:5. Placebo 
group (N=21 ) consumed tonie with water, glass and lemmon was soaked in vodka. 
The folowing diagnostic methods were used - before experiment selected items from 
ESPAD (individual experiences with consumption of alcohol ), anxiosity as a trait 
(STAl X-2 ), before and after experiment - anxiety as a state (STAl X-l), performan
ce tests - subtestes logical memory, setting types and numbers from WMS-III , sym
bol s from W AlS-R and after experiment l 3-items selfevaluating scale of influence of 
a lcohol. Alcohol group achieved significantly higher score in evaluating intensity of 
alcohol influence, but there were also confirmed placebo-effect in control group. The 
small am ou nt of alcohol had significant anxiolytic effect. There were no significant 
relationship between anxiosity as a trait and changes of anxiety as a state. Previous 
experiences with consumption of a lcohol and personnal body weight played no sigi
nificant role by evalutating of alcohol influence. There were no significant differen
ces in influence of alcohollplacebo on logical and auditive memory and attention. 

K ey w o r ds : single blind experiment - placebo effect of alcohol - anxiety - cog
nitive functions 

Úvod 

Pojem placebo je odvodený z latinského placere-poteším. Je zároveň 
úvodnou frázou žalmu, ktorý sa spieval pri zádušných omšiach (Harrington , 
2000). V 13. storočí je pojem používaný pre profesionálnych "spievajúcich 
trúchliacich", ktorí smútok len predstierajú a sú na tento účel najímaní 
(Libiger, 2003). Pod tento termín niektorí zaraďujú látku, či intervenciu, sa
motnú reakciu i vysvetlenie mechanizmu. Takou je napríklad definícia pla
ceba ako nešpecifickej reakcie spôsobenej pacientovým presvedčením (alebo 
vierou či očakávaním), že sa dostaví úľava (Ader, 2000). Ak rozlíšime tieto 
aspekty, môžeme rozlíšiť placebo ako látku, alebo procedúru , ktorá je admi
nistrovaná sugestívnym naznačením, že bude mať vplyv na symptóm, alebo 
cítenie subjektu (Ross a Olson in FIaten, 1998). Pod placebom ako reakciou 
rozumejú títo autori fyziologický a subjektívny proces vyvolaný podaním 
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placeba. Placebo efeht definujú Kirsch a Sapirstein (1998) ako rozdiel medzi 
pl acebo reakciou a zmenami , ktoré by nastali ak by žiadne placebo adminis
t rované nebolo, napríklad spontánne uzdravenie. Termín nocebo je odvo
dený od latinského nocere - škodiť. Podľa Mintza (2002 ) ide o idiosynkra
tický a negatívny efekt intervencie, k to rý je sprostredkovaný pacientovým 
symbolickým svetom, čiže ide o prípad , kedy sa pacientov stav zhorší, pre
tože zhoršenie očakáva. Pou žitiu placeba - farm akologicky neaktívnej , či re
levantnej lá tky ako kontroly účinnosti lieku sa prehľadne venoval Libiger 
(2003). 

