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Súhrn 

Pred vyše päťdesiatimi rokmi by sa systém odmeny nazýval centrom slasti alebo 
centrom odmeny. Vedecký výskum a progresívne trendy neurovied spôsobili, že sa 
pomerne skoro pochopilo, že odmena nemôže byť záležitosťou určitej ohraničenej po
pulácie neurónov alebo presne definovaného centra. Namiesto toho sa začalo hovoriť 
o takzvanom systéme odmeny, ktorý zahŕňal najmä dopamínergnú projekciu area 
ventralis tegmenti Tsai (VTA) smerom k nucleus accumbens (NAC). Nucelus accum
bens sa neskôr stal akousi substitúciou za predchádzajúce centrum slasti. Dnes vie
me, že v spomenutej projekcii nehrá rolu len dopamín, ale aj endokanabinoidy, en
doopioidy, neuropeptidy a rôzne monoamínergné vplyvy. Systém odmeny teda nie je 
len dopamínergný. A zároveň to nie je len okruh medzi VTA a nucleus accumbens, 
keďže odmena nie je len nešpecifické pociťovanie vágnej slasti, ale má svoje kontex
ty, špecifické druhy a posilňovače a teda vyžaduje spracovanie viacerými prepo
jenými oblasťami medzi dopamínergným stredným mozgom, striatom, thalamom, 
prefrontálnou kôrou, amygdalou a hipokampom. Článok je pokusom integratívne 
zmapovať problémy týkajúce sa rôznych definícií odmeňovacieho systému a pre
hľadne ich prepojiť s problematikou závislosti, a to najmä na modele patologického 
hráčstva. 

79 



M. PATARÁK / "PROBLÉMY" S TAKZVANÝM SYSTÉMOM ODMENY 

K ľ Ú Č o v é s l ov á: systém odmeny - mezolimbický dopamínergný systém -
neurobiológia závislosti - patologické hráčstvo 

M. Patarák: "PROBLEMS" WITH THE 
SO-CALLED REW ARD SYSTEM 

Summary 

Fifty years ago the reward system would be called pleasure center or reward cen
ter. Scientific research and progressive trends in neurosience have relatively soon 
resulted in understanding, that the reward can not be the matter of specified neuro
nal population or well-defined center. Instead of that, scientifists started talking ab
out so-called reward system, which include dopaminergic projection from area ven
tralis tegmenti Tsai (VTA) towards nucleus accumbens (NAC). Nucleus accumbens 
later become a kind of substitute for the previous pleasure center. Nowadays we 
know, that in this projection plays the role not only dopamine, but also endocanna
binoids, endoopioids, neuropeptides and various monoaminergic influences. Reward 
system is therefore not only dopaminergic system. And it is not only the circuit be
tween VTA and nucleus accumbens, because the reward is not only non-specific va
gue feeling of pleasure, but it has it s own contexts, spefic types and reinforcers. 
Thus reward processing requires inter-connected areas of dopaminergic midbrain, 
striatum, thalamus, prefrontal cortex, amygdala and hippocampus. This article is 
an integrative attempt to map problems on the various definitions of reward circui
try and to link them with the problems of addiction, especially on the model of pa
thological gambIing. 

Key w o r ds: reward sytem - mesolimbic dopaminergic system - neurobiology 
of addiction - pathological gambling 

