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TASTE PREFERENCE AS A MARKER OF ALCOHOL DEPENDENCE 
ABSTRACT - The present paper presents a eritieal review of reeent prcelinieal and eIinieal 
studies on the relationship betwccn sweet taste preferenee and propensity to aIeohol drinking be
havior. The authors indieatc that eontrary to previous hypothcses, no eonsistent relationship be~ 
tween the twa traits has been shown. Thus, high preference for sweet solutians may not be used 
as a marker af aleohol depcndence. 
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WSTĘP 

Poszukiwania [enotypowych "markerów" uzależnienia od alkoholu etylowego 
(etanolu) pozwoliły zidentyfikować odchylenia w zakresie kilka zmiennych (m.in. 
osłabioną reakcją behawioralną na alkohol, obniżoną aktywność monoaminooksydazy 
typu B w płytkach krwi), które mogą sygnalizować ryzyko rozwoju tej choroby w 
przyszłości (12, 37). Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że współczesna medycyna 
nadal nie dysponuje wiarygodnym testem, który mógłby posłużyć jako narzędzie prze
siewowe do oceny ryzyka rozwoju alkoholizmu. Zważywszy na ogromne indywidual
ne i społeczne koszty uzależnień, istnieje niewątpliwa potrzeba dalszych badań w tym 
zakresie. 

W pracy przedstawiono krytyczną analizę argumentów - wynikających zarówno 
z prac doświadczalnych, jak i wykonanych niedawno badań klinicznych - przema-
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wiających za lub negujących istnienie związku między reaktywnością na smak słodki 
i nadmiernym spożyciem alkoholu. 

ZWIĄZEK MIĘDZY PREFERENCJĄ SLODKICH ROZTWORÓW I PICIEM 
ALKOHOLU U ZWIERZĄT 

Pierwsze dowody łączące spożycie słodkich roztworów z piciem alkoholu pocho
dzą z badań na wsobnych szczepach myszy. W 1978 r. Ramirez i Sprott (36) opubli
kowali doniesienie, z którego wynikało, że myszy szczepu C57BL, znane z dużej pre
ferencji alkoholu, spożywają również większe ilości sztucznego słodzika (sacharyny) 
niż myszy szczepu DBA/2J, znane z małej preferencji alkoholu. W kolejnych latach 
opublikowano wiele prac potwierdzających powyższe wyniki (2, 3, 21). 

Bezpośredni związek między spożyciem roztworów sacharyny i etanolu u po
szczególnych osobników wykazano po raz pierwszy u szczurów albinotycznych (22). 
W badaniu tym wszystkie zwierzęta wykazywały w warunkach wolnego wyboru mię
dzy wodą i roztworem sacharyny (l faza eksperymentu) wysoką preferencję O, l % 
roztworu sacharyny. Niektóre z nich (ok. 40% populacji), spożywały jednak więcej 
roztworu sacharyny niż wynosiło ich typowe dzienne zapotrzebowanie na płyny. W II 
fazie eksperymentu, w warunkach wolnego wyboru między roztworem etanolu i wodą, 
szczury prezentujące wcześniej zjawisko polidypsji roztworu sacharyny spożywały 
wielokrotnie więcej alkoholu niż pozostałe osobniki (22). 

Podobny związek wykazano również dla szczurów szczepu Wistar (21). Korelacja 
między spontanicznym spożyciem O, l % roztworu sacharyny i piciem 15% roztworu 
alkoholu była bardzo wysoka (współczynnik korelacji /' = 0,7). Dwadzieścia dziewięć 
procent szczurów, mając do dyspozycji roztwór sacharyny i wodę, zwiększało dzienne 
spożycie płynów o ponad 30%. Pozostałe zwierzęta spożywały roztwór sacharyny nie 
przekraczając bariery dobowego zapotrzebowania na wodę. Pierwsza z wymienionych 
grup rozpoczynała picie 15% alkoholu od początku prezentacji roztworu, zwiększając 
stopniowo spożycie w ciągu kolejnych dni eksperymentu. Szczury należące do drugiej 
grupy, rozpoczynały picie dużo mniejszych ilości alkoholu z kilkudniowym opóźnie
niem, a ponadto nie zmieniały ilości wypijanego alkoholu w ciągu kolejnych 24 dni 
badania (21). 