Existuj e celý rad psychologických teórií , ktoré vysvetľujú mechanizmus 
pl acebo efektu. Kognitívna teória oča lláva nia predpokla dá účast troch kom
ponen tov: pozitívne presvedčenia na strane pacienta , pozitívne očakávania 
na strane lekára a lebo ošetrujúceho , a dobrý vztah medzi oboma stra nami 
(Benson & Friedman , 1996). Podľa refl exologicllej teórie môže pri opakova
nom spájaní podmieneného a nepodmieneného podnetu dôjst k vzniku pod
mieneného reflexu - placebo reakcii na inertnú zložku (Ader , 2000). Teória 
významu (Brody a Brody, 2000) pracuj e s predpokladom, že človek zákonite 
hľadá a všetkému pripisuje symbolický význam. Samotný kontakt s te ra
peutom veľmi pravdepodobne vyvolá placebo reakciu , ak toto stretnutie 
zmení význam choroby pre daného jedinca pozitívnym smerom. Význam 
môže mat už samotné stanovenie diagnózy, uvedomené i neuvedomené, kul
túrne ritualizované symboly (biely plášt , stetoskop), či prejav záujmu a sta
rostlivost . K ďal ším vysvetľujúcim princípom patrí napr. redullcia úzlwsti . 
Napr. Montgomery a Kirsch (1998) uvádzajú , že možnými procesmi placebo 
efektu je zníženie úzkosti a uvoľnenie endorfinov. Navyše rozlišujú medzi 
globálnymi a flexibilnými mechanizmami. Globálne mechanizmy vedú 
k zmenám v organizme alebo pocitovaní, napodobňujúc účinky intervencií 
zasahujúcich celé telo (napríklad morfium pri bolesti). Zatiaľ čo flexibilné 
mechanizmy vedú k viac špecifickým zmenám, napodobňujúc účinky lo
kálne pôsobiacich intervencií (napr. novokaín). Tieto mechanizmy sú ex
kluzívne a zároveň exhaustívne, to znamená, že každý placebo efekt je spro
stredkovaný buď globálnymi, alebo flexibilnými mechanizmami a žiaden nie 
je oboma. Flaten (1998) na základe svojho výskumu predpokladá, že výskyt 
placebo reakcie súvisí s manipuláciou nabudenia pacienta. V tejto štúdii do
stali tri skupiny probandov rozdielne informácie o účinku skúmanej látky: 
a to , že látka je stimulant - látka zvyšuje bdelost a koncentráciu ; látka je 
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relaxant - uvoľňuje svalstvo a pôsobí ako sedatívum; látka je inertná - ne
má žiadne účinky a používa sa ako placebo. Vo všetkých prípadoch bolo ad
ministrované placebo. Výskum potvrdil zníženie subjektívneho stresu a na
budenia v skupine, ktorá očakávala relaxant, zatiaľ čo v skupine očakáva
júcej stimulant bola zistená tendencia k vyššej vodivosti kože , zvýšený pocit 
energickosti a bdelosti. Tieto výsledky potvrdzujú hypotézu , že informácie 
o "budiacich" účinkoch látky indukujú zmenu úrovne nabudenia v smere 
podanej informácie . To indikuje , že nabudenie môže byť mechanizmom pla
cebo reakcie. Ďalší autori vysvetľujú placebo efekt ako hypnotichý efeht 
(Bierman, 2000), či proste mechanizmus sugescie (Kratochvíl , 1998). Disku
tovanými nezávislými premennými placebo efektu sú i osobnostné charakte
ristiky (napr. úzkostlivosť , či hypnabilita) a charakter ochorenia (napr. bo
lestivé stavy, neurózy, depresie ). 

Výskum placebo reahcie na al/whol je relatívne intenzívny. Viaceré vý
skumy poukazujú na to, že placebo reakcia na alkohol je zvyčajne menej in
tenzívna ako reakcia na alkohol. Taktiež , nie každý participant je dobrým 
"placebo reaktorom" (podobne ako pri placebe na farmaká). Hammersley 
a kol. (1992) zistili , že asi iba 50 o/c probandov, ktorí dostali placebo sa cítili 
mierne opití a mysleli si, že nápoj, ktorý pili obsahoval a lkohol. Na druhej 
strane probandi, ktorí dostali alkohol sa subjektívne hodnotili ako viac opití , 
a skôr uhádli , že ich nápoj obsahoval alkohol. Na úspešnosť v detekcii obsa
hu nápoja má vplyv množstvo alkoholu skonzumovaného v období pred
chádzajúcom experiment. Jackson a kol. (2001) zistili, že probandi, ktorí sa 
nenaučili rozoznávať počas experimentu placebo od alkoholu (46 % z celko
vého počtu ), skonzumovali za posledných 6 mesiacov približne dvakrát toTko 
a lkoholu ako tí , ktorí si schopnosť diskriminácie osvojili . Ako diskriminačné 
podnety probandi uvádzali subjektívne pocity, ako sú krútenie hlavy, 
uvoľnenosť, únava a vzrušenie. 