Problémy s odmenou 

Odmena je apetitívny enviromentálny podnet alebo jav, ktorý slúži ako 
cieľ pre dané správanie. Motivácia je hnacia sila pre na cieľ zameranú čin
nosť a prekladá očakávanie odmeny do konkrétnej činnosti. Rozhodovanie je 
potom proces, pri ktorom sa z viacerých konkurenčných možností vyberie 
jedna (Tremblay a kol., 2009). Teória odmeny teda tesne susedí miminálne 
s motivačnými zložkami správania a rozhodovacím procesom, po ktorom 
nasleduje siahnutie po odmene vykonané motorickou exekutívou. Odmena 
je však úhrnný pojem zastrešujúci mnoho iných. Okamžitá odmena je "na 
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dosah", oneskorená odmena je očakávaná v širšom časovom horizonte 
a schopnosť upriamiť sa na ňu je viazaná na prefrontálne funkcie (Porcelli 
a Delgado, 2009). Existuje však aj primárna odmena (ako jedlo a sex), pre 
ktorú sú dôležité najmä hypothalamické centrá a sekundárna odmena 
(peniaze, sláva), ktorá sa spracováva skôr kortikálne (Haber, 2009). Iní au
tori (Dreher, 2009) hovoria o vegetatívnej odmene (sexuálna aktivita, strava) 
a nevegetatívnej odmene (uznanie, zárobok), ktoré majú svoje reprezentácie 
aj v orbitofrontálnej kôre (OFC). V rámci nej existuje anterio-posteriórna di
ferencia, kde primárne odmeny sú reprezentované posteriórne, v evolučne 
staršej OFC oblasti, zatiaľ čo sekundárne vo ventrálnych mladších častiach, 
uspôsobených na symbolický a abstraktný charakter reprezentácií. Uvedené 
nás má upozorniť, že odmeňujúce deje sú úzko spojené s inými neuronálny
mi procesmi viazanými na rozsiahle neuronálne siete a že v ich spracovaní 
je nevyhnutnou súčasťou aj prefrontálna kôra. 

Systém odmeny 

Ak po predchádzajúcom odseku postulujeme systém odmeny ako neu
ronálny obvod medzi dvoma oblasťami, bude to nevyhnutne znieť ako re
dukcionizmus. Sčasti je to zámerom autora, sčasti však prepoklad pochope
nia jadra celého systému, prinajmenšom ako "dopamínergného jadra", Kla
sicky je teda systém odmeny (obr. 1) dopamínergnou projekciou z VTA 
(z anglického ventral tegmental area) do nucleus accumbens (NAC) (Spana
gel a Weiss, 1999). Jeho dysregulácia a desenzitizácia je podstatou procesov 
závislostí, či už látkových alebo nelátkových. V tomto procese sú prirodzené 
odmeny človeka vytláčané arteficiálnymi odmenami ako sú drogy, prostried
ky na spanie, kompulzívne nakupovanie či hranie na hracích automatoch. 
Pretože je projekciou z mezencefalu do limbickej kôry, nazýva sa aj mezo
limbický, a pretože je dopamínergný, nazýva sa mezolimbický dopamí
nergný systém (alebo okruh). V strednom mozgu susedí s VTA aj substantia 
nigra (ďalej len SN), pričom je aj dopamínergná. Kým z VTA idú dopami
nergné dráhy do ventrálneho striata (NAC je jeho súčasťou), ako sme to už 
spomenuli, zo SN idú smerom do dorzálneho striata a vytvárajú tam nigros
triatálny systém. Ten má dlho známe funkcie v motorike, v poslednom de
saťročí sa však hromadia poznatky o tom, že zďaleka nielen v nej. Paralelne 
motorickým okruhom v ňom prebiehajú i okruhy emočné, čím sa postupne 
rúca tradičná dichotómia subkortikálnych štruktúr na bazálne gangliá 
a limbický systém (Heimer, 2003). Pri procesoch závislosti sa s ňou súvisia
ce deje posúvajú ventrodorzálne, od ventrálneho striata, dôležitom v po
silňovaní závislosti až do dorzálneho striata, dôležitom vo formácii habitov, 
ktorými závislosť nesporne je (Everitt a Robbins, 2005). 
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Problémy s dopamínom 

