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Súhrn 

Pri porovnaní mladých a starých pacientov s diagnózou "alkoholizmu" (škodlivé 
užívanie a syndróm závislosti) sme zistili, že mladší pacienti majú častejšie po
zitívnu rodinnú anamnézu (RA), kombinujú a konzumujú signifikantne väčšie 

množstvo alkoholických nápojov. Suicidálne správanie je dva razy častejšie u mla
dých pacientov, takisto aj miera rozvodovosti je dvojnásobne vyššia v skupine 
mladých pacientov. Naopak starí "alkoholici" majú väčší počet telesných a psychia
trických komplikácií, preferujú konzumáciu destilátov a vel"mi zriedka kombinujú 
rozdielne typy nápojov. Starí "alkoholici" s neskorým nástupom alkoholizmu sú väč
šinou typu A (neskorý nástup ochorenia, menší výskyt RA, miernejšia záv i s l osť 
a mierna klinická symptomatika) a mladí "alkoholici" sú typu B (častejš i e pozitívna 
RA, skorý nástup ochorenia , závažnejšia závislosť a chronická liečba a lkoholizmu). 
Pri hlbšej analýze súboru starých alkoholikov zisťujeme existenciu dvoch skupín. 
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Prvú skupinu tvoria pacienti so skorým nástupom alkoholizmu, ktorí majú prob
lémy takmer celý život. Druhú skupinu tvoria pacienti s neskorým nástupom alko
holizmu (po 55. roku života), väčšinu tejto skupiny tvoria ženy a muži , ktorí žijú 
osamelo a v sociálnej izolácii. Determinantmi alkoholizmu v starobe sú hlavne 
anamnéza abúzu etylu od mladosti , poruchy osobnosti (hlavne u mužov) a psychoso
ciálne faktory (hlavne u žien a u starých alkoholikov s neskorým nástupom alkoho
lizmu). Dôsledkami alkoholizmu ako v každom veku, aj v starobe sú somatické 
a psychiatrické komplikácie, častejšie hospitalizácie, predlžovanie pobytu v nemoc
nici a s tým spojené vysoké náklady. 

K ľ ú č o v é s lov á: alkoholizmus - staroba - zvláštnosti a charakteristiky -
komplikácie 

H. Shahpesandy, Z. Janíková , V. Kasanická, O. Šupalová, 
R. Mojžišová, J . Pristášová: ALCOHOLISM IN THE ERDERLY 
COMPARATIVE STUDY IN OLD AND YOUNG PATIENTS 
WITH ALCOHOLISM 

Summary 

In this work we focused on comparison of alcoholism in the elderly and young 
adults. We found that young alcoholics compared with elderly one s have more of ten 
positive family history, combine and consume significantly higher amounts of alco
holic drinks. Suicidal behaviour, and divorce rate are twice of ten in the group of 
young patients . On the other hand, elderly alcoholics have more of ten somatic and 
psychiatric complications, prefere to drink only destillates, and very seldom combine 
different types of drinks. Elderly alcoholics are type A which is characterised by la
ter onset, lower risk factors , less severe dependence, and less psychopathology. On 
the other hand young patients are type B alcoholics (familial alcoholism, early-onset 
alcohol-related problems, greater severe dependence, more chronic treatment). The
re are two types of alcoholism in the elderly, early onset alcoholism, and late onset 
alcoholism. Determinats of alcoholism in the elderly are history of alcohol abuse 
(men), psychosocial factors (women). Consequences consist of somatic and psychiat-
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ric illnesses, more use of intensive care, longer inpatient stays, and higher hospital 
charges. 

K ey wo r ds: alcoholism - elderly - differences - characteristics - complica
tions 

Úvod 

V dvadsiatom storočí došlo k revolúcii vo verejnom zdravotníctve , v zlep
šení výživy, podmienkach bývania, vzdelaní a v sociálnej starostlivosti. 
Všetky tieto faktory prispeli k dramatickému rastu absolútneho i relatívne
ho počtu starých ľudí na celom svete . Medzi rokmi 1950 - 1990 sa dÍžka ži
vota na celom svete zvýšila z 36,4 na 64,7 rokov. V súčasnosti 6 % svetovej 
populácie tvoria ľudia starší ako 65 rokov. V USA v roku 1995 tvorili ľudia 
nad 65 rokov 13 % populácie a v štátoch západnej Európy 13 - 18 % oby
vateľstva (Gottfries & Karlson, 1997). Na Slovensku ľudia starší ako 65 ro
kov tvoria 11,37 % populácie (ÚZIŠ, 2002). Tak, ako populácia starne, zvy
šuje sa rovnomerne aj prevalencia telesných a duševných chorôb a porúch. 
Najbežnejšími psychickými poruchami v starobe sú depresie a poruchy pa
mäti , ale zvyšuje sa tiež počet ľudí s alkoholizmom. 