Jedným z účinkov alkoholu (najmä u alkoholikov) je zvýšená vzrušivosť 
autonómneho nervového systému. Kaplan a kol. (1984) zistili , že autonómna 
vzrušivosť (vo forme zvýšenej kožnej vodivosti) bola vyššia u alkoholikov, 
ktorí verili, že pijú alkohol, nezávisle od toho, či im bolo a dministrované pi
vo alebo nealkoholické placebo. Okrem toho zistili, že niektorí pacienti v ex
perimentálnej aj kontrolnej skupine (v oboch rovnaký počet) pociťovali fy
ziologickú reakciu bezprostredne po požití alkoholu alebo placeba. Pritom 
v experimentálnej skupine alkohol ešte nemohol začať účinkovať, a v kon-
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trolnej skupine žiadny alkohol podaný nebol. To nasvedčuj e tomu, že pre
diktorom alkoholovej reakcie bude aj fyziologická reaktivita subjektu , 
nezávisle od obsahu a lkoholu v ná poji (Kaplan a koL , 1984). Podobne La
berg (1986) zistil , že očakávania alkoholu spôsobujú intenzívnej šiu psycho
logickú reakciu u ťažko závislých jedincov , ako u stredne závislých a ne
závislých jedincov. Táto skupina prežívala intenzívnej šiu túžbu po alkohole , 
a zároveň preukázala silnejšie autonómne vzrušenie, ako zvyšné experi
mentálne skupiny. Medzi tradičné mýty o alkohole patrí presvedčenie, že 
túžba po alkohole a zvýšená chuť na alkohol (craving) patrí medzi farmako
logické prejavy alkoholu, teda že môže byť vyvolaná podaním alkoholu. Vo 
výskume s hospita lizovanými alkoholikmi bolo preukázané, že ak o kon
zumácii alkoholu nevedeli ( nedetegovateľné množstvá im boli pridávané do 
rann ého ná poja), nemalo to vplyv na ich subjektívne hodnotenie túžby po 
a lkohole (In Goldman a koL , 1987). V staršom výskume Barling a Fincham 
(1979) skúmali vplyv alkoholu na psychologický konzerva tivizmus (so sub
faktormi : anti-hedonizmus, nábožen stvo, militarizmus a etnocentrizmus). 
Nebol preukázaný žiadny signifikantný rozdiel medzi experimentálnymi 
a kontrolnými skupinami. Ak aj ku zmenám v konzervativizme po požití al
koholu dochádza , zostávajú skryté v prítomnosti iných osôb (Barling a Fin
cham, 1979), najmä ak ide o autoritu v podobe výskumníka . 

Materiál a m etodi/w 

Výskumnú vzorku tvorilo 43 študentov psychológie nižších ročníkov 

(35 žien a 8 mužov), ako dobrovoľní participanti , v rámci cvičenia počas 
riadneho vyučovania. Vek sa pohyboval od 18 do 24 rokov (priemer = 20.12) 
Ich hmotnosť sa pohybovala od 49 do 84 kg (priemer = 60.74). Design výsku
mu bol single blind experiment. Probandi boli na úvod informovaní, že ide 
o výskum účinku malých dávok alkoholu na schopnosti a zručnosti, ktoré 
môžu súvisieť s vedením motorového vozidla, vzhľadom na to , že v niekto
rých štátoch je povolená koncentrácia až 0,5 promile alkoholu v krvi, kým 
v iných krajinách , ako aj u nás, je uzákonená nulová tolerancia. Skupina A 
(alkoholová) dostala na skonzumovanie 0,5 dcl vodky zmiešanej v pomere 
1:5 s tonikom. Skupina P (placebo) dostala na skonzumovanie čistú vodu 
zmiešanú v rovnakom pomere s tonikom, pričom pohár a plátok citróna bol 
vypláchnutý vo vodke. Ide o postup odporúčaný napr. Glautierom a kol. 
(1992). Pred podaním alkoholu boli administrované dotazníky úzkosti! 
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úzkostlivosti STAl X-l a X-2 (MiilIner a kol. , 1980 ), vybrané položky do
tazníka ESPAD na zistenie individuálnych skúseností s konzumom alkoho
lu, subtesty z WMS-III (Wechsler, 1999) - logická pamäť I a zoraďovanie 
písmen a čísiel , subtest symboly z W AlS-R CRíčan a kol., 1983). Po experi
mente sa administrovali paralelné verzie výkonových testov , meranie anxie
ty ako stavu a 13-položková škála subjektívneho hodnotenia účinku alkoho
lu vlastnej konštrukcie (Nieplová , 2004 ). Cieľom experimentu bolo zistiť roz
diely v subjektívnej reakcii na alkohol , resp. placebo , ich vplyv na merané 
kognitívne funkcie a vplyv nezávislých premenných , ako sú osobné skúse
nosti s konzumom, anxiozita ako črta, či telesná hmotnosť subjektu. 