Podobne eksperymenty przeprowadzono także w naszym laboratorium (26, 27, 
28). W l fazie badania, szczury szczepu Wistar przez 48 godz. spożywały O, l % roz
twór sacharyny. W II fazie, do inicjacji picia alkoholu stosowano metodę polegającą 
na podawaniu do wyboru z wodą wzrastających od 2% do 8% stężeń alkoholu. Po 
wytworzeniu wstępnej preferencji etanolu, zwierzętom umożliwiono wolny, wielo
miesięczny dostęp do 8% i 16% etanolu oraz wody. Uzyskane wyniki potwierdziły 
związek między ilością spożywanego przez poszczególne szczury roztworu sacharyny, 
a wstępną preferencją małych ($ 6%) stężeń alkoholu. Korelacja ta zanikała jednak w 
trakcie kolejnych tygodni eksperymentu, kiedy alkohol dostępny był w dwóch, rela
tywnie wysokich stężeniach. Wyniki doświadczeń elektrofizjologicznych i behawio
ralnych na zwierzętach (13, 18, 25) oraz naszych własnych badań ludzi (41), wskazują 
na występowanie w "złożonym" smaku alkoholu komponenty gorzkiej oraz - prawdo
podobnie słabszej - komponenty słodkiej. Ta druga obserwacja pozwala wytłumaczyć 
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uzyskane przez nas wyniki (27, 28) w kategoriach podobieństwa smaku niskich stężeń 
alkoholu i sacharyny (32, 41). 

Szczególnie przydatne do badań nad neurochemicznym i behawioralnym podłożem 
uzależnienia od alkoholu są linie szczurów selekcjonowanych genetycznie, pod kątem 
wysokiej lub niskiej preferencji etanolu. W ten sposób uzyskano linie pijące alkohol 
spontanicznie i w dużych ilościach oraz zwierzęta aktywnie unikające alkoholu. Należą 
do nich m.in. linie (jako pierwszą dla każdej pary wymieniono linię preferującą alko
hol): P i NP, HAD i LAD, AA i ANA oraz sP i sNP (I, 23, 39, 40). Warto wspomnieć 
także o szczurach szczepu Fawn-Hooded charakteryzujących się wrodzoną dysfunkcją 
układu serotoninergicznego oraz wysoką preferencją alkoholu etylowego (34). 

Sinclair i wsp. (38) wykazali, że szczury linii P spożywają prawie dwukrotnie wię
cej O, I % roztworu sacharyny w porównaniu ze szczurami linii NP (linia zwierząt uni
kających alkoholu). Jeszcze większą różnicę w spożyciu sacharyny zaobserwowano 
pomiędzy szczurami AA i ANA. Wykazano również, że szczury linii P i AA piją 
większe ilości wysoko stężonych roztworów sacharozy i sacharyny w porównaniu z 
liniami NP i ANA (23, 34, 38, 39). 

Overstreet i wsp. (34) przeprowadzili badania obejmujące szczury należące do 
siedmiu szczepów różniących się preferencją etanolu. Spożycie alkoholu i sacharyny 
było wyraźnie skorelowane (r ~ 0,61; P < 0,001) w obrębie wszystkich linii. Kiedy 
badano pokolenie F2 pochodzące z krzyżowania preferujących etanol szczurów FH z 
unikającymi etanolu szczurami szczepu FRL, korelacja pomiędzy piciem sacharyny i 
alkoholu pozostawała wysoka (r ~ 0,65, P ~ 0,00 I). Może to sugerować genetyczne 
podłoże związku między dwoma zmiennymi. Podobne wyniki uzyskali dla linii P i NP 
Stewart i wsp. (39). Co waźne, we wszystkich cytowanych wyżej pracach, picie alko
holu i słodkich roztworów badane było osobno i traktowane jako dwie niezależne 
cechy behawioralne. (W ten sposób starano się ograniczyć wpływ, jaki mógł wywierać 
sam rakt badania jednej cechy na ekspresję drugiej.) W niektórych laboratoriach prefe
rencję sacharyny określano wiele dni przed prezentacją etanolu (27, 28). W innych 
eksperymentach badano wyłącznie spożycie słodkich roztworów (38, 40). W tych 
przypadkach, wykorzystywano szczury selekcjonowane genetycznie, u których skłon
ność (lub jej brak) do picia etanolu jest cechą wrodzoną, utrwaloną od pokoleń. 