Epidemiológia 

Incidencia a prevalencia alkoholizmu v starobe býva často podhodnoco
vaná (Novotný a kol. 1989, André a kol., 2001). Detekcia problémov spo
jených s alkoholom u starších ľudí je často náročná, pretože tieto môžu byť 
považované za bežné zdravotné ťažkosti. Zistilo sa, že väčšina starších pa
cientov s problémami s alkoholom podhodnocuje ich konzum. V jednej štúdii 
napríklad až 60 % respondentov uviedlo, že nikdy nadmerne nepožívalo al
koholické nápoje a len 6,7 % odpovedalo, že vypije viac ako jeden pohár 
týždenne. Tradične používané indikátory sústreďujúce sa na sociálne, pra-
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covné a právne záležitosti nemusia byť u starých pacientov také relevantné 
ako u pracovne činných ľudí (Kovárová a Dóci, 2002; Kovárová a kol. , 2003). 

Dostupné údaje o epidemiológii porúch spojených s alkoholom pochádza
jú zväčša zo západných krajín a často sú rozporuplné . V National Health 
Survey zistili v roku 1988 podľa definície DSM-III jednoročnú prevalenciu 
alkoholovej choroby (abúzus a závislosť) medzi ľuďmi nad 65 rokov približne 
1,4 % (Williams, DeBakey, 1992). Odhady výskytu alkoholizmu sa pohybujú 
od 1 do 6 % v komunitných populáciách, od 7 do 22 % starších ľudí hospita
lizovaných zo zdravotných dôvodov (Curtis a kol. , 1989; McCusker a kol. , 
1971 ; Schuckit a Miller , 1975) a od 28 do 44 % u starých osôb prijatých na 
psychiatrické oddelenia (Simon a kol. , 1968; Gaitz , Baer , 1971 ). Miery ko
munitnej prevalencie porúch spojených s užívaním alkoholu indikujú, že 
okolo 2 - 3 % starých mužov a menej ako 1 % starých žien v USA trpí tými
to poruchami (Helzer a kol., 1991). Starí muži sú dva razy náchylnejší k po
žívaniu alkoholu ako staré ženy, a taktiež sú dva až šesťnásobne náchyl
nejší ako ženy byť problémovými pijanmi (Atkinson, 2002). 

Klinický obraz alkoholizmu u starobe 

Prejavy škodlivého užívania a závislosti od alkoholu v starobe sú odlišné 
ako u mladších osôb. Chýbajú excesy so stratou kontroly, užívanie má skôr 
pozvoľný a kontinuálny priebeh, pokusy o abstinenciu sú zriedkavejšie. Prí
znaky porúch sú jemné, atypické, alebo podobné symptómom iných geria
trických ochorení. Pri miernych alebo ohraničených prípadoch u starých 
ľudí epizodický abúzu s alkoholu alebo závislosť od nízkych dávok benzodia
zepínov nemusí produkovať telesné príznaky alebo komplikácie a tieto môžu 
ľahko ostať skryté. Stredne ťažká závislosť od alkoholu môže mať ohrani
čené klinické prejavy nekontrolovanej hypertenzie alebo diabetu mellitu. Vo 
veľmi závažných prípadoch sa problémy spojené s alkoholom prejavujú ako 
alkoholová choroba pečene, alkoholová demencia, periférna neuropatia, de
presia, insomnia, strata libida, epileptické ochorenia so začiatkom v starobe, 
zmätenosť, slabá výživa, inkontinencia, hnačky, myopatia, srdcové ochore
nia, nedostatočná starostlivosť o seba, hypertenzia, zlomeniny, makrocytová 
anémia a nežiaduce účinky liekov v dôsledku interakcie alkoholu s liekom 
(Fink a kol., 1996; Atkinson, 2002). 
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Alkoholická intoxikácia sa moze objaviť pri nižších dávkach u starých 
ľudí pre ich zvýšenú biologickú senzitivitu. Odvykací stav (tremor, halu
cinácie, epileptické paroxyzmy a delírium tremens) sa v starobe objavuje 
v ráznejšej miere pre prítomnosť somatických ochorení, čo komplikuje lieč

bu a býva spojené s väčšou mortalitou (Liskow a kol., 1989; Brower a kol., 
1994). 