Výsledhy 

TabuIka 1. Subjektívne hodnotenie účinku alkoholu u alkoholovej 
a placebovej skupiny, priemer, medián , minimum, 

maximum a štandardná odchýlka 

Alkohol Priemer Medián Minimum Maximum Std Deviation 

Alkohol 21 ,77 21 14 36 5 ,36 

Placebo 17,38 17 12 25 3,02 

Alkoholová skupina hodnotila subjektívny účinok alkoholu (tab. 1) signi
fikantne vyššie ako placebová (Mann-Whitney U = 106,5, p = 0,002). Aj 
v placebovej skupine sa však rozsah skóre pohyboval od 12 (vôbec nie) po 25 
(trochu opitý). 

TabuIka 2. 

A skupina 

P skupina 

150 

Korelačné koeficienty závislosti vnímaného 
subjektívneho účinku alkoholu od individuálnej 
frekvencie konzumácie alkoholických nápojov 

Korelačný koeficient (Spearman) Sig. (l-tailed) 

-,166 ,230 

,091 ,347 
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Nebol preukázaný signifikantný vzťah medzi inten zitou su bjektívneh o 
vnímania účinku alkoholu a frekvencie konzumácie alkoholických nápojov 
(tab. 2), a to ani v alkoholovej (p = 0.23 ) ani placebovej (p = 0 ,347) sku pine . 
V alkoholovej skupine skóre frekvencie pitia nie je rozdelené normálne 
(Shapiro-Wilk test: p = o.on 

Tabuľka 3. 

A skupina 

P skupina 

Korelačné koeficienty závislosti 
subjektívneho účinku alkoholu od hmotnosti 

Korelačný koefici ent (Spearman) Sig. (l-tailed ) 

,199 ,187 

-,348 ,061 

Nebol preukázaný signifikantný vzťah medzi intenzitou subjektívneho 
vnímania účinku alkoholu a hmotllosťou participantov v alkoholovej sku pi
ne, v placebovej skupine sa nepriama závislosť blížila signifikancii pri h ladi
ne a = 0.05 Hmotnosť participantov nie je normálne rozložená vani jednej 
z experimentálnych skupín (Shapiro-Wilk test: pA = 0.01 , pP = 0.018 ). 

Graf 1. Priemerné hodnoty namerané v testoch 
anxiety pred a po podaní nápoja u alkoholovej 
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Medzi alkoholovou a placebovou skupinou bol zistený signifikantný roz
diel v priemernom poklese anxiety (graf 1) po podaní nápoja (p = 0.018). 
U alkoholovej skupiny došlo k väčšiemu poklesu, priemerný rozdiel medzi 
testovaním pred a po podaní nápoja je 3.95, zatial čo v alkoholovej skupine 
iba 0.57. V alkoholovej skupine bol preukázaný signifikantný rozdiel medzi 
prvým a druhým meraním anxiety (Mann-Whitney U = 134,00 p = 0.002), 
v placebovej skupine signifikantný rozdiel zistený nebol. V placebovej sku
pine úzkostlivosť ako črta a stav anxiety po podaní placeba neboli normálne 
rozdelené (Shapiro-Wilk test: pP črta = 0.01, pP stav2 = 0.0l). 

Nebol pre ukázaný signifikantný vzťah medzi poklesom anxiety a name
ranou anxiozitou participantov, a to ani v alkoholovej (r = 0,173 p = 0.221) 
ani v placebovej skupine (R = 0,062 p = 0.395 ). V placebovej skupine anxio
zita nie je normálne rozložená (Shapiro-Wilk test: p = 001). 