Na podstawie wyników cytowanych wyżej badań, sformułowano hipotezę o istnie
niu ścisłego, genetycznie uwarunkowanego związku między preferencją słodkich 
roztworów i etanolu (23, 38, 21). Preferencja słodkich roztworów mogłaby, co za tym 
idzie, spełniać rolę markera zwiększonego ryzyka nadużywania i uzależnienia od alko
holu. Należy jednak pamiętać o wynikach wskazujących na istotne ograniczenia po
wyższych hipotez (5, 6,16,17,27,28,33,35). W naszych własnych badaniach (27,28), 
dyskutowana wyżej korelacja dotyczyła jedynie wstępnej fazy picia niskich stężeń 
etanolu. Wykazano też, że u myszy spożycie roztworów sacharyny koreluje z piciem 
3%, ale nie 6% i 10% etanolu (5). Inne badania na myszach zupełnie nie potwierdziły 
uwarunkowanego genetycznie związku między spozyciem sacharyny i alkoholu (33, 
35). Agabio i wsp. (I) zaobserwowali jedynie marginalne różnice w spożyciu sachary
ny między szczurami sP i sNP. Bell i wsp. (6) stosując u szczurów szczepu Wistar 
instrumentalną procedurę samopodawania alkoholu (aperant aral self-administratian; 
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26) wykazali, że preferencja sacharyny nie koreluje z samopodawaniem wyrażonym 
liczbą naciśnięć na przycisk uruchamiający podajnik wypełniony alkoholem. 

Wydaje się więc, że wbrew wcześniejszym założeniom o uniwersalnym charakte
rze dyskutowanej wyżej korelacji (22, 40), może ona dotyczyć, przynajmniej u niektó
rych szczepów myszy i szczurów, jedynie wstępnej fazy spożycia niskich stężeń eta
nolu. Według niektórych autorów (2, 3, 18, 41) wyniki tego rodzaju są pochodną wy
stępowania w złożonym smaku alkoholu komponenty słodkiej. 

ZWIĄZEK MIĘDZY PREFERENCJĄ SMAKU SŁODKIEGO I SPOŻYCIEM 
ALKOHOLU ETYLOWEGO U CZŁOWIEKA 

Badania ankietowe Yamamoto i wsp. (44) wykazały, że wśród nastolatków amery
kańskich zwiększone picie alkoholu jest powiązane ze zwiększonym spożyciem cukru 
i słodyczy. Należy jednak pokreślić, że wiele wcześniejszych prac sygnalizowało ra
czej odwrotną korelację między mierzonym równocześnie spożyciem cukru i piciem 
alkoholu (8, 11, 14, 15), co wg niektórych badaczy (11, 15) miałoby być pochodną 
swoistej "konkurencji" między substancjami o istotnej wartości kalorycznej. Powyż
sze niejasności wskazują na konieczność oddzielnego badania obu cech, lub też od
wołania się do populacji "wysokiego ryzyka", w których jedna z cech miałaby cha
rakter wrodzony (np. dzieci osób uzależnionych od alkoholu) (4, 10,37). 

Na podstawie różnic w preferencji smaku słodkiego można w populacji ludzkiej 
wyodrębnić dwie zasadnicze podgrupy: tzw. sweet-likers, tj. osoby preferujące wyso
kie stężenia cukru (pozytywna odpowiedź hedonistyczna rośnie wraz ze zwiększeniem 
stężenia sacharozy od O do 2 M) oraz tzw. sweet-dislikers, lj. osoby, które traktująjako 
przyjemne stężenia sacharozy do 0,2 M (21, 43). Przy stężeniach przekraczających 
0,2-0,3 M, sweet-dislikers reagują na kolejne roztwory narastającą awersją smakową 
(30, 43). Mimo odrębności w preferencji smaku słodkiego, różnicowanie i ocena 
intensywności słodkich roztworów jest podobna dla obu grup (21, 30, 42, 43). 