Materiál a metodika 

56 starých (11 žien a 45 mužov) , priemerný vek 70,2 roka (rozpätie 65 -
84 rokov) a 59 mladých pacientov (6 žien a 53 mužov), priemerný vek 43 ro
kov (rozpätie 22 - 60 rokov) (tab. 1). Všetci pacienti boli vyšetrení klinicky 
a diagnostikovaní podľa diagnostických kritérií MKCH-10 (MKCH-10 , 
1992). Na detekciu pacientov sme použili MALT. Ide o dotazník, ktorý sa 
skladá z dvoch časti: hodnotenie cudzieho (MALT-C) a hodnotenie vlastné 
(MALT-V). Hodnotenie cudzieho vyplní lekár podla výsledkov vyšetrenia 
a podľa anamnézy. Vlastné hodnotenie vyplní sám pacient podla uvedeného 
návodu - inštrukcie . Na vyhodnotenie oboch častí testu sú vytvorené spo
ločné súčty . Body, ktoré sa u hodnotenia lekára označujú ako "vyskytuje sa" 
v MALT-C majú štvornásobnú hodnotu a výpovede pacienta, ktoré sú oz
načené, že sa vyskytujú v MALT-V sa počítajú raz. Hodnota testu od 6 do 10 
bodov naznačuje "podozrenie na alkoholizmus", a hodnota testu od 11 a vyš
šie na "alkoholizmus" (Kolárik a kol., 1988). Sledované boli tiež biologické 
markery ako pečeňové enzýmy (aspartát aminotransferáza - AST, gama
glutamyltransferáza - GMT) a tiež stredný objem erytrocytov (mean corpu
scular volume - MCV). Na štatistickú analýzu údajov sme použili T-test. 
Cieľom sledovania sú charakteristiky a zvláštnosti prejavov alkoholizmu 
u starých a mladých dospelých jedincov s poruchami spôsobenými alkoho
lom (tab. 1). 
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Tabuľka 1. Základná charakteristika sledovaných subjektov 

Spolu Ženy Muži Priemerný vek 

Starí 56 11 45 70,2 roka 

Mladí 59 6 53 43 rokov 

Výsledky 

Demografické údaje: 

8,9 % starých a 32,2 % mladých je slobodných, 55,3 % starých a 45,8 % 
mladých je ženatých/vydatých, rozvedených je 8,9 % starých a 18,2 % mla
dých, ovdovených je 21,4 % starých a 3,4 % mladých, u 5,3 % starých pa
cientov sme nevedeli zistiť ich rodinný stav (tab. 2) . 

Tabuľka 2. Rodinný stav v % 

Slobodní/é Ženatí/vydaté Rozvedení/é Ovdovení/é 

Starí 8,9 55,3 8,9 21,4 

Mladí 32,2 45,8 18,2 3,4 

Závislosť od alkoholu bola diagnostikovaná u 92 ,8 % starých a 79,7 % 
mladých pacientov, škodlivé užívanie u 7,2 % starých a 20,3 % mladých sub
jektov. Rodinná anamnéza je pozitívna u 17,8 % starých a 49,15 % mladých 
pacientov (tab. 3). 
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Tabuľka 3. Diagnóza a pozitívna rodinná anamnéza 

Závi sl osť Škodlivé užíva nie + RA 

Starí 92,8 7,2 17,8 

Mladí 79 ,7 20 ,3 47 

Vzdelanie: 

Základné vzdelanie má 62,5 % starých a 52,5 % mladých , stredoškolské 
vzdelanie má 21,4 % starých a 37,3 % mladých, vysokoškolské vzdelanie 
7,14 % starých a 10,16 % mladých . U 8,9 % starých pacientov sme nezistili 
vzdelanie (tab. 4). 