V subteste symboly došlo k menej výraznému zlepšeniu v alkoholovej 
skupine , avšak tento rozdiel nie je signifikantný (Mann Whitney U = 171,5 
P = 0.147). V alkoholovej skupine sme namerali priemerné zlepšenie (rozdiel 
vo výkone v teste pred a po podaní nápoja) 6.82 boda a v placebovej skupine 
priemerné zlepšenie o 9.19 boda. 

Nezistili sme signifikantný rozdiel v zhoršení výkonu v subteste pracov
nej pamäti (Mann Whitney U = 163,00 P = 0.096) . Väčšie zhoršenie sme na
merali v alkoholovej skupine, priemerný rozdiel vo výkone v teste pred a po 
podaní nápoja bol 1.82 boda , zatial" čo v placebovej skupine iba 0.14 boda. 
V alkoholovej skupine bol preukázaný signifikantný rozdiel medzi prvým 
a druhým meraním v subteste pracovnej pamäti (Shapiro-Wilk test: 
p = 0.036), v placebovej skupine signifikantný rozdiel zistený nebol. Nebol 
zistený ani signifikantný rozdiel v priemernom zhoršení epizodickej pamäti 
medzi alkoholovou a placebovou skupinou (Mann Whitney U = 210,500 
p = 0.617) . Väčšie zhoršenie (priemerný rozdiel vo výkone v teste pred a po 
podaní nápoja) sme namerali v alkoholovej skupine, a to 2.27 boda, na roz
diel od nepatrne nižšieho zhoršenia v placebovej skupine 1. 76 boda . V alko
holovej skupine bol preukázaný signifikantný rozdiel medzi prvým a dru
hým meraním v subteste epizodickej pamäti (Shapiro-Wilk test: p = 0.025), 
v placebovej skupine sa rozdiel blížil signifikancii (p = 0.058). 
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Dislw sia CI zcíL'C"Y 

V našom výskume sa uk áza lo. že subj ektívny pocit opitosti je možné vy
volať aj sugesciou alkoholu . Zhodne s výsku mami z minulosti (napr. Ham
mersley a kol. , 1992) však kon štatujeme . že reakcia na placebový a lkohol 
nie j e taká intenzívna ako na skutočný a lkoho\. a neboli sme schop ní ju vy
volať u každého. V placebovej skupin e sa častej š ie objavili re;J.kcie typu 
"necítim žiaden účinok a lkoholu", ako v alkoholovej skupine, avšak s tretli 
sme sa aj s participantmi, ktorí nám referovali , že "cítia alkohol celkom 
stúpať do hl avy" , podobné symptómy uvádza li ako diskriminátor a lkoholo
vej opojenosti aj participanti , k to rí sa naučili rozoznávať alkohol od placeba 
v experimente Jacksona a kol. (20011. 

Hodnotenie opitosti nekorelovalo s hmotnosťou participantov v a lkoholo
vej skupine. Mohlo by to znamenať, že pri skutočnom podaní a lkoholu je je
ho chemický účinok na eNS rozhodujúci. Avšak hmotnosť participantov ne
bola normáln e rozdelená , a teda nepredstavuje reprezentatívnu vzorku. 
Kedže na experimente sa zúčastnili výhradne študenti psychológie, a tých 
u nás tvorí prevažne ženská populácia , interval hmotnosti nebol rovno
merný. Podobne aj frekvencia pitia v alkoholovej skupine nebola rozdelená 
normálne , čo by mohlo byť jednou z príčin , prečo sa ná m korelácia s opi 
tosťou nepotvrdila. Táto neprítomnosť súvislostí je v rozpore so zisteniami 
Jacksona a kol. (2001 ), ktorí zistili , že lepšími diskriminátormi alkoholu 
a tak horšími "placebo-reaktormi" boli participanti , ktorí za posledný me
siac skonzumovali menšie množstvo alkoholu , ako tí , ktorí sa alkohol 
spoľahlivo rozoznávať nenaučili. 