Wykorzystując powyższy podział, Kampov-Polevoy i wsp. (19) oceniali reakcję 
hedonistyczną na 5 roztworów sacharozy u 20 mężczyzn uzależnionych od alkoholu, 
którzy po detoksykacji zachowywali pełną abstynencję przez min. 28 dni. Grupę kon
trolną stanowiło 37 mężczyzn, którzy nie byli uzależnieni od alkoholu. Wszystkim 
badanym podawano 0,05, 0,10, 0,21, 0,42 i 0,83 M roztwór sacharozy, w losowej 
kolejności. Badani oceniali przy pomocy skal liniowych (od O do 200 mm) intensyw
ność i przyjemność związaną ze smakiem każdego z roztworów. Zarówno osoby uza
leżnione, jak i nieuzależnione prawidłowo rozróżniały poszczególne stężenia sacharo
zy. Podobnie, oceniana na skali liniowej intensywność smaku roztworów cukru nie 
odróżniała badanych grup. Kampov-Polevoy i wsp. (19) wykazali natomiast, że w 
porównaniu z grupą kontrolną uzależnieni istotnie rzadziej preferowali dwa najniższe 
stężenia sacharozy (49% osób wobec 20% w grupie kontrolnej). Większość uzależ
nionych (65%) preferowała za to najwyższe stężenie cukru, podczas gdy w grupie 
kontrolnej, najwyższe stężenie preferowało jedynie 16% badanych. Tak więc, zjawi
sko preferencji wysokich stężeń cukru (sweet-liking) występowało znacznie częściej 
wśród osób uzależnionych. Ten sam zespół (20) analizował profil osobowości pa
cjentów uzależnionych od alkoholu [wykorzystując Trójwymiarowy Kwestionariusz 
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Osobowości (Tridimensional Personality Queslionnaire) Cloningera (9)] w powiąza
niu Z preferencją słodkich roztworów. Profil osobowości alkoholików preferujących 
najwyższe stężenia sacharozy charakteryzował się umiarkowanym podwyższeniem 
wyników w skalach Novelty Seeking i Harm Avoidance. 

W kolejnym eksperymencie, Kampov-Polevoy i wsp. (24) oceniali preferencję 

słodkich roztworów u 32 mężczyzn uzależnionych od alkoholu i u 25 osób stanowią
cych grupę kontrolną. Celem badania było ustalenie na ile korelacja między zjawi
skiem sweel-liking i uzależnieniem od alkoholu jest uwarunkowana genetycznie, a na 
ile jest pochodną działania alkoholu na zmysł smaku (31) lub wpływu innych czynni
ków związanych z przewlekłym piciem. Niezależnie od przynależności grupowej, 
osoby posiadające ojca uzależnionego od alkoholu 3-krotnie częściej preferowały 

wysokie stężenia sacharozy w porównaniu z osobami bez takiego wywiadu. Pozostaje 
to w zgodzie z hipotezą, że preferencja smaku słodkiego jest skorelowana z genetycz
nym ryzykiem rozwoju alkoholizmu. Co ciekawe, także sam fakt nadużywania alko
holu - niezależnie od wywiadu rodzinnego - zwiększał prawdopodobieństwo wyboru 
wysokich stężeń cukru (24). Analizując wyniki ostatniej z cytowanych prac, warto 
pamiętać, że występowanie alkoholizmu w rodzinie może prowadzić do wzmożonej 
preferencji smaku słodkiego także poprzez mechanizmy nie-genetyczne. (Przykłado
wo, rodziny z problemem alkoholowym mogą mieć mniejsze dochody i w związku 
z tym stosować inną dietę; dzieci z takich rodzin mogą rozpoczynać eksperymentowa
nie z alkoholem we wcześniejszym wieku.) 

Opublikowane równolegle badania innych zespołów (29, 42) nie potwierdziły wy
ników cytowanych wyżej prac. Wydaje się, że podstawowe znaczenie dla wyjaśnienia 
tej sprzeczności ma dobór grup kontrolnych w badaniach Kampov-Polevoya i wsp. 
Grupy te charakteryzowała niska, podstawowa preferencja sacharozy - zdecydowanie 
odbiegająca od parametrów opublikowanych przez Ścińską i wsp. (42) oraz Kranzlera 
i wsp. (29). 

Badanie wykonane przez nasz zespół (42) polegało na ocenie reakcji na 4 podsta
wowe kategorie smakowe u 20 synów mężczyzn uzależnionych od alkoholu (średnia 
wieku badanej grupy: 15,4 lat) oraz w odpowiednio dobranej grupie kontrolnej. Anali
za statystyczna nie wykazała żadnych różnic w zakresie intensywności i przyjemności 
związanej ze smakiem roztworów sacharozy i chininy (gorzki). Również procent osób 
preferujących najwyższe stężenie cukru (30% = 0,88 M) nie różnił się znacząco w obu 
grupach. Co ciekawe, w porównaniu z grupą kontrolną, synowie alkoholików oceniali 
słone roztwory jako bardziej nieprzyjemne, a najniższe stężenie kwasu cytrynowego 
jako bardziej intensywne. Różnice te nie były jednak znaczące (42). 

Nasze wyniki pozostają w zgodzie z doniesieniem Kranzlera i wsp. (29), którzy 
przeprowadzili badanie preferencji słodkich roztworów u 122 osób nie spełniających 
kryteriów rozpoznania uzależnienia od alkoholu. U 58 uczestników stwierdzono wystę
powanie alkoholizmu w rodzinie. Nie wykazano jednak związku między występowa
niem alkoholizmu w rodzinie a oceną intensywności i preferencją roztworów sacharozy. 