Tabuľka 4. Vzdelanie v % 

Základné Stredné Vysokoškolské Neznáme 

Starí 62,5 21 ,4 7,14 8,9 

Mladí 52,5 37,3 10,16 ° 
Preferované nápoje a množstvo vypitého alkoholu 

48,2 % starých pije od mladosti, ale je rozdiel medzi ženami a mužmi 
"alkoholikmi". Kým 60 % starých mužov nadmerne konzumuje alkohol od 
mladosti, v skupine starých žien je to len 9 %. 48,2 % všetkých starých pa
cientov nadužíva etyl od stredného veku, a dokonca staroby, ale znovu je tu 
rozdiel medzi pohlaviami. Kým 37,7 % starých mužov zvýšene pije alkohol 
od stredného veku , až 91 % starých žien konzumuje alkohol už od stredného 
veku. 
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10,7 % starých a 1,7 % mladých preferuje len pivo, 3,57 % starých 
a 10,16 % mladých preferuje len víno. 8,9 % starých a 44 % mladých kombi
nuje pivo s destilátmi, 3,57 % starých kombinuje víno s destilátmi, ale 
16,9 % mladých kombinuje víno s pivom a destilátmi . 71,4 % starých 
a 27,11 % mladých pije len destiláty (tab. 5). 

Tabuľka 5. Preferované nápoje v % 

Pivo Víno Destiláty Kombinácia 

Starí 10,7 3,57 71,4 12,47 

Mladí 1,7 10,16 27,1 60,9 

Biologické markery: 

ABT je zvýšená u 53,6 % starých a 84,7 % mladých (p < 0.05), GMT 
u 60,7 % starých a 91,5 % mladých (p < 0.05), MCV u 60 ,7 % starých 
a 74,5 % mladých. Tieto výsledky jasne poukazujú na signifikantne vyššiu 
konzumáciu alkoholu mladými "alkoholikmi" (tab. 6). 

Tabuľka 6. Biologické markery v % 

AST GMT MCV 

Starí 53,6 60,7 60,7 

Mladí 84.7 (p < 0.05) 91.5 (p < 0.05) 74,5 
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Komorbidita: 
Somatichá /wmorbidita 

Ochorenia centrálneho nervového systému (eNS) sme zistili u 73,2 % 

starých a 42,3 % mladých , kardiovaskulárne (KVS) u 59 % starých a 22 % 

mladých, gastrointestinálne GIT) (okrem hepatopatie) u 66 % starých 
a 27 % mladých, pľúcne u 32 % starých a 6,8 % mladých , úrazy v dôsledku 
ebriety alebo počas odvykacieho stavu u 71,4 % starých a 30,5 % mladých 
(tab. 7). 

TabuTka 7. Somatické komplikácie v lJ(' 

c S KVS GIT Plúcne Úrazy 

Starí 73,2 59 66 32 71,4 

Mladi 42 ,3 22 27 6,8 30,5 

Psychiatrichá /w morbidita 

Depresia bola zistená u 39,2 % starých a 32,2 % mladých, o samovraždu 
(T.8) sa pokúsilo 12,5 % starých a 20,3 % mladých , psychóza bola zachytená 
u 16 % starých a 20,2 % mladých . 16 % starých malo demenciu , 16 % alko
holickú encefalopatiu , kým v súbore mladých to bolo len 8,47 %. Insomniu 
sme zistili II 89,2 % starých a len u 10,16 % mladých (tab. 8) . 

Tabuľka 8. Psychické komplikácie v % 

Depresia T .S. Psychóza Demencia Alkoholická Insom ni a 
encefalopa tia 

Starí 39,2 2,5 16 16 16 89,2 

Mladí 32,2 0,3 20,2 ° 8,47 10,16 
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Mníchous/~ý test allwholizmu 

PodIa MALT-C (vyšetrenie lekárom) sme u sledovaných pacientov zistili 
niekoľko signifikantných rozdielov . Ochorenie pečene j e signifikantne čas

tejšie u mladých pacientov (93,2 % mladých alkoholikov má hepatopatiu 
oproti 66 % starým, p < 0.05), naopak polyneuropatia je signifikantne ča

stejšie zistená u starých pacientov (48,2 % starých a len 5 % mladých jedin
cov , p < 0.001 ). Zisťujeme taktiež signifikantne väčší počet mladých "alkoho
likov", ktorí konzumujú alkohol v množstve 300/240 ml (u žien) čistého alko
holu raz alebo viac ráz za mesiac. Väčšina starých ľudí konzumuje 
150/120 ml (u žien) čistého alkoholu za deň počas niekoIkých mesiacov 
(tab. 9). 