Akú úlohu tu však má dopamín? Väčšina psychoaktívnych látok, na 
ktoré existuje závislosť, pôsobí dopamínergne, a to priamo alebo nepriamo 
(Nestier, 2005). Psychostimulanciá (amfetamín, kokaín) vedú k zvýšenému 
vyplavovaniu dopamínu v NAC, nikotín stimuluje dopamínergné VTA neu
róny (cez nikotínové receptory), opiáty vedú k dezinhibícii VTA (cez u
receptory na GABA interneuróne ho inhibujú a tým dezinhibujú VTA), záro
veň však pôsobia na opioidné receptory v NAC. Alkohol dezinhibuje VTA 
tiež pôsobením na GABA interneuróny v tejto oblasti a zvyšuje uvoľňovanie 
dopamínu. Kanabinoidy vedú k pôsobeniu na CB 1 receptory a vzťah s do
pamínovou aktivitou je už zložitejšie postihnuteľný (čo viedlo aj k alterna
tívnej endokanabinoidnej teórii odmeny, viac Onaivi, 2007). Avšak benzo
diazepíny, prchavé látky ani hypnotiká nemajú explicitný účinok na vypla
venie dopamínu, čím je možné dopamínovú teóriu závislosti prinajmenšom 
spochybniť. Alebo treba redefinovať dopamínergné mechanizmy drog ako 
nesúvisiace ani tak s odmeňujúcim efektom týchto látok, ako s ich posilňo
vaním a učením v rámci asociácie medzi odmenou a činnosťou, ktorá k nej 
vedie (Spanagel, 1999). (Nestier, 2005) poukazuje na úlohu expresie rôznych 
transkripčných faktorov, zmeny chromatínu a zmeny neurofyziologických 
vlastností systému odmeny v procese závislosti. V odmeňujúcom systéme to
tiž nie je len dopamín, zabúdame na sub celulárne deje, proces druhých pos
lov a modifikácie nukleárnej DNA, ktoré môžu mať v rozvoji závislosti 
kľúčový (a epigenetický) efekt. 

AlO je označenie dopamínergnej neuronálnej populácie VTA podľa Dahl
stroma a Fuxa (1964). Miesta označené ako "Odmeny" sú ciele pôsobenia 
rôznych psychoaktívnych látok (popísané v texte). Zobrazené sú aj dva GA
BAergné neuróny s inhibičným pôsobením. Jeden je inhibičným interneu
rónom v rámci VTA, na ktorý keď pôsobí droga (opiáty, alkohol), inhibuje 
ho, čím dezinhibuje VTA oblasť a zvyšuje uvoľnenie dopamínu. Druhý neu
rón už nie je inteneurónom, ale je súčasťou dlhej spätno-väzbovej slučky 
z NAC do VTA, ktorý mý fyziologicky inhibovať VTA aktivitu pri vyšších 
hladinách dopamínu v NAC, o. i. aj expresiou dynorfinu. Obrázok je upra
vený podľa Spanagela a Weissa, 1999. 

82 



M. PATARÁK / "PROBLÉMY" S TAKZVANÝM SYSTÉMOM ODMENY 

Obr. 1 

Odmeny 
GABA-ergná 
spä tnä väzba 

Od uu-n y 

GABA A 
recep toru 

Schéma dopamínergnej projekcie z VTA do NAC 

Ďalšie problémy s odmenou 

V predchádzajúcom texte sme si dovolili spochybniť dopamín ako "me
diátor odmeny", zároveň sa objavili námietky proti interpretáciám závislosti 
len na základe zmien v dopamínovej neurotransmisii. Pokračujme teda ďa
lej s istým skokom do afektívnej neurovedy. V nej sa odlišujú afektívne 
dôsledky odmeny ako tzv. "páčenie sa" (liking) a motivačné dôsledky odme
ny ako tzv. "chcenie" (wanting) (Berridge a Robinson, 2003). Pre obidva 
komponenty odmeny je pritom dôležitý mezolimbický systém a "schránka" 
(shell) nucleus accumbens. Pre chcenie je však kľúčový dopamín a pre páče
nie sa opioidy, GABA (Berridge a Robinson, 2003) a azda aj endokanabinoi
dy (úvaha autora). Podanie psychostimulancia uvoľňujúceho dopamín 
v NAC zvyšuje subjektívne popisovanie chcenia, ale nie tzv. liking. Naopak, 
dopamínová blokáda vedie k poklesu chcenia (čo môže súvisieť aj s an
hedóniou pri depresii alebo anhedóniou navodenou antipsychotikami) a mo
tivácie k odmene. Farmakologické ovplyvnenie opioidných a GABA recepto
rov navodzuje zmeny v liking, ale neovplyvňuje wanting, čo je zaujímavá 
funkčná disociácia systému, spájajúca dopamín skôr s motivačnými zložka
mi odmeňovacieho procesu, než s hédonickými (Wise, 2005). Alcaro a ko-

