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Súhrn 

Pri porovnaní 73 starých "alkoholikov" (priemerný vek 70,2 roka) so skupinou 
90 mladých (priemerný vek 43,9 roka) zisťujeme, že starí alkoholici sa vyznačujú si
gnifikantne slabou genetickou dispozíciou, základným vzdelaním, dlhšou abstinen
ciou, miernejším konzumom alkoholu, ale aj väčším počtom telesnej a duševnej ko
morbidity a vyššou mortalitou. Naopak pre mladých alkoholikov je typická silná 
hereditárna záťaž , komorbidná porucha osobnosti, časté antisociálne správanie, 
väčší počet hospitalizácií, veTký konzum a kombinácia alkoholických nápojov a väč
ším počtom liečených v špecializovanom proti alkoholickom ústave. V zhode s lite
ratúrou, takmer 2/3 starých alkoholikov tvorili osoby, ktoré s abúzom alkoholu 
začínali v mladosti a dožili sa staroby, a 1/3 tvorili jedinci, ktori s nadmerným uží
vaním alkoholu začali v strednom veku a starobe. 

K r ú č o v é s lov á : alkoholizmus v starobe - alkoholizmus v mladosti - staroba 
- poruchy osobnosti - kriminalita - komorbidita - mortalita 
- vzdelanie - preferované nápoje - SIMA - MALT 
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Summary 

After comparison of 73 elderly alcoholics (mean age 70,2 years) with their 
90 young counterparts (mean age 43,9) we have found that the majority of elderly 
patients had elementary education, was married, they had significantly less fre
quent family history, longer periode of abstinence, used to consume alcohol in mode
ration , but on the other band they had more somatic and mental comorbidity and 
higher rate of mortality. Young alcoholics display significantly more of ten positive 
family hi story of mental disorders and alcoholism, comorbid personality disorders, 
more frequent anti social behaviour, higher number of admission and tended to 
drink more hazardous than thier elderly counterparts. 

Key wo r ds: Alcoholism in the elderly - elderly - co morbidity - personality di
sorders - antisocial behaviour - mortality - education - depres
sion - abuse ofbenzodiazepines - SIMA - MALT 

Úvod 

Zdá sa, že celková konzumácia alkoholu sa s vekom znižuje (Adams, Cox, 
1995). Výskumníci, kto ri sa však touto otázkou zaoberali , sa nevedia zhod
núť, či naozaj s vekom dochádza k redukcii konzumu. Väčšina autorov sa 
domnieva, že redukcia konzumu alkoholu je skôr spôsobená zvýšenou senzi
tivitou starých osôb na alkohol a zdravotnými problémami ako ich túžbou 
piť menej (Stinson, Dufour, Bertolucci, 1989). Vychádzajúc však z každoden
nej praxe zdá sa, že väčšina pacientov, ktori pili od mladosti, pokračujú 
v pití, ale menej kombinujú a konzumujú alkohol v miernejšej miere. Alko
holizmus v starobe sa líši od alkoholizmu v mladosti viacerými charakteri
stikami. Starí alkoholici sa vyznačujú signifikantne slabou genetickou dis
pozíciou, miernejším konzumom alkoholu a miernejším priebehom ochore
nia. Naopak pre mladých alkoholikov je typická silná hereditárna záťaž, ko-

38 



H. SHAHPESANDY, J. PRISTÁŠOVÁ, Z. JANÍKOVÁ, R. MOJŽIŠOVÁ, 
V. KASANICKÁ, O. ŠUPALOVÁ / ALKOHOLIZMUS SO SKORÝM 
ZAČIATKOM VS ALKOHOLIZMUS S NESKORÝM ZAČIATKOM -
CHARAKTERISTIKA, ZVLÁŠTNOSTI A PODOBNOSTI 

morbidná porucha osobnosti, časté antisociálne správanie a ťažší priebeh 
ochorenia (Selzer, 1980; Crowe, 1978; Mateječek a ko1. , 1982; Rada, 1978; 
Cotton, 1979; Babor a kol. 1992). Zdá sa, že takmer 2/3 starých a lkoholikov 
tvorili osoby, ktoré s abúzom alkoholu začínali v mladosti a dožili sa staro
by, a 1/3 tvorili jedinci, ktorí s nadmerným užívaním alkoholu začali 

v strednom veku a starobe (Rigler, 2000). 
V predchádzajúcom čísle sme predniesli výsledky porovnania starých a l

koholikov s ich rovnako starými rovesníkmi, v tejto práci priblížime výsled
ky porovnania starých alkoholikov s mladými. 