TabuIka 9. Výsledky MALT-C v % 

Znak Starí Mladí 

Ochorenie pečene 66 93.2 (p < 0.05) 

Polyneuropatia 48.2 (p < 0.001) 5 

Delírium tremens 57.14 44 

Konzumácia150/120 ml 51 (p < 0.01 ) 23,14 

Konzumácia 300/240 ml 49 76.3 (p < 0.01 ) 

Foetor alcoholicus 58.9 71 ,2 

Rodina hľadá pomoc 65 76,3 

MALT - V 

Na základe vlastného hodnotenia pacientov sme získali nasledujúce 
výsledky: 
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0-5 bodov: nenápadné, v norme: 13,5 % starých, 8,57 (Yo mladých. 
6 - 10 bodov: podozrenie na alkoholizmus a lebo poškodenie alkoholom: 

64,8 % starých , 20 % mladých. 
11 - 52 bodov: alkoholizmus, test podporuje s vyššou pravdepodobnosťou 

diagnózu závislosti od alkoholu: 21,6 % starých, 71 ,4 O/e mladých (tab . 10). 

Tabuľka 10. Výsledky MALT-V v % 

MALT-V Nenápadné Podozrenie na alkoholizmus Alkoholizmus 

Starí 13,5 64,8 21,6 

Mladí 8,57 20 71,4 

Po spočítaní počtu bodov MALT-C a MALT-V sme získali nasledujúce 
výsledky: 

0-5 bodov: nenápadné, v norme: nikto 
6 - 10 bodov: podozrenie na alkoholizmus alebo poškodenie alkoholom: 

1.8 % starých a O (Yc mladých pacientov. 
11 - 52 bodov: alkoholizmus, test podporuje s vyššou pravdepodobnosťou 

diagnózu závislosti od alkoholu : 98,2 % starých a 100 % mladých pacientov 
(tab. 11 ). 

Tabuľka 11. Výsledky MALT po sumácii MALT-V a MALT-C v % 

MALT(V+C) Nenápadné Podozrenie na alkoholizmus Alkoholizmus 

Starí O 1,8 98,2 

Mladí O O 100 
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Dislwsia 

V súlade s literatúrou sme zistili dve skupiny starých pacientov s alkoho
lizmom. Prvú skupinu tvoria tí, u ktorých sa diagnostikoval a lkoholizmus 
v mladosti , a druhú skupinu tvoria pacienti s neskorým nástupom alkoho
lizmu (po 55 . roku života). Alkoholizmus so skorým nástupom sme zistili 
u 52 % celého súboru . Ku skupine pacientov so skorým nástupom patrilo 
62 ,3 % mužov, ale iba 9 % žien. 48 % súboru tvoria jedinci s a lkoholizmom 
s neskorým nástupom. K tejto skupine patrí len 37,7 % mužova až 91 % 

žien. 60 % mužov žije v partnerstve, čo je v zhode s údajmi Novotného a kol. 
(1989), ale vyvrátilo časté literárne údaje o osamelosti starých alkoholikov 
(Sadock & Kaplan, 2001 ). Naopak 72 % žien žij e bez partnera a osamelo, čo 
podporuje tvrdenia, že alkoholizmus v starobe je dôsledkom sociálnej 
izolácie a osamelosti, či depresie (Zimberg, 1983). J e známe, že takmer 50 % 
žien s alkoholizmom trpí depresiou (Saloum a kol. , 2000). V našom súbore 
trpelo depresiou 54,5 % žien. 