83 



M. PATARÁK / "PROBLÉMY" S TAKZVANÝM SYSTÉMOM ODMENY 

lektív (2007) upozorňujú, že dopamínová funkcia mezolimbického systému 
oveľa viac súvisí s endogénnou hnacou silou motivácie, ktorú Panksepp 
(v Alcarovom kolektíve) nazýva hľadací inštinkt (seeking instinct). Kritizuje 
pritom Berridgea, ktorý v motivácii pripisuje hodnotu vonkajším podnetom 
alebo ich reprezentáciám a nie vnútorným hnacím silám a afektívnym sta
vom, ktoré vlastne apetitívne správanie generujú. Miestom generovania 
týchto stavov je práve mezolimbický dopamínový systém, ktorý je pre orga
nizmus akými "energizátorom" (autorovo pomenovanie). 

Dopamínová aktivita má dva módy činnosti. Tonická dopamínová aktivi
ta je veľmi pomalá, niekedy až hodiny a dni trvajúca zmena koncentrácie 
dopamínu, ktorá súvisí skôr s motiváciou a afektivitou, kým fázická do
pamínová aktivita je rapídnou zmenou koncentrácie dopamínu, ktorá sa 
náhle zvýši a ihneď zníži (pre jeho promptné spätné vychytanie) (Ikemoto, 
2007). Takýto fázický signál je dôležitý pre odmeňujúce učenie. Zvýši sa pri 
neočakávanej odmene (keď pociťujeme pozitívne prekvapenie, ktoré nečaká
me, čo môže byť aj euforický účinok drogy), pri hédonickom stave, ktorý nie 
sme schopní predvídať, avšak po asociácii daného odmeňujúceho podnetu 
s inými (kontextuálnymi) podnetmi sa ho postupne naučíme anticipovať 
a fázická aktivita je práve v okamihu plného predvídania vynechaná. Sle
dovanie dopamínergnej aktivity v rámci aplikácie psychoaktívnej látky 
súvisí teda s takýmto dopamínovým signálom prekvapenia. Po opakovanej 
expozícii drogou sa však znižuje (Tobler a Kobayashi, 2009). Tento jav je te
da v intímnej súvislosti s pozorovaným hypodopamínergným stavom u chro
nicky závislých pacientov. 

Problémy s anatomickým ohraničením 

o VTA sa pôvodne hovorilo ako o jadre (nucleus), objavil ho roku 1925 
Tsai, po ktorom sa aj nazýva. Aj Papez ho nazýval jadrom, ako spomína Ike
moto (2007), až Nauta (1958) región pomenoval area ventralis tegmenti 
Tsai. Keďže oblasť nie je vôbec presne ohraničená a má heterogénnu cytoar
chitektoniku, má posun v názvosloví od jadra k oblasti jasné posolstvo. Pro
jekčným terminálom je nucleus accumbens, o ktorom sa v osemdesiatych ro
koch s obľubou hovorilo ako o jednoliatej štruktúre, ktorá prepája emo
cionálne informácie limbického systému do motorických bazálnych ganglií 
(Heimer, 2003). Dnes vieme, že takmer všetky limbické okruhy majú napo
jenie na bazálne gangliá, čo dovoľuje hovoriť o "emocionálno-motorickom 
systéme", V skutočnosti ani NAC nemá štruktúru jadra, ale dvoch úplne 
rozdielnych oblastí, s odlišnou cytoarchitektonikou a tkanivovým usporia
daním, čo predstavuje dichotómiu schránky a jadra nucleus accumbens 
a týka sa vlastne celého ventrálneho striata (Heimer a kol., 1997). Ter
minálom VTA v systéme odmeny je pritom schránka NAC, nie jadro. 
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Problémy s názvoslovím 