Čo sa týka vplyvu alkoholu na anxietu , ukázalo sa, že alkohol má výraz
nej šie anxiolytické účinky ako placebo. Tieto zistenia sčasti korešpondujú so 
zisteniami Abramsa a kol. (2002), že očakávania zníženia úzkosti po alkoho
le podporujú jeho farmakologický účinok, pričom samy osebe úzkosť nez
nižujú. Ich zistenia sa však týkali predovšetkým sociálnej úzkosti , zatial čo 
my sme merali všeobecnú úzkosť , bez vzťahu ku konkrétnej stresujúcej si
tuácii. Môžeme teda predpokladať, že alkohol má všeobecnejšie anxiolytické 
účinky . Participanti v placebovej skupine nevykazovali konzistentné zníže
nie úzkosti, čo môže byť zapríčinené nie normálnym rozdelením úzkostlivo
sti ako črty , a stavu po podaní placeba. Okrem toho placebová skupina vy-
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kazovala nižšie hodnoty na škál e x-l (aktuálna úzkosť) pred podaním place
ba , a tak nemohlo dôjsť k takému výraznému zníženiu úzkosti ako u alkoho
lovej skupiny, ktorá vykazovala vyššie hodnoty . Alternatívnym vysvetlením 
j e skutočná neprítomnosť očakávaní. Zníženie úzkosti podľa našich výsled
kov nesúvisí s celkovou úrovňou úzkostlivosti, a to ani v placebovej ani v al
koholovej skupine. Napriek tomu , že sme predpokladali väčšie zníženie 
úzkosti u úzkostnej ších participantov , nenašli sme žiadnu takúto závislosť. 

Bolo by zaujímavé zi stiť , či by sme rovnaké výsledky dosiahli aj s klinicky 
úzkostnou skupinou. 

Vo výkonových testoch , testoch pozornosti , pracovnej a epizodickej pamä
ti sme zistili mierne zhoršenie v alkoholovej oproti placebovej skupine. 
V placebovej skupine rozdiel medzi prvým a druhým meraním nebol signifi
kantný v žiadnom z testov pamätí , v teste pozornosti samozrejme došlo 
k zlepšeniu vplyvom zácviku. Avšak v alkoholovej skupine bolo zlepšenie 
menej intenzívne (aj keď nie signifika ntne). Wechslerove symboly by mali 
byť citlivé na rozličné psychofarmaká , a teda predpokladáme, že aj na alko
hol. Preto si malý rozdiel v zlepšení medzi alkoholovou a placebovou skupi
nou vysvetTujeme ako vplyv negatívneho očakávania. Celková atmosféra, 
ktorá vznikla počas experimentu v skupine a bola čiastočne navodená kon
zumáciou nápoja (či už alkoholického alebo len toniku), mohla viesť k zníže
niu koncentrácie na úlohu . Okrem toho , participanti boli presvedčení, že sa 
zúčastňujú na experimente, ktorý by mal potvrdiť alebo vyvrátiť, že alkohol 
aj v malých dávkach zhoršuj e výkonnosť niektorých psychických funkcií , 
a preto (hoci nie celkom vedome) mohli svoj výkon prispôsobiť želaniu expe
rimentátora . 

V teste pracovnej pamäti sme zistili podobné výsledky. Ako sme už spo
mínali , test zoraďovania písmen a čísel tiež dobre odráža aj schopnosť kon
centrácie pozornosti , preto podobnosť výsledkov nás vedie k presvedčeniu , 

že alkohol aj placebo zhoršujú pracovnú pamäť a pozornosť približne rovna
ko. V teste epizodickej pamäti opäť došlo k zhoršeniu výkonu . Avšak forma 
subtestu B (Ján Lokvenc) je považovaná za ťažšiu ako forma A (Anna Ko
váčová ), preto je zhoršenie výkonu logické a očakávané. Preto by sme potre
bovali vedieť , či by k zhoršeniu v subteste došlo aj v prípade , keby sme par
ticipantom nepodali žiaden nápoj , teda keby sme do experimentu zaradili 
tretiu , kontrolnú skupinu. Takáto kontrola by sa nám zišla aj pri meraní 
výkonu pozornosti a pracovnej pamäti, pretože výsledky výskumov sú často 
rozporuplné. Napr. Finn a kol. (1999) prostredníctvom WAIS subtestu "čí-
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seln é rady odz3du" zistili, že 3lkohol má signifik3ntný vplyv n3 pracovn u 
pamäť (v smere zhoršenia), ale len u participantov, ktorí majú vysokú kapa
citu pracovnej pamäti. 