Materiál a metodika 

73 "starých" vo veku 65 rokov a viac (priemerný vek 70,2 roka ) bolo porovnaných 
s 90 mladými pacientmi s diagnózou F10.2 a F10.1 podľa MKCH-10 (priemerný vek 
43,9 roka), ktorí boli liečení na Psychiatrickom oddelení NsP v Liptovskom Mikuláši 
v priebehu rokov 2001 - 2005 (tab. 1). 

Tabuľka 1. Štruktúra súboru 

Skupina Ženy Muži Spolu Priemerný vek 

Starí 17 56 73 70,2 roka (65-92) 

Mladi 16 74 90 43,9 roka (22-55) 

Spolu 33 130 163 

Okrem klinického vyšetrenia sme použili skrátený inventár markerov alkoholiz
mu (SIMA) (Novotný a kol. , 1991), Mnichovský test alkoholizmu (MALT), ktorý sa 
skladá z dvoch častí , 1. časť: hodnotenie cudzieho (MALT -Cl a 2. časť: hodnotenie 
vlastné (MALT -V). MALT-C vyplní lekár podľa výsledkov vyšetrenia a podla anam
nézy, MALT-V vyplní pacient podľa inštrukcie . Diagnostická hodnota: O - 5 bodov: 
norma, 6 - 10 bodov: podozrenie na alkoholizmus a napokon 11 a vyššie : alkoholiz
mus. (Kollárik a kol. , 1988). Ďalej sme použili Geriatrickú škálu depresie (Sheikh, 
Yesaveg, 1986) a Štandardizovaný minilmental state examination (SMMSE) 
(Molloy, Carnette, 1999). Všetky údaje sme štatisticky analyzovali v programe 
SPSS, verzia 13. 
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Výsledl~y 

Pri analýze rodinného stavu zisťujeme, že slobodných je 13,7 % starých 
a 36,7 % mladých pacientov, ženatých, resp. vydatých je 57 ,5 % starých 
a 37,8 % mladých, rozveqených je 6,8 % starých , 18,9 % mladých, ovdo
vených je 21,9 % starých a 6,70/0 mladých. 

Čo sa týka vzdelania, základné vzdelanie má 72,6 % starých a 44,4 % 
mladých, stredoškolské vzdelanie 20,5% starých , 43,3 % mladých a napokon 
vysokoškolských jedincov je 6,8 % starých a 12,2 % mladých (tab. 2). 

TabuIka 2. Základné demografické charakteristiky pacientov 

Znak Starí Mladí 

Rodinný stav Slobodní/slobodné 13,7 % 36,7 % (P<O,OOl) 

Ženatí/vydaté 57,5 % (P<0,001) 37,8 % 

Rozvedení/rozvedené 6,8% 18,9 % (P<O,OOl) 

Ovdovení/ovdovené 21,9 % (P<0,001) 6 ,7 % 

Vzdelanie Základné 72,6 % (P<0,01) 44,4 % 

Stredoškolské 20,5 % 43,3 % (P<O,Ol) 

Vysokoškolské 6,8 % 12,2 % (P <O,Ol) 

Ďalej zisťujeme, že rodinná záťaž duševných porúch je pozitívna u 15 % 

starých a 52 % mladých pacientov. Najčastejšou psychickou poruchou v ro
dinách probandov oboch skupín je alkoholizmus, ktorý zisťujeme u 6,8 % 
starých a 32,20 % mladých (P< 0,001). 

Zisťovali sme, ako dlho pacienti v priebehu 5 rokoch sledovania abstino
vali. Vychádzali sme z dvoch faktov, a to údajov pribuzných, ale aj zo zdra
votnej dokumentácie. Zistili sme, že stari pacienti abstinovali v priemere 
27,58 mesiaca a mladí 10,96 mesiaca. 