Pri porovnaní mladých a starých pacientov s diagnózou alkoholizmu sme 
zistili , že mladší pacienti majú častej šie pozitívnu RA alkoholizmu a iných 
duševných porúch, častej šie kombinujú rôzne druhy a konzumujú signifi
kantne väčšie množstvo alkoholických nápojov. Naopak starí "alkoholici" 
majú väčší počet telesných a psychiatrických komplikácií, preferujú kon
zumáciu destilátov a veľmi zriedka kombinujú rozdielne typy nápojov. De
presia sa vyskytuje približne rovnako v obidvoch skupinách, ale suicidálne 
správanie je dva razy častejšie u mladých pacientov. Aj miera rozvodovosti 
je dvojnásobne vyššia v skupine mladých pacientov , čo zrejme súvisí s gene
račnými rozdielmi a väčšou mierou akceptácie rozvodu u mladších vekových 
skupín. Starí "alkoholici" s neskorým nástupom alkoholizmu sú väčšinou ty
pu A podľa Baborovej typológie (Babor a kol. , 1992), ktorí sú charakterizo
vaní neskorým nástupom alkoholizmu, menším výskytom rodinnej záťaže, 
menej závažnou závislosťou , nízkym výskytom alkoholových problémov 
a menšou psychopatologickou dysfunkciou. Naopak mladí "alkoholici" sú ty
pu B, čo znamená, že u týchto jedincov je častejšie pozitívna RA, závislosť je 
omnoho závažnejšia, nástup ochorenia je v skorom veku, takisto priebeh 
ochorenie býva ťažší. Toto rozdelenie má aj svoj prakticky význam, keďže sa 
ukázalo, že "alkoholici" typu A majú lepšiu odpoveď na antidepresívnu lieč-
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bu (Dundon a kol., 2004), čo je veľmi dôležité, keďže sa ukazuje, že depresia 
má väčší vplyv na rozvoj alkoholizmu u starých pacientov. 

Záver 

Demografické trendy poukazujú na fakt, že starí ľudia tvoria najrých
lejšie rastúci segment spoločnosti. Tak, ako populácia starne, zvyšuje sa 
rovnomerne aj prevalencia telesných a duševných chorôb a porúch. Najbež
nejšími psychickými poruchami v starobe sú depresie a poruchy pamäti, ale 
zvyšuje sa tiež počet ľudí s alkoholizmom. Odhady výskytu alkoholizmu 
v starobe sa pohybujú od 1 do 6 % v komunitných populáciách, od 7 do 22 % 
starších ľudí hospitalizovaných zo zdravotných dôvodov a od 28 do 44 % 
u starých osôb prijatých na psychiatrické oddelenia. Determinantmi alkoho
lizmu v starobe sú hlavne anamnéza abúzu etylu od mladosti, poruchy osob
nosti (hlavne u mužov) a psychosociálne faktory (hlavne u žien a u starých 
alkoholikov s neskorým nástupom alkoholizmu). Dôsledkami alkoholizmu 
ako v každom veku, aj v starobe sú somatické a psychiatrické komplikácie, 
častejšie hospitalizácie, predlžovanie pobytu v nemocnici a s tým spojené 
vysoké náklady. 

Literatúra 

André, l. - Čaplová, T - Vojtašáková, L. - Matejčíková, T: Problematika zneužíva
nia psychoaktívnych látok u osôb vyššieho veku. Psychiatria, 8/3, 2001, s. 117 -
122 

Atkinson, R . M.: Substance abuse in the elderly. In: Psychiatry in the elderly (eds. 
R. Jacoby and C. Oppenheimer), Third edition, 2002, Oxford University Press, 
s. 799 - 834 

Babor, T - F. - Hofmann, M. - DelBoca, F. K. - Hesselbrock, V: Types of Alcoho
lics, I. Evidence for an Emperically Derived Typology Based on Indicators of Vul
nerability and Severity. Arch Gen Psychiatry, 1992; 49, s. 599 - 608 

Brower, K. J . - Mudd, S. - Blow, F. C. - Young, J. P. - and Hill, E. M.: Severity 
and treatment of alcohol withdrawal in elderly versus younger patients. Alcoho
lism (NY), 1994, 18, s. 196 - 201 

161 



H. SHAHPESANDY, Z. JANÍKOVÁ, v. KASANICKÁ, O. ŠUPALOV Á, 
R. MOJŽIŠOVÁ, J. PRISTÁŠOV Á / ALKOHOLIZMUS V STAROBE -
KOMPARATÍVNA ŠTÚDIA SLEDUJÚCA STARÝCH A MLADÝCH 
PACIENTOV S PORUCHAMI V SÚVISE S ALKOHOLOM 

Curtis, J. R. - Geller, G. - Stokes, E. J ., et al: Characteristics, diagnosis , and treat
ment of a lcoholism in elderly patients . J Am Geriatr Soc, 1989, 37, s. 310 - 316 

Dundon W. - Lynch K. G. - Pettinati H. M. and Lipkin C.: Treatment outcomes in 
type A and B alcohol dependence 6 months after serotonergic pharmacotherapy. 
Alcoholism: Clinical and Experimental Research, RSA & ISBRA (Dir.); Lippin
cott Williams & Wil ki ns ; 2004, Vol. 28, 7, s. 1065 - 1073 