Ďalším problémom v n3šom experimente je. že sme nem31i možnosť kon
trolovať skutočnú hbdinu alkoholu v krvi. Môžeme le n spätne uvažovať nad 
približnými výpočtami, ktoré sa menia v závislosti od tel esnej hmotnosti 
participantov . Hoci pre počtové tabulky n:ím poskytujú len približný odhad. 
uveďme aspOli v akých intervaloch sa tieto hodnoty pohybov31i. Podla pre
vodových tabuliek Útratu a Kateľiňáka (in Útrat3, 1986), pri hmotnosti. 
ktorá sa pohybovala od 49 do 84 kg, konzum:ícii 0.5 dl 40 rlc alkoholu a prie
mernej absorpcii 0.13 tŕ za hodinu sa koncentrácia alkoholu pohybovab 
medzi 0.23-0.55 Cŕ. Podľa amerických noriem je to 0.02-0.05 BAC (Blood al
cohol content). Aj keď ti eto hodnoty ešte spadajú do tej istej kategórie -
lahké opojenie , pre budúci výskum by bolo dobré dosiahnuť rovnakú kon
centráciu u všetkých participantov prispôsobením d:ívok 3lkoholu indivi
duálnej hmotnosti . 

Literatúra 

Abranls, K. - Kuse/tner, M. - Reillertsen, K.: Effects of Alcohol an Anxiety-RelC'\"ant 
Cognitions in Individual s with Social Phobia . Cognitive Behaviour Therapy. :11, 
2002, s. 97 - 110 

Ader R .: The placebo effect: If it 's a ll in your head, does that mean you only think 
you feel better? Advances in Mind - Body Medicine, 16,2000, s. 7 - 12 

Barfing, J. - Fine/wnI, F.: The Effects of Alcohol on Psychological Conservatism. 
The J of Soc Psychology. 107, 1979, s. 129 - 130 

Benson, H. - Friedman, R .: Harnessing the Power of the Placebo Effect and Rena
ming ItnRemembered Wellness". An Rev of Med, 47 , 1996, s. 193 - 199 

Bierman, S. F.: ,Of course mental events affect physical events.' Advances in Mind
Body Medicine , 16,2000, s. II - 14 

Brody, H. - Brody, D.: Three Perspectives on the Placebo Response: Expectancy, 
Conditioning and Meaning. Advances in Mind - Body Medicine, 16, 2000, s. 216 
-233 

Di Blasi, Z. - Kapte/wk, T. - Weinman, J . - Kleinen, J .: Informing participants of 
allocation to placebo at trial c1osure: postal survey. BMJ, 325, 2002, s. 1329 -
1332 

Finn, P. R. et al.: Working memory, executive precesses and the effects of a lcohol in 

155 



Z. NIEPLOV Á, A HERETIK s r. / VÝSKUM PLACEBO EFEKTU PRI 
JEDNORAZOVOM UŽITÍ ALKOHOLU 

Go o-Go learning: testing a modpl of beha\'ioral rpgulati on and impulsivity. 
Psychopharm, 146, 1999, s. 465 - 472 

Fil!l!iga//, F. - Hamm ersley, R .: The effects of pxppctancy and alcohol on cogniti 
ve-motor performance. Addictio//, Vol. 90( 5),1995 lp. 6G1-673). ISS 0965-2140 

Flat e//, M. A. : Information About Drug Effects Iodify Arousal. Nord J of Psychiatry. 
52 , 1998, s. 147 - 151 

GIa litier, S. - Taylor, C. - R emi//g to//, B .: A method for producing alcohol placebos. 
Br J of Addiction , 87, 1992, s. 303 - 308 