Dopamínový systém (ako už bolo načrtnuté vyššie) možno tradične dife
rencovať na (Goto a Grace, 2007): 

a) mezolimbichý, čo je VTA projekcia do ventrálneho striata (NAC), tu
berculum olfactorium, amygdaly a hipokampu 

b) mezohortihálny, čo je VTA projekcia do prefrontálnej, mediálnej pre
frontálnej, entorhinálnej, dorzolaterálnej kôry a iných kortikálnych re
giónov 

c) nigrostriatálny, čo je projekcia od substantia nigra pars compacta do 
dorzálneho striata. Vzhľadom na toto delenie má Ikemoto (2007) zaujímavé 
poznámky o systéme odmeny. Popisuje dopamínergné projekcie VTA, ktoré 
teda idú aj do kortikálnych, aj do limbických oblastí, pričom ide o signály 
týkajúce sa spracovania odmeny alebo jej anticipácie, čiže všetky tieto pro
jekcie sú súčasťou systému odmeny. Ak teda hovoríme o mezolimbickom 
systéme, v onom "limbický" máme na mysli aj limbické kortikálne štruktúry 
(PFC), nielen subkortikálne (!), a preto píše Wise (2005) o mezolwrtilwlim
bichom systéme. Zároveň je problém v onom "dopamínergný", pretože dopa
mínergné projekcie idú nielen z VTA, ale napríklad aj z nucleus supramam
milaris, v ktorom rôzne farmakologické experimety (Ikemoto, 2005) modifi
kujú odmeňujúce charakteristiky, takže toto jadro je tiež súčasťou systému 
odmeny (l). 

Obr. 2. 

' .~ 
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Koronálny rez tegmentom Macaca Mulatta 
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1. ventrálna tegmantálna area, 2. sub stan tia nigra pars compacta, 
3. substantia nigra pars reticularis, 4. interpedunkulárne jadro, 5. nervus 
oculomotorius (III. hlavový nerv), 6. cerebellárny pedunkulus. Obrázok 
podľa BrainMaps.org (modifikovaný a zväčšený). 