Zaujímavé je zistenie, že 30 % mladých a 6,90/0 starých pacientov sa po
drobilo protialkoholickému liečeniu v špecializovanom ústave , v tomto 
prípade výlučne išlo o OLÚP Predná Hora. 

Ďalšie zistenie sa týkalo výskytu kriminality (akýkoľvek stret s orgánmi 
činnými v trestnom konaní). Väčšinou išlo o porušenie domovej slobody, 
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násilie proti jednotlivcovi a skupine obyvateľstva, ublíženie na zdraví alebo 
krádež. Údaje o kriminalite probandov sme získali od príbuzných, psychiat
rickej dokumentácie a orgánov činných v trestnom konaní. Zistili sme, že 
8,2 % starých a až 43,3 % mladých pacientov spáchalo trestnú činnosť 
(P<O,OOl). 

Zaujímali sme sa taktiež o mortalitu. Zistili sme, že v skupine starých 
exitovalo 19,2 % a v skupine mladých 5,6 % pacientov. Zaujímali sme sa aj 
o pričiny a okolnosti úmrtia, zistili sme, že všetci mladí zomreli počas into
xikácie alkoholom a zhodou okolnosti boli nájdení mŕtvi mimo domova a ne
mocnice. Probandi skupiny starých zomreli v dôsledku telesných ochorení, 
väčšinou v nemocnici a doma (údaje získané z centrálneho registra NsP Lip
tovský Mikuláš) (tab. 3). 

Tabuľka 3. Ďalšie nálezy 

Rodinná záťaž Duševná porucha Starí Mladí 

Alkoholizmus 6,8 % 32,2 % P<0,001) 

Liečení v PAL 6,9 % 30 % (P<0,001) 

Kriminalita 8,2 % 43,3 % (P<O,OOl) 

Úmrtnosť 19,2 % (P<0,01) 5,6 % 

Čas abstinencie v mesiacoch 27,58 (P<0,001) 10,96 

Tabuľka 4. Preferované nápoje 

Preferované nápoje Starí Mladí 

Pivo 12,5 % 8,8 % 

Víno 3,5 % 6,6 % 

Destiláty 61,5 % (P<0,001) 21,1 % 

Kombinácia nápojov 22,5 % 63,3 % (P<0,001) 
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Zisťujeme, že starí pacienti preferujú konzumáciu destilátov (61,5 %) 

a piva (12,5 %), 22,5 % z nich kombinuje rôzne druhy alkoholických nápojov 
vrátane destilátov, vína a piva. Naopak väčšina mladých (63,3 %) kombinu
je viaceré alkoholické nápoje, najčastejšie destiláty s pivom, konzumáciu de
stilátov obľubuje 21,1 % z nich, piva 8,8 % a vína 6,6 % (tab. 5). 

Tabuľka 5. Skrátený inventár markerov alkoholizmu (SIMA) 

SIMA Starí Mladí 

Anamnestické znaky 1. Hepatopatia 90 % 94 % 

2. Nauzea 75 % (P<0,01) 50 % 

3. Slabosť 100 % (P<0,01) 59 % 

4. Parestézie 62 % (P<O,Ol) 19 % 

5. Poruchy chôdze 92 % (P<O,O l ) 44% 

Fyzikálne vyšetrenie 6. Edémy 36% 24 % 

7.Ikterus 15 % 20 % 

8. Prekrvenie spojiviek 79 % (P<0,01) 44 % 

9. Teleangiektázie 79 % (P<0,01) 38 % 

10. Tremor 81 % (P<O,Ol) 61 % 

11. Hepatomegália 77 % (P<O,Ol) 53 % 

12. Jazvy 86 % (P<O,Ol) 62 % 

13. Titubácie 90 % (P<O,Ol) 48 % 

Laboratórne vyšetrenie 14. GMT 64% 84 % (P<O,Ol) 

15. AST 64 % 68 % 

Diagnostika podla Alkoholizmus 97,3 % 78,9 % 
SIMA Nonna 2,7 % 21,1 % (P<O,OO l ) 
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Výsledky skríningových inštrumentov 

