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Súhrn 

Prehľadná práca podáva aktuálny pohľad na genetiku alkoholovej závislostí. Zaoberá sa 
familiárnymi štúdiami, štúdiami dvojčiat, adopčnými štúdiami, ďalej asociačnými štúdiami. 
Existuje genetická variabilita v metabolizme alkoholu, v mediácii systémov odmeny. Nádejné 
sú štúdie o genetickej determinácii možností a efektivity liečby. Heritabilita sa podie ra pri
bližne asi 50 % na interindividuálnej vulnerabilite alkoholovej závislosti <Hejazi, 2007). 

Je však zatia! v tejto oblasti vera inkonzistencií, ktoré si žiadajú ďalší intenzívny výskum. 

Krú čo v é slová : alkoholová závislosť - genetika - familiárne štúdie - štúdie dvojčiat 

- adopčné štúdie asociačné štúdie - kandidátske gény 

Práca bola prednesená v skrátenej verzii na 1. konferencii o biologickej psychiatrii v júni 2007 
v Piešťanoch . 
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Summary 

V. Novotný: GENETICS OF ALCOHOLISM 

This review article reviews contemporary informations about genetics of alcohol dependen
ce. This review summarize family, twin and adoption studies, also association studies. It exist 
genetic variability in the alcohol metabolism, in mediation of re ward systems. Studies about 
genetic determination of the treatment possibility and efTectivity are very hopeful. Heritability 
accounts for approximately 50 % of the interindividual variation in vulnerability to alcohol de
pendence (Hejazi, 2007). 

But there are many inconsistencies in this field, future research is needed. 

K ey w o r ds : alcohol dependency - genetics - family studies - twin studies - adoption 
studies - association studies - candidate genes 

Úvod 

V našich podmienkach sa genetikou v psychiatrii, ako aj genetikou alkoholizmu 
zaoberal Zvolský (1973 a 1990). Vo svojich monografiách venoval alkoholizmu 
pri slušné kapitolky. V nemeckej jazykovej oblasti bol autorom monografie Zang 
(1984). V anglosaskej oblasti sa genetikou alkoholizmu intenzívne zaoberali skupiny 

okolo Schuckita, Cloningera, Gershona, Goodwina (Schuckit, 1995). Avšak poznatky 

o genetike alkoholizmu boli až do začiatku 90. rokov 20. storočia kusé , frag
mentárne a často kontradiktórne (Zvolský, 1990; Schuckit, 1995). 

Genetické metódy 

Postupne sa vyvinulo niekoIko metód v priebehu rozvoja genetiky a psychiatrie. 
Asi najstaršou metódou je sledovanie výskytu alkoholovej závislosti v rodinách, teda 

familiárne štúdie. V rodinách závislých otcov je vyšší výskyt u detí (asi 27 % 

mužských potomkov, ale len 4,9 % ženských potomkov). Relatívne starou metódou je 
štúdium dvojčiat. U jednovaječných dvojčiat je konkordantný výskyt asi dvojnásob
ný oproti dvojvaječným dvojčatám (Schuckit, 1995). Až vznik moderných centralizo
vaných registrov v poslednej tretine minulého storočia umožnil adopčné štúdie. 

Adopčné štúdie ukázali, že vplyv environmentu , okolia, je podstatne nižší než vplyv 
genetický (Rose a Dick, 2004/2005). 

A napokon rozvoj biochémie a molekulárnej genetiky umožnil ešte hlbší prienik 
do poznania. Vyvinuli sa tzv. asociačné štúdie. Asociačné štúdie hľadajú asociáciu 
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medzi nejakou biochemickou odchýlkou a alkoholovou závislosťou. Ide predovšet
kým o štúdie metabolizmu a štúdie jednotlivých receptorových systémov. Genetické 
faktory metabolizmu alkoholu, predovšetkým odlišnosti vo výskyte jednotlivých 

izomérov alkoholdehydrogenázy a aldehyddehydrogenázy umožnil ďalší pokrok. Pre

ukázalo sa, že určité izoenzýmy rozšírené v ázijskej populácii, môžu mať ochranný 
vplyv (Gorwood a kol. , 2006). 