Systém odmeny a patologické hráčstuo 

Vo výskume zmien systému odmeny pri adiktologických poruchách je 
mnoho inkonzistencií. V tomto texte sú uvádzané predovšetkým nejasnosti 
o samotnej dopamínovej funkcii a jej interpretácií, ako aj implicitne zdôraz
nená potreba re definovania tohto subkortikálne nahliadaného systému do 
širšieho anatomického (kortiko-subkortikálneho) okruhu (viac predchádza
júce dva odseky). Presvedčením autora je, že mnoho nejasností pri výskume 
závislosti vzniká na základe priamej farmakologickej manipulácie so sys
témom odmeny, a to samotným (chemickým) objektom závislosti. Výskum 
patologického hráčstva by mohol priniesť kardinálne vhľady do tejto proble
matiky. I keď nie je oficiálne zaradený medzi závislosti, na potrebu takéhoto 
zaradenia u nás vytrvalo upozorňuje Nábelek (Nábelek, 1997). Nábelek 
(2003) aj opakovane zdôrazňuje, že patologické hráčstvo predstavuje ideálny 
model závislosti zbavený interferujúceho vplyvu exogénnych psycho
aktívnych látok. Polymorfizmus enzýmov degradujúcich dopamín ovplyv
ňuje nielen dopamínovú neurotransmisiu, ale môže byť aj predispozíciou 
mnohých neuropsychiatrických ochorení (Dreher a kol., 2009). Výskyt Taq 
Al alely D2 dopamínového receptora vedie k hypodopamínergnému stavu 
v mezokortikolimbickom systéme a k zvýšeniu senzitivity na odmenu. 
U patologických hráčov bola v priebehu hry objavená znížená aktivita 
ventrálneho striata a ventromediálnej PFC (Reuter, 2005). Toto zníženie 
aktivity bolo vo vzťahu k závažnosti hrania. U pacientov s Parkinsonovou 
chorobu sa pri dopaminergnej liečbe významne zvyšuje prevalencia patolo
gického hráčstva. U týchto pacientov je znížený väzbový potenciál dopamí
nového agonistu raclopridu v striate (Steeves a kol., 2009), čo možno vysvet
ľovať ako sekundárny efekt zvýšeného uvoľnenia dopamínu pri hre alebo re
dukciou D21D3 receptorov. Keďže u nich bolo redukované aj bazálne viaza
nie raclopridu (bez viazanosti na hru), autor článku sa prikláňa k tejto dru
hej interpretácii, v súlade s Comingsovými nálezmi a teóriou tzv. syndrómu 
deficitnej odmeny. Dopamínergný pramipexol u zdravých dobrovoľníkov 
zvyšoval riskovanie v priebehu lotériovej hry a znižoval aktivitu ventrálne
ho striata (redukoval uvoľnenie dopamínu pravdepodobne presynaptickým 
agonistickým mechanizmom na D2 a D3 receptoroch) (Riba, 2008). Ide 
vlastne o farmakologicky navodenú hypo senzitivitu systému odmeny. V inej 
štúdii (Zack, 2007) zase haloperidol zvyšovalodmeňujúce, motivačné a fy
ziologické efekty hry. Vidíme, že na rozdiel od štúdii s amfetamínom a iný-
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mi psycho aktívnymi látkami, nové výskumy týkajúce sa patologického hráč
stva majú neobvyklú vzájomnú konzistenciu, i keď sú robené len na men
ších vzorkách respondentov. Môžu byť hodnotným príspevkom v diskusii 
o systéme odmeny a napriek mnohým nejasnostiam a potrebným revíziám 
tohto systému predstavujú dopamínergný mezkokortikolimbický systém 
predsa len ako centrálnu paradigmu v mechanizme závislosti, bez prispenia 
farmakologicky aktívnej substancie. 

Záver 

Odmena nie je jednoliato definovaným pojmom a odkazuje na rozličné 
druhy apetitívnych podnetov a správania sa. V tak komplexnom fenoméne 
nemôže existovať len jediný "mediátor odmeny" a len exkluzívny neuronál
ny obvod, ktorý by bol za spracovanie a vyhodnocovanie odmeny zodpo
vedný. Naopak, ide o vysoko komplexnú integráciu neuromediátorov, neuro
modulátorov a neuropeptidov v rôznych vzájomne prepojených kortiko
subkortikálnych okruhoch. Takzvaný systém odmeny, ako je uvedený v ná
zve článku, je len simplifikáciou a takpovediac, vedeckou metaforou. Navr
hovaný je termín mezokortikolimbický systém, ktorý sa už v zahraničnej li
teratúre ojedinele používa. Jeho osvojenie si a prevzatie podľa autora zodpo
vedá komplexnej a integratívnej snahe uchopiť systémy spracovávajúce od
menu v súlade s najnovšími poznatkami. Funkcia dopamínu tkvie skôr 
v motivačnej ako v afektívnej báze odmeny a dopamín má význam ako 
signál učenia sa odmeňujúcim podnetom. Zmeny dopamínergnej neuro
transmisie sú pri rozličných závislostiach často rôznorodé a nekonzistentné. 
Patologické hráčstvo však môže slúžiť ako čistý model závislosti, bez interfe
rencie konkrétnou psychoaktívnou látkou a poukazuje na hypodopamínerg
ný stav a deficitnú odmenu. Interpretácie zmien mezokortikolimbického 
systému v rámci patologického hráčstva sú však stále otvorené a možno pri
spejú k ďalšej revízii takzvaného systému odmeny. 
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