Na základe vyšetrenia inštrumentom SIMA zisťujeme signifikantné roz
diely vo viacerých znakoch. Kým priemerný počet znakov u starých pacien
tov je 10,9 znakov, v skupine mladých je to 7,7. Podľa SIMA 97 ,3 % starých 
a 78 ,9 % mladých pacientov spÍňa kritériá pre alkoholizmus, naopak 2,7 % 
starých a 21,1 % mladých nejaví prejavy alkoholizmu. Z anamnestických 
znakov SIMA, okrem hepatopatie, ktorú zisťujeme zhodne u viac ako 90 % 

oboch skupín, v ostatných znakoch starí pacienti skórovali signifikantne 
viac oproti mladým. Čo sa týka fyzikálneho vyšetrenia (znakov) SIMA, 
okrem ikteru a edémov, v ostatných markeroch znovu starí pacienti skóro
vali signifikantne viac. Pri hodnotení laboratórnych vyšetrení SIMA, elevá
ciu GMT zisťujeme u 64 % starých, ale u 84 % mladých pacientov (P<O,Ol ), 
zvýšenie ABT bolo zistené u 64 % starých a 68 % mladých (tab. 5). 

Tabuľka 6. Mníchovský test a lkoholizmu (MAL T) 

Mnichovský test alkoholizmu Stari Mladí 

Diagnostika Podozrenie na alkoholizmus 0% 1,1 % 
podľa MALT Alkoholizmus 100 % 98,9 % 

MALT-C 1. Hepatopatia 90 % 92 % 

2. Polyneuropatia 40 % (P<O,Ol ) 18 % 

3. Delirium tremens 51 % 33 % 

4. Konzum alkoholu 150/120 ml 82 % (P<O,Ol) 28 % 
(u žien) čistého alkoholu za deň 
počas niekoľkých mesiacov 

5. Konzum alkoholu 300/240 ml 18 % 72 % (P<O,Ol) 
(u žien) raz alebo viac ráz za mesiac 

6. Foethor alcoholicus 49 % 44 % 

7. Rodina (pribuzni, opatrovatelia) 100 % 80 % 
hľadajú pomoc kvôli alkohol. 
problémom pacienta. 
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Priemerný počet bodov v MALT-V je pre starých 12,29, pre mladých 
13 bodov , v MALT -C pre starých 17,59 bodu a pre skupinu mladých 15,23 
bodu. Podla celkového súčtu (MALT - V + MALT -C) priemerný počet bodov 
starých je 25 ,16 a priemerný počet v skupine mladých je 28,09 bodu, čo 
značí, že podľa MALT alkoholizmom trpí 100 % starých a 98,9 % mladých 
pacientov (tab. 6). 

Tabuľka 7. Somatická komorbidita 

Telesné ochorenia Stari Mladí 

Gastrointestinálne ochorenia 82 % 75 % 

Ochorenie eNS 73 % (P<O,OOl) 47 % 

Úrazy 63 % 54 % 

Hematologické choroby 53 % 43 % 

Kardiovaskulárne choroby 64 % (P<O,OOl) 17 % 

Endokrinné choroby 47 % (P<O,OOl ) 14 % 

Dýchacie choroby 40 % (P<O,OOl) 12 % 

Kožné choroby 22 % 22 % 

Ochorenie pohyb. aparátu 29 % (P<O,OOl) 9 % 

Infekčné ochorenia 21 % (P<O,OOl) 7 % 

ORL choroby 11 % 6 % 

Očné choroby 10 % 2 % 

Nádory 4 % 3% 

Somatická a psychiatrická komorbidita 

Pri porovnaní pacientov zisťujeme ochorenie GIT - u 82 % starých 
a 75 % mladých, ochorenie CNS u 73 % starých a 47 % mladých, úrazy 
u 63 % starých a 54 % mladých, hematologické komplikácie u 53 % starých 
a 43 % mladých , kardiovaskulárne choroby u 60 % starých a 17 % mladých, 
endokrinné choroby u 47 % starých a 14 % mladých, dýchacie ochorenia 
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u 40 % starých a 12 % mladých, kožné choroby zhodne u 22 % starých 
a mladých, ochorenia pohybového aparátu u 296/0 starých a 96/0 mladých , 
infekčné choroby u 21 % starých a 7 % mladých, otorinolaryngologické ocho
renia u 11 % starých a 6 % mladých, očné choroby u 10 % starých a 2 % 
mladých, nádorové ochorenie u 4 % starých a 3 % mladých (tab. 7). 