Najnovšie genotypizácia jednotlivých receptorov (dopamínových, serotoninových, 
GABA a iných) zdá sa, že významne prispeje k sformulovaniu presnejšej genetickej 

teórie alkoholovej závislosti (Hejazi, 2007). 
Nedávno sa taktiež zistilo, že geneticky je determinovaná aj odpoveď na terapiu. 

Tak sa vysvetľuje pomocou geneticky podmienených diferencií v typoch cravingu 
rozličný terapeutický efekt niektorých látok. Naltrexon účinkujúci predovšetkým cez 
endorfinové dráhy, redukuje predovšetkým tzv. reward craving (voľne túžba po alko
hole motivovaná odmenou), kým akamprosát predovšetkým cez GABA systém 

ovplyvňuje tzv. relief craving (voľne túžba motivovaná úľavou od abstinenčných 
ťažkostí, van den Brink a Ooteman, 2004). 

Familiárne štúdie 

Cottonová v Journal Study on Alcohol (1979) podala na svoj čas komplexný pre
hrad familiárnych štúdií o familiárnom výskyte alkoholovej závislosti. Prehľad obsa
hoval 39 familiárnych štúdií (6 251 alkoholikov, 4 083 nealkoholikov). Výsledkom jej 
zistenia bol 6-krát častejší výskyt alkoholizmu v rodinách alkoholikov. 
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V novšej štúdii Guze a kol. (1986) porovnali príbuzných alkoholikov (ALK+) a ne

alkoholikov (ALK-). Výskyt alkoholovej závislosti u príbu zných alkoholikov (ALK+) 

bol dvojnásobný v porovnani s výskytom v rodinách nealkoholikov (15,3 % vs. 8,7). 

Pozri graf 1. 

Schuckit (1995) viac rokov sleduje súbor synov alkoholikov (n = 230). Publikoval 

údaje o výskyte alkoholovej závislosti o 10 rokov po séríi vyšetreni. Rozdelil synov 

alkoholikov podIa rôznych biologických parametrov (napr. hladina kortizolu po pití 

a lkoholu ) na osoby s nizkou senzitivitou (senz. n. ) a osoby s vysokou senzitivitou 

(senz. v.). Pozri graf 2. U synov alkoholikov s nízkou senzitivitou konštatovalo 10 

rokov v 56 % alkoholovú závislosť, kým u osôb s vysokou senzitivitou len v 14 %. Te

da výskyt alkoholovej závislosti bol 4-násobne vyšší u osôb s nizkou senzitivitou voči 

a lkoholu. 

Graf2. 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Výskyt alkoholovej závislosti u synov alkoholikov 

(Schuckit, 1995) 

seoz . n. seoz. v. 

o FlO.2 

Zatial" zrejme najrozsiahlejšou štúdiou je štúdia COGA (Collaborative Study on 

the Genetics of Alcoholism), ktorá prebieha v USA od roku 1989 v 8 centrách. Zame

rala sa na rudí, ktorí vyhIadali liečbu pre alkoholovú závislosť, zatiaľ ich je 1 200. 

Vyšetria sa nielen oni, a le aj prvostupňovi príbuzni - rodičia a súrodenci (tých už 

bolo viac než 11 000). U asi 1/4 (celkove zatiaI 262 rodín) zistili výskyt alkoholizmu 

u dvoch a viac prvostupňových príbuzných. Teda ide o rodiny "hlboko postihnuté" al

koholizmom (Nurnberger a Bierut, 2007). 

Familiárne štúdie prvé vlastne upozornili na možnosť hereditárnej transmisie 

alkoholovej závislosti. 
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Štúdie dvojčiat 

Štúdie dvojčiat vychádzajú z toho, že monozygótne (MZ) dvojčatá majú 100 %-ne 
identický genetický materiál, kým dizygótne (DZ) dvojčatá majú len v 50 % gene

tickú identitu. Rozdiel vo výskyte nejakého ochorenia u MZ a DZ dvojčiat zvyšuje ri
ziko heritability. 