Fink, A - Hays, R. D. - Moore, A A, et al.: Alcohol-Related Problems in Older Per
sons. Determinants, Consequences, and Screening. Arch Intern Med, 1996, 156, 
s. 1150 - 1156 

Ga itz, C. M. - Baer, P. E.: Characteristics of elderly persons with alcoholism. Arch 
Gen Psychiatry, 1971,24, s. 372 - 378 

Gottfries, C. G. - Karlson, I.: Depression in Later Life, 1997 Lundbeck, s. 1 
He/zer, J. E. - Bumam, A., and McEuoy, L. T.: Alcohol abuse and dependence. In 

Psychiatric disorders in America. The Epidemiological atchment Area Study 
(ed. L.N. Robins and D.A. Regie r ), 1991, s. 81 - 115. The Free Press, New York 

Kollá,.ik, T. - PoliaJwuá, E. - RitomsJlý, A: Mníchovský test alkoholizmu - MALT. 
Mi.inchner Alkoholizmtest - MALT. Psychodiagnostické a didaktické testy, n.p. 
Bratislava, 1988. Autori pôvodnej verzie: Feuerlein, W. - Kúfner, H. - Antos, 
K. - Ringer, Ch., 1979 Beltz Test Gesellschaft mbh, Weinheim 

Kouafouá, M. - Dóci, I. - Bérešouá, A: Psychický stav starých ľudí žijúcich v komu
nite. In : Ághová, L. (ed.): Zborník vedeckých prác, Bratislava, 2003, s. 367 - 370 

Kouafouá, M. - Dóci, I.: Charakteristika konzumentov alkoholu nad 65 rokov v kon
texte projektu Zdravé starnutie. Geriatria, 8, 2002, 2, s. 78 - 82 

Liskow, B. I. - Rinck, C. - Campbell, J ., and Desouza, C.: Alcohol withdrawal in the 
elderly. J of Stud on Alcohol, 1989,50, s. 414 - 421 

McCusker, J. - Cherubin, C. E. - Zimber, S.: Prevalence of alcoholism in municipal 
hospital population. NY State J Med, 1971, 71, s. 751 - 754 

Mezinárodní klasifjkace nemocí . 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Po
pis klinických pfíznakú a diagnostická voditka. (Pl'el. z angl. orig.) Praha, Psy
chiatrické centrum 1992. "Zprávy" Č. 54 

Nouotný, V. - Kofinkouá, V. - Kolibáš, E. - Heretík, A: Alkoholizmus a vyšší vek. 
Protialkohol Obz, 24, 1989,4, s. 209 - 216 

Sadock, B. J . - Sa dock, V. A: Kaplan and Sadock s Pocket Handbook of Clinical 
Psychiatry, Third Edition, 2001, Lippincott Williams and Wilkins, s. 67 - 68 

Saloum, l. H. - Daley, D. C. - Thase, M. E.: Male Depression, Alcoholism and Vio
lence, Martin Dunitz 2000, s. 97 

Schuclút, M. A - Miller, P. L. : Alcoholism in elderly men : a survey of general medi· 
caI ward. Am N Y Acad Sei, 1975,275, s. 558 - 571 

162 



H. SHAHPESANDY, Z. JANÍKOVÁ, v. KASANICKÁ, O. ŠUPALOV Á, 
R. MOJŽIŠOVÁ, J. PRISTÁŠOVÁ / ALKOHOLIZMUS V STAROBE -
KOMPARATÍVNA ŠTÚDIA SLEDUJÚCA STARÝCH A MLADÝCH 
PACIENTOV S PORUCHAMI V SÚVISE S ALKOHOLOM 

Simon, A. - Epstein, L. J. - R eynolds, L.: Alcoholism in the geriatrie mentally ilI. 
Geriatrics, 1968, 23, s. 125 - 131 

ÚZIŠ Bratislava. 2002 
Williams, G. D. - DeBakey, S. F.: Changes in levels of alcohol consumption: United 

States. 1983-1988. Br J Addict, 1992,87, s. 643 - 648 
Zimberg, S .: Alcoholism in the elderly, Postgrad Med, 74,1983, s. 165 -172 

Do redakcie prišlo dňa: 22. 6. 2005 
Adresa autora: MUDr. H. Shahpesandy, Psychiatrické oddelenie NsP 

Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25,03101 Liptovský Mikuláš 
shahpesandy@pobox.sk 

163 