Pri porovnaní psychiatrickej komorbidity zisťujeme , že depresiou trpí 
29 % starých a 28 % mladých , psychózarni 7 % starých a 9 % mladých, de
menciami 21 % starých a 1 % mladých, o suicídium sa pokúsilo 5 % starých 
a 13 % mladých, škodlivé užívanie liekov zisťujeme u 14 % starých a u 11 % 

mladých . Poruchy osobnosti sme zistili u 47 % starých a u 73 % mladých , 
neurózy sme zistili len u 6 % mladých (tab. 8). 

Tabuľka 8. Psychiatrická komorbidita 

Psychiatrické poruchy Starí Mladí 

Poruchy osobnosti 47 % 73 % (P<O,OOl) 

Depresia 29% 28 % 

Škodlivé užívanie liekov 14 % 11% 

Samovražedné konanie 5% 13 % 

Demencie 21 % (P<O,OOl) 1 % 

Psychózy 7% 9 % 

Neurotické poruchy 0% 6 % 

Diskusia 

Pri porovnaní starých alkoholikov s mladými zisťujeme , že 2/3 starých 
alkoholikov má len základné vzdelanie, čo je v rozpore s častými tvrdenia
mi, že alkoholizmus v starobe je doménou jedincov s vyšším sociálnym sta
tusom a vyšším vzdelaním (Bercsi a kol. , 1993; Bristow, Clare, 1992). Ďalej 
zisťujeme, že väčšina (57,5 %) starých alkoholikov žije v manželstve, čo je 
v zhode s údajmi Novotného a kol. (1989), ale vyvrátilo časté literárne úda
je o osamelosti starých alkoholikov (Forster a kol. , 1993; Sadock & Sa dock, 
2001). Signifikantne vyššia je miera rozvodovosti u mladých pacientov, čo 
pravdepodobne súvisí s väčšou mierou akceptácie rozvodu u mladých. 
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Signifikantná (P<O,OOl) je aj prítomnosť hereditárnej záťaže v rodinách 
mladých alkoholikov (52 %) oproti starým (15 %). Toto zistenie je v súlade 
s literatúrou, ktorá hereditárnu záťaž alkoholikov udáva v rozmedzí 
30-50 % (Selzer, 1980; Crowe, 1978; Mateječek a kol., 1982; Rada, 1978; 
Cotton, 1979). 

Pri porovnaní dížky abstinencie a miery relapsu zisťujeme, že starí alko
holici signifikantne (P<O,OOl) dlhšie abstinujú oproti mladým alkoholikom. 
Kým v našom súbore mladí abstinovali priemerne okolo jedného roka, starí 
pacienti abstinovali viac ako dva roky. Aj tento nález podporuje predchá
dzajúce zistenia, že a lkoholizmus v séniu má miernejšie prejavy ako alkoho
lizmus so skorým začiatkom a v mladosti (Moos a kol. , 1990; André a kol. , 
2001; Nešpor a kol. , 2005). 

Významný rozdiel medzi starými a mladými alkoholikmi je aj v tom, že 
štatisticky (P<0,001) významná časť mladých (30 %) sa podrobila liečeniu 
v PAL. Tento fakt sa dá interpretovať ako prejav závažnosti ochorenia 
u mladých pacientov, čo je tiež v súlade s literatúrou (Schutte a kol., 1994; 
Schutte a kol. , 1998). 