Klasická štúdia dvojčiat pochádza zo Švédska. Sledoval sa výskyt alkoholovej 

závislosti, ak jedno z dvojčiat bolo alkoholikom. Kaij v roku 1960 zistil, že výskyt 

"problémov s alkoholom" u monozygótnych dvojčiat je 61 %, kým u DZ len 39 % 
(podIa Heatha, 1995). Po prepočítani a porovnani s rizikom vzniku alkoholovej zá

vislosti v populácii (riziko 1,0) - u MZ bolo riziko 9,1 a u DZ 6,2. 

Podobne v inej neskoršej švédskej štúdii (n = 30 344 dvojčiat) riziko alkoholizmu 
u dvojčaťa, ak jedno z dvojčiat už bolo alkoholikom, bolo 7,9 u MZ dvojčiat a 5,3 
u DZ dvojčiat (Allgulander a kol. , 1992). 

Fínska štúdia dvojčiat, ktorá sleduje aj vplyv genetických a environmentálnych 
faktorov na rozvoj závislosti prináša veľmi zaujímavé údaje. Zhromaždila údaje 
o niekoľko tisíc párov dvojčiat a sledovala ich viac rokov (pozri graf 3). Zisťovali sa 
aj charakteristiky pitia, napr. začiatok pitia. Kým vo veku 14 rokov majú prevahu 
pri formovaní začiatku konzumu alkoholu environmentálne podnety, tak vo veku 17 
a 18,5 rokov formujú začiatok pitia predovšetkým genetické vplyvy (Rose a Dick, 
2004/5). 

I keď aj táto fínska štúdia poukazuje na možnosť odlíšenia genetických a envi
ronmentálnych vplyvov, kritika predsa len poukazovala na to, že dvojčatá zdieľajú 

nielen zhodný alebo veľmi podobný genotyp, ale aj zhodné sociálne a výchovné pro
stredie, čo môže viesť ku kontradiktórnym interpretáciám. Preto sa rozvinuli 

adopčné štúdie, teda štúdie, kde deti nevyrastajú u svojich biologických rodičov, ale 
v odlišnom sociálnom a výchovnom prostredi. 

Adopčné štúdie 

Klasické adopčné štúdie pochádzajú tiež zo Škandinávie vďaka dobrým regis

trom. Išlo o štúdie, ktoré sledovali osud detí alkoholikov a alkoholičiek, pokiaľ boli 
adoptované. Klasická kodanská štúdia (Goodwin a kol. , 1974, 1977) zistila, že adop
tovaní synovia pacientov liečených pre alkoholovú závislosť majú 3,6x vyššie riziko 
pre vznik alkoholovej závislosti než kontroly (riziko 1,0). Podobne dcéry alkoholikov 
mali ale riziko len 0,5. Autori usúdili, že genetické riziko je výrazne vyššie u mužov 
než u žien. 

Podobná adopčná štúdia sa zopakovala v Štokholme. Opäť sa potvrdil súvis me

dzi alkoholizmom biologického otca a syna, aj keď bol vychovávaný u adoptívneho 
nealkoholického rodiča . V tejto štúdii sa však našla aj súvislosť medzi alkoholizmom 
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biologickej matky a adoptovanou dcérou, riziko bolo dokonca 2,9 (Cloninger a kol., 
1985 ). 

V USA sa realizovala tiež jedna väčšia štúdia - Iowská adopčná štúdia. Ich 

výslf'dky boli ve ľmi podobné kodanskej štúdii. Riziko alkoholizmu u adoptovaných 
synov alkoholikov bolo 3,5, riziko pre adoptované dcéry alkoholikov sa nelíšilo od 
kontrol (Cadorf't a kol., 1995). 