Problemem wpływu alkoholu na zmysł smaku postanowiliśmy zająć się w naszym 
kolejnym badaniu (7), którego celem było zbadanie odpowiedzi smakowych u 32 
mężczyzn uzależnionych od alkoholu oraz w odpowiednio dobranej grupie kontrolnej. 
Uzależnienie od alkoholu nie wiązało się ze zmienioną reaktywnością na żaden z 4 
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podstawowych smaków. Odsetek osób preferujących najwyższe stężenie sacharozy 
był zbliżony w obu grupach (grupa badana: 63%, grupa kontrolna: 53%, P > 0,4). 
Badane grupy nie różniły się również pod względem ilości cukru dodawanego do 
napojów oraz ocenianego na skali liniowej "głodu" słodyczy. Podobnie, występowanie 
uzależnienia od alkoholu w rodzinie nie wpływało na ocenę słodkich roztworów (7). 

PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY DALSZYCH BADAŃ 

Przedstawiony powyżej przegląd piśmiennictwa nie potwierdza hipotezy stawianej 
przez niektórych autorów (J 9, 21, 40), że preferencja wysokich stężeń sacharozy może 
być markerem ryzyka rozwoju uzależnienia od alkoholu. Nasze najnowsze badania 
(Bieńkowski i wsp., dane niepublikowane) nie wykazały korelacji między reaktywno
ścią smakową, w tym preferencją smaku słodkiego, a uzależnieniem od opioidów. 

Przedstawione wyniki nie powinny jednak skłaniać do zaniechania badań nad 
związkiem między reaktywnością na naturalne bodźce nagradzające i awersyjne a 
rozwojem uzależnień. Z neurobiologicznego punktu widzenia, każda substancja uza
leżniająca musi wystarczająco różnić się od nagród naturalnych, ale musi też wykazy
wać wystarczające do nich podobieństwa. Dzięki tym 'podobieństwom, w fazie inicja
cji samopodawania środka uzależniającego wykorzystywane są w mózgu struktury 
stare ewolucyjnie (tworzące tzw. "układ nagrody") służące organizmowi do selekcji 
naturalnych bodźców o pozytywnym zabarwieniu hedonistycznym (26). 

Postęp wiedzy o molekularnych i fizjologicznych podstawach percepcji smakowej, 
jaki dokonał się w ciągu ostatnich kilku lat, otwiera nowe możliwości wykorzystywa
nia badania zmyslu smaku do diagnostyki schorzeń obwodowego i ośrodkowego ukła
du nerwowego. Zaletą badań gustometrycznych jest ich maly koszt, znikoma inwazyj
ność oraz brak większych problemów natury etycznej. 

Dalsze badania planowane przez nasz zespół będą zmierzaly do znalezienia innych 
markerów skłonności do uzależnień wśród genotypowych i fenotypowych cech zwią
zanych ze zmysłem smaku. Planujemy też rozszerzenie badań na cale spektrum chorób 
neuropsychiatrycznych, w przebiegu których patologia układu nagrody mOŻe odgry
wać wiodącą rolę. Wydaje się, że z punktu widzenia funkcjonowania układu nagrody, 
racjonalne byłoby zbadanie u tego samego osobnika wrażliwości na calą gamę atrak
cyjnych (smak słodki, niskie stężenia NaCI, smak glutaminianu sodu) i awersyjnych 
(smak gorzki i kwaśny) bodźców smakowych. Tego rodzaju strategia pozwoli na 
przeprowadzenie bardziej zaawansowanej analizy statystycznej zmierzającej do wy
selekcjonowania całej grupy cech pozwalających przewidzieć przypisane pacjentowi 
rozpoznanie. 

STRESZCZENIE 

W pracy przedstawiono krytyczny przegląd opublikowanych niedawno badań 

przedklinicznych i klinicznych nad związkiem między preferencją smaku slodkiego, a 
skłonnością do nadużywania alkoholu. Autorzy wykazują, że wbrew wcześniejszym 
przypuszczeniom nie wykazano jak dotąd wiarygodnego związku między cechami. Co 
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za tym idzie, wzmożona preferencja słodkich roztworów nie może być stosowana jako 
marker skłonności do uzależnienia od alkoholu. 

Słowa kluczowe: uzależnienie od alkoholu, preferencja smaku słodkiego. 
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