Viac ako 43 % mladých, ale len 8 % starých pacientov má v anamnéze 
trestné stíhanie. Taktiež výskyt porúch osobnosti bol signifikantne častejší 
v skupine mladých a lkoholikov (73 %). Ani tieto výsledky neprekvapujú, 
naopak sú konzistentné s predchádzajúcimi zisteniami, že mladí alkoholici 
majú väčšie psychopatické črty a agresívne tendencie (Király, 1980; Vítek, 
1986; Moss, Salloum, Fisher, 1994; Kolibáš, Novotný, 1995; Graham, West, 
2001 ; Dóci , Pavlov, 2004). Výsledky genetických štúdií u alkoholikov, ako aj 
antisociálnych osobností poukazujú na výraznú hereditárnu záťaž týchto je
dincov (Mateječek a kol., 1982; Goodwin, 1979; Crowe, 1978), čo by svedčilo 
o genetickej dispozícii k obidvom ochoreniam. Tieto ochorenia sú zahrnuté 
do tzv. "sociopatického spektra" (Reich a kol., 1975; Cloninger a kol., 1975). 

V skupine starých alkoholikov je signifikantne (P<0,012) vyššia úmrt
nosť (19,2 %) oproti skupine mladých (5,6 %), čo možno prisúdiť väčšej vul
nerabilite starých rudí k alkoholu a dôsledkom dlhodobého konzumu u tých
to osôb. 

Na základe diagnostického inštrumentu (SIMA) zisťujeme, že symptómy 
ako parestézie, teleangiektázie, prekrvenie spojiviek, nauzea, hepatomegá
lia, poruchy chôdze, elevácia GMT, titubácie, tremor, jazvy a slabosť sa sig
nifikantne častejšie vyskytujú v skupine starých, ale len elevácia AST 
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v skupine mladých alkoholikov (P<O,Ol). U 77 % starých a 53 % mladých 
alkoholikov zisťujeme hepatomegáliu , čo je podobné výsledkom Šošovca 
(1989), ktorý zistil tento nález u 80 % jeho pacientov. Pomocou MALTu 
zisťujeme , že polyneuropatia je signifikantne častejšia u starých pacientov 
(40 % starých a 18 % mladých jedincov, p<O,Ol). Zisťujeme taktiež signifi 
kantne väčší počet mladých alkoholikov, ktorí konzumujú alkohol v množ
stve 300/240 ml (u žien) čistého alkoholu raz alebo viac ráz za mesiac. Väč
šina starých rudí konzumuje 150/120 ml (u žien) čistého alkoholu za deň po
čas niekoľkých mesiacov. 

Kým väčšina starých pacientov (61 ,5 %) preferuje destiláty, takmer dve 
tretiny (63,3 %) mladých kombinuje viaceré druhy alkoholických nápojov. 
Najobľúbenejším nápojom u všetkých probandov boli borovička a vodka , čo 
pravdepodobne súvisí s ich nízkou cenou . 

Záver 

Zdá sa, že rozdelenie alkoholizmu na alkoholizmus so skorým začiatkom 
a neskorým začiatkom má svoje logické opodstatnenia, okrem iného má 
význam liečebný a prognostický. Najnovšie štúdie v tejto oblasti sa zameria
vajú na význam impulzivity (ako neurobehaviorálny nález - endofenotypový 
faktor), ktorá je velmi častým fenoménom jedincov so skorým začiatkom al
koholizmu a poukazujú na jeho biologický podklad Oézie v orbito-frontálnej 
kôre, amygdalei a nc. accumbens) (Dom a kol. , 2005 , Kalivas a Volkow, 
2005, Bickel a Yi 2006, Petry 2006). Tieto zistenia môžu viesť k hlbšej dife
renciácii postihnutých alkoholizmom s cieľom detegovať tých, kto ri sú naj
vulnerabilnejší k ťažkým relapsom a hľadania stratégií liečby. Zdá sa, že re
dukcia impulzivity (impulzívneho rozhodovania) môže byť hlavným terapeu
tickým cieľom u mladých alkoholikov (alkoholikov so skorým začiatkom), 

naopak u alkoholikov s neskorým začiatkom (po 50-tke a v starobe), cieľom 
liečby by mala byť skôr liečba anxiety, depresie, bolesti a iných psychoso
ciálnych faktorov. 
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