Adopčné štúdie už jednoznačne preukázali , že jedinci, ktorí mali biologického ro

diča s alkoholovou závislosťou, aj po adoptovaní mali zvýšené riziko pre rozvoj alko

holovej závislosti. Napriek tomu, že vyrastali v odlišnom prostredí, sa presadili ge

netické dispozicie. Táto evidencia platí pre mužov, ale zrejme nie pre ženy. I tak je 
to s ilná podpora pre signifikantný genetickú podmienenosť vzniku alkoholovej zá

vislosti. Nasledovala logická otázka, čo je podkladom tejto genetickej podmienenosti . 
Odpoved mohli dať, okrem iného, aj asociačné štúdie. 

Graf 3. 
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Asociačné štúdie 

Najstaršie asociačné štúdie hľadali súvis medzi niektorými biologickými charak
teristikami a neskorším rozvojom alkoholovej závislosti. Pôvodne optimistické nále
zy vztahu krvných skupín ABO a Rh, alebo HLA antigénov a alkoholovej závislosti 
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sa nepotvrdili (Winokur a kol., 1976). Určitý vzťah sa našiel medzi HLA B8 an · 
tigénom a cirhózou heparu u alkoholikov (Cloninger, 1983; Novotný, 1989). 

V neskorších štúdiách sa hľadali súvislosti s metabolizmom a s neurotransmite
rovými systémami. V prípade metabolizmu išlo o súvislosti a vzťahy k dvom hlav 

ným enzýmom, ktoré odbúravajú v dvoch krokoch alkohol. HTadali sa od li šnosti 

v génoch pre ADH (alkoholdehydrogenázu) a ALDH (aldehyddehydrogenázu), 
prípadne iné enzýmy (napr. cytochróm P 450). 

ADH má viacero izoenzýmov. Izoenzýmy 6 a 7 - sú produkované predovšetkým 

v žalúdku, izoenzýmy 1,2,3 hlavne v pečeni . ADH 2 má variety 13 1 a 13 2. Prvý 
z nich má malú aktivitu. Gén, ktorý je zodpovedný za túto varietu , je zriedkavý 

u Japoncov, druhý má vysokú metabolickú aktivitu , u Aziatov je podstatne častejší. 

Je zodpovedný za vysoké hladinyacetaldehydu u Japoncov, Číňanov a pod. 
ALDH má tiež viacero izoenzýmov. Od nich záleží, ako rýchlo sa odbúrava prvý 

produkt metabolizmu alkoholu, teda acetaldehyd. Gén ALDH2' je aktívny enzým , je 
častejší u Európanov. Európania majú preto nízke hladiny acetaldehydu. Gén 
ALDH22 je inaktívny enzým, vyskytuje sa rarítne u belochov, ale má ho 40 % Orien

tálcov. Je zodpovedný za vysoké hladiny acetaldehydu, čo sa nepriaznivo prejaví 
napr. vegetatívnymi príznakmi, začervenaním pokožky (Gorwood a kol. , 2006; Nurn
berger a Bierut, 2007). 

Prí poškodení pečene sa významnejším stáva druhý systém metabolizácie alko
holu - tzv. mitochondriálny etanol oxidačný systém (MEOS). MEOS funguje pomo
cou izoenzýmu CYP2E1. Gény pre CYP2E1 majú tesnú asociáciu s komplikáciami 

alkoholizmu. Alela 6D má vzťah ku karcinómu ezofágu a pTúc, ako aj pankrea titídy, 
alela cl/cl ku karcinómu žalúdka, alela c2 ku karcinómu prsníka. Všetko sú to re

latívne časté somatické komplikácie dlhodobého alkoholizmu Ďal ším je gén pre 
CYP2A6 (Verlaan a kol. , 2004, Chen a kol., 2004, Li a Burmeister , 2009). 

Sú ešte iné gény. Gén označovaný ako ADH2 His47, je častejší u Židov. Pozoro
vala sa asociácia s nízkym konzumom alkoholu . 