Goldman, M. S. - Broll'//, S. A - Christia//se//, B. A .: Expectancy Theory: Thinking 
about Drinking. In Blane, H. T., Leonard , K. E. (eds): Psychological TheOl'i es of 
Drinking and Alcoholi sm . New York. The Guilford Press, s. 18 1 - 226 

Hammersley, R . - Fi//I!igal!, F. - MilICIr, K. : Alcohol pl acebos" You can onl y fool so
me of the people all of the time. Br J of Addiction , 87, 1992, s. 1477 - 1480 

Ja c!?so// , A - Stephel!s, D. N. - Dulw, T.: A low dose alcohol drug discrimination in 
social drinkers : relationship with subjective e ffects. Psychopharmacology. 154 , 
2001 , s. 411 - 420 

KaplClI!, R. F. - Meyer, R . E. - Virgilio, L. M .: Physiological Reactivity to Alcohol 
Cues and the Awareness of an Alcohol Effect in a Double-Blind Placebo des ign. 
Br J of Addiction, 79, 1984 

KÚ'ch, 1. - Sapirstei//, G .: Listening to Prozac but Hearing Placebo: A Meta-Analysis 
of Antidepressant Medication , Prevention &Treatment, [online] , http ://jour
nal s.apa.org/preventionl volumellpre0010002a.html cit. 12. 3. 2003 

Kirsch, I .: Specifying Nonspecifics: Psychological Mechanisms of Placebo Effects . In 
Harrington, A (Ed): The placebo effect: an interdi sciplinary exploration. Cam
bridge. Harvard University Press, 2000 

Kratoch víl, S.: Základy psychoterapie. Praha. Portál 1998 
Laberg, J . CH.: Alcohol and Expectancy: subjective, psychophysiological, and beha

vioral responses to alcohol stimuli in severly, moderately and non-dependent 
drinkers. Br J of Addiction, 81, 1986, s. 797 - 808 

L ibiger, J .: Placebo: Klamání nemocného nebo nástroj poznání? Psychiatrie. 7,2003 . 
p. 290 - 299 

Mintz, D.: Meaning and Medication in the Care of Treatment-Resistant Patients. 
Am J of Psychotherapy, 56, 2002, s. 322 - 337 

Montgomery, G. - Kirsch, I. : Mechanisms of Placebo Pain Reduction: An Empirical 
Investigation. Psychological Science, 7, 1996, s. 174 - 176 

Miillner, J . - Ruisel, I. - Farkaš, G .: Dotazník na meranie úzkosti a úzkostlivosti . 
Bratislava. Psychodiagnostické a didaktické testy, n.p . 1980 

Nieplová, Z. : Výskum placebo efektu pri jednorazovom užití a lkoholu. Diplomová 
práca, FF UK Bratislava, 2004 

Ŕíčan, P . et al.: W AIS-R - Wechsleruv inteligenčni test pro dospelé (Príručka - 1. 
část) . Bratislava. Psychodiagnostické a didaktické testy, n.p. 1983 

156 



Z. NIEPLOV Á, A. HERETIK sr. / VÝSKUM PLACEBO EFEKTU PRI 
.JEDNORAZOVOM UŽITÍ ALKOHOLU 

Sliu/úro, r\. K. S/wpiro, ŕ:. : Tht' Plac{'[w: Is it l\luch Ado About Nothing') In l/ar-

ril/Rlol/, l \. l Ed.): The placebo effect: a n interdi sciplinary exploration . Cambridge. 
Har"ard lIni w rsity Press 2()()() 

Ú /mla , IL f{epetitóriul1l soud ni a lkohologie. Praga: S právy VUPs. 7'2. 1986 
\Veclis/cr, D.: WA IS- Ill .Wl\ lS- lll (Technická príručka ). Bra ti s la \·a. Psychodiag

nostika a.s. 1 ml!:) 

Do redakcie pri š lo dňa: 20. 9 . 2004 
Adresa autora: l\lgr . Z. Nie plo" á, Ka tC'dra psychológie FF l 1<'. Condoya 2. 

8 18 O l f3ratislanl 

157 