Dá sa teda povedať, že genetický polymorfizmus ADH a ALDH moduluje rýchlosť 
metabolizmu alkoholu a tým aj riziko vzniku závislosti cez negatívne následky pitia . 
Ten istý polymorfizmus však nebráni abúzu (Gorwood a kol., 2006). 

Neurotransmiterové systémy prírodzene tiež budili dostatočnú pozornosť. Aso
ciačné štúdie sa zamerali na gény pre DA (dopamínové) receptory a gény pre GABA 
(kyseliny gama-aminomáslovej) receptory. Samozrejme, sú aj štúdie zamerané na 
NMDA, serotonínové a iné receptory (Gorwood a kol., 2006). 

Aktivácia dopamínu v oblasti nucleus accumbens (aktiváciu spôsobuje tam a lko
hol, ale aj iné psychotropné látky) vedie k pocitu odmeny. Redukcia senzitivity do
pamínového receptora D2 (DRD2) má za následok chronický konzum alkoholu. Poly
morfizmus DRD2, konkrétne gén TaQI - má za následok deficitný syndróm odmeny. 
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Je o tom už viac než 40 štúdií (cca 4 500 pac.). Zvýšený konzum alkoholu na rov
naký účinok, tiež redukuje senzitivitu DRD2. Zvyšuje sa významne riziko vzniku al

koholovej závislosti (Comings a Blum, 2000). 
Akútny konzum alkoholu spôsobuje aktiváciu GABA systému, klinicky sa to pre

javí sedatívnym efektom. Chronický konzum alkoholu spôsobuje zniženie aktivity 

GABA (down-regulácia GABA), následne sa formuje tolerancia na vyššie dávky al
koholu. Zistilo sa, že GABAA receptor - variant subjednotky a-6 receptoru, zvyšuje 

riziko alkoholovej tolerancie a závislosti (Schuckit a kol., 1999). 

Chronický konzum alkoholu stimuluje výdaj serotoninu. Deficit serotoninu po
si lňuje alkoholovú konzumáciu. Chronický konzum alkoholu vedie aj k poklesu akti

vity 5-HT transportéru. 5HT1s a 5HT2A receptory a ich gény sú asociované s alkoho

lovou závislosťou (Gorwood, 2006). Preto je aj efekt serotoninergných antidepresív 
(SSR!) má určitý terapeutický efekt. Genetické interindividuálne odlišnosti pod
mieňujú vefký rozptyl efektu SSRI v liečbe alkoholizmu - 10-70 % (Novotný, 2000). 

Akútny konzum alkoholu spôsobuje inhibíciu glutamátového systému (NMDA). 

Chronický konzum alkoholu vedie ku kompenzačnej zvýšenej aktivite (up-re
gulácia ) NMDA , čoho výsledkom je tolerancia na vyššie dávky alkoholu . Protein ty

rozin kináza (PTK) je enzým regulujúci NMDA receptor. Jej gén PTK "Fyn" tak me
ní aj senzitivitu na alkohol, je asociovaný s alkoholovou závislosťou (Schumann 
a kol., 2003). Najnovšie dokázali jej význam v jednej španielskej štúdii u mužov 

(Pastor a kol., 2009). Verzia génu Fyn PTK sa podstatne častejšie vyskytuje u zá
vislých od alkoholu , než pacientov s ab úzom alkoholu (47,9 % vs. 30,6 %, p = 0,015). 

Nové technológie 

Pri štúdiu animálnych modelov sa vyvinuli úplne nové technológie genetického 
sledovania. Pri animálnych modeloch je snaha vyblokovať určitý gén krátko

interferujúcou ribonukleovou kyselinou (si-RNA). Táto si-RNA vyblokuje gén, ktorý 
ovp lyvňuje produkciu tyrozin-hydroxylázy. Tá je zase potrebná pre syntézu dopamí

nu , ktorý je už involvovaný do formovania alkoholovej závislosti (Adams a Zawada, 
2008). Podobne aplikácia vírusu obsahujúceho určitú RNA môže priniesť zaujímavé 
poznatky. Aplikácia hairpininu ovplyvnila, znížila expresiu u-ópoidných receptorov 
aj u alkolizovaných myší (Lasek a Heberlein, 2008). 

Samozrejme, taký komplexný jav ako je sformovanie a priebeh alkoholovej závis
losti nemôže byť vo vzťahu k jednému, alebo k niekoľkým génom, preto sa v pos
ledných rokoch rozvíja technika nazvaná kvantitatívna analýza lokusov čŕt - quani

tative trait locus analysis (Hitzemann a kol., 2008), alebo mapovanie lokusov - trait 
locus mapping (Denmark a kol. , 2008). K takýmto komplexnejším sledovaniam patri 
aj budovanie komplexnej databázy génov, ktoré môžu byť vo vzťahu k alkoholovej 

závislosti. J eden takýto projekt financuje Národný inštitút pre alkoholový abúzus 
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a alkoholizmus (NlAAA) v USA. Projekt sa volá Phenogen. Pomoeou intC'rnetu je 

možné oboznámiť sa s inými genetickými štúdiami poukazujucimi na určité kan

didátske gény vo vzťahu k alkoholovej závislosti (Saba a kol , 2008). 

DosiaT bola reč hlavne o génoch. O aké chromozómy s gpnovou alteráciou vlastne 

ide pri alkoholovej závislosti? Li a Burmeister (2009) nedávno v č l ánku publikova

nom v Nature zhrnuli reprezentatívne pohTady. Kandidátske ch romozómy sú: 

Chromozóm 5 - gén pred dopa mínový transportér 

Chromozóm II - gén pre dopamínový receptor 02 

Chromozóm 17 - gén pre serotonínový transportér 

Chromozóm 19 - gén pre CYP2A6 

Nurnberger a Bierut (2007) zdôrazňujú ešte aj iné chromozómy ako významné vo 

vzťahu k formovaniu alkoholovej závislosti: 

Chromozóm 4 - gén pre ADH 4 (zvyšuje riziko alkoholizmu) 

- gén pre ALOH (má naopak protektívny efekt) 

- gén pre GABA A receptor, g3 podjednotka 
Chromozóm 8 - gén pre K (kappa) ópioidný receptor 

Podla Mayfielda a kol. (2008) sú práce, realizované na vzorke amerických In

diánov, ktoré poukazujú na to, že chromozóm 4 viac súvisí s intenzitou konzumu, 

kým chromozóm 6 by mohol súvisieť s intenzitou abstinenčných prejavov. 

Autori Kalsi a kol. (2008) v svojom prehlade uvádzajú, že každý rudský chro

mozóm má aspoň v nejakých publikovaných prácach identifikovaný loku s s kan

didátskym génom pre alkoholovú závislosť. Podra ich prehradu najviac kan

didá tskych génov je na ch romozóme 4, 5 a 11. 

Záver 

Celkom iste podla existujúcich vedomostí možno súhlasiť s citátom, že "závislosti 

sú choroby s komplexnými príčinami" (Hejazi, 2007). Do tejto komplexity mus íme 

zaradiť hereditu a interakciu génulenvironmentu (Mayfield a kol. , 2008). Zdá sa čo

raz jasnejšie, že funkčné alely ovplyvňujú farmakodynamiku (odpoveď na receptoro
vej úrovni) a farmakokinetiku (absorbcia, distribúcia, metabolizmus). 

Vera výsledkov kontroverzných, vera výsledkov akoby vzájomne nesúvi se li (do

dávam, že len zatiaf). Jestvuje však už široká mozaika poznatkov, ktoré oprávňujú 

k záveru, že genetika hrá úlohu pri vzniku závislosti, pri jej udržaní , relapsoch , ale 

aj pri terapeutickej odpovedi (farmakogenetika). Celkove sa usudzuje, že heritabilita 
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sa podiefa asi 50 % na interindividuálnej vulnerabilite alkoholovej závislosti 

(Hejazi,2007l. 
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