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Súh rn 

Práca sa zaoberá analýzou rodinnej a osobnej anamnézy súboru 204 pacientov , ktorí boli roz
delení podľa klinického stavu do 4 podskupín : 70 pacientov so syndrómom závislosti od alkoholu 
v 3. a 4. vývojovom štádiu , 43 predelirantných pacientov , 46 prípadov delíria tremens a 45 pacien
tov s alkoholickou halucinózou . Kontrolný súbor tvorilo 28 zdravých osôb-nealkoholikov . Tu 
predkladaný článok je súčasťou širšej štúdie , preto pre obšírnosť materiálu bolo nutné rozdeliť 
ho na niekoľko častí. V tomto článku predkladáme literárny prehľad týkajúci sa rodinnej anam
nézy , kde sme venovali pozornosť výskytu psychiatrického ochorenia, alkoholizmu, suicidálnych 
pokusov a dokonaných suicídií, mentálnej retardácie , epi lepsie a kriminality . V oblasti osobnej 
anamnézy sme venovali pozornosť takým faktorom ako sú mentálna retardácia , úrazy hlavy a bez
vedomie, časté iné úrazy, epilepsia a epileptické záchvaty. 

V ďalších čl ánkoch , ktoré budú nadväzovať na tento , uvedieme prehľad literárnych údajov 
o ďalších významných faktoroch z osobnej anamnézy alkoholikov . Predložíme ďalej výsledky vlast
ného výskumu a na záver celej práce priflesi.eme prehľad použitej literatúry . 

K ľ ú č o v é s lov á: rodinná anamnéza - osobná anamnéza - syndróm závislosti od alkoholu - al
koholické psychózy . 

K. Turček : ANALYSIS OF FAMILY AND PERSONAL CASE HISTORlES 
OF PATIENTS WITH ALCOHOLIC PSYCHOSES - I 

Summary 

The paper deals with the analysis of the family and personal anamnesis of a group of 204 patients 
distributed according to their dinical condition into 4 subgroups: 70 patients with a1cohol depen
dency syndrorne in the 3rd and 4th stage, 43 predelirious patients, 46 cases of delirium tremens and 
45 patients with alcoholic hallucinosis . The control group consisted of 28 healthy persons - nonal
coholics. The presented paper is a part of a broader study. For its extensiveness it was found ne
cessary to div ide the paper into several parts. We present in this paper a literature review concer
ning the family case history . We paid attention to the incidenee of psychiatrie diseases , a1coholism, 

Venované k nedožitým sedemdesiatinám zakladateľa Protialkoholického obzoru primára MUDr. 
Michala Turčeka . 
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suicidal attempts and commited suicide, men tal retardation , epilepsy and criminality. In the field 
of the personal anamnesis we pa id attention to such factors as: mental retardation , head injuries, 
unco nsciousness, frequent other injuries , epilepsy and epi leptic paroxisms. 

In the coming papers, linking up with this one, we will present literature information on further 
significant factors in the alcoholics: .casellistories. We will also present results of our own research 
and in the c10sing part a review of the applied literature . 

Key wo r ds : family anamnesis - personal anamnesis - alcohol dependency syndrorne - alcoholic 
psychoses. 

K. Turček: ANALYSE DER FAMILIEN UND PERSÚNLICHEN ANAM
NESE BEI PATlENTEN MIT ALKOHOLPSYCHOSEN - I. 

Zusammenfassung 

Die Publikation befasst sich mit der Analyse der familien und personiichen Anamnesen einer 
Gruppe von 204 Patienten , die dem klinischen Zustand nach in 4 Untergruppen eingeteilt wurden . 
70 Patienten mit Alkoholabhängigkeitsyndrom im dritten und vierten Stadium , 43 predilerante 
Patienten , 46 Fälle Delirium tremens, und 45 Patienten mit alkoholischer Halluzination. 28 gesun
de Personen - Nichtalkoholiker - dienten als Kontrollgruppe. Der vorgelegte Artikel ist ein Teil 
einer umfangreicherer Studie, weswegen es notwendig war diese in einige Teile einzuteilen. In 
diesem Artikel legen wir eine Obersicht des Schrifttum , betreffend die Familienanamnese vor. 
Wir widmeten in diesem Bezug Aufmerksamkeit dem Vorkommen psychiatrischer Erkrankim
gen, Alkoholismus, Selbstmordversuchen und vollendeten Selbstmorden, mentaler Retardation , 
Epilepsie und Kriminalität. In der personiichen Anamnese widmeten wir Aufmerksamkeit sol
chen Faktoren wie : mentale Retardation , Kopfverletzungen und Ohnmacht, Oftere andere Verlet
zungen, Epilepsie und epileptische Anfälle . 

In den Publikationen, die folgen und an diese Publikation anbinden werden, werden wir eine 
Obersich.t der Sehrifttuminformationen iiber weitere bedeutungsvolle Faktoren in der person li
chen Anamnese der Alkoholiker anfiihren. Wir werden auch Ergebnisse unserer eigener For
schung vor legen . Zum Schluss der ganzen Arbeit werden wir eine Obersicht der beniitzten Lite
ratur vorlegen. 

Sch I ii s s el wo rte r : Familienanamnese - PersonIiche Anamnese - Syndrom der Alkoholabhän
gigkeit - alkoholische Psychosen. 

K. TypqeK: AHAJB13 CEMEJ/mOrO J!1 JIJf'IHOCTHOrO AHAMHE3A 
Y IIAUJ!1EHTOB, CTPMAlOm;HX AJIKOrOJIbHbIMH IICJ!1X03A
MH-I. 
Pe310Me 

B CTaTbe nO,ABepraeTcfl aHaJIH3y ceMeHHbrn H JIJ1:qHOCTHbrn aHaMHe3 rpynnbI 204 na
~HeHTOB , pa3,AeJIeHHbIX H 3aBHCHMoCTH OT HX KJIHHJ1:qeCKOrO COCTOflHHfl Ha 4 nO,ArpynnbI: 
70 na~HeHToB C CHH,ApOMOM 3aBHCHMoCTH OT aJIKOrOJIfl 3-eH H 4-0H CTa,AHH pa3BHTHH, 43 
npe,AeJIHpH03HbIX na~HeHTa, 46 na~HeHTOB C 6eJIOH rOpflqKOH H 45 na~HeHTOB c aJlKOrOJlb
HbIM raJlJlIO~HH030M . KOHTpOJlbHafl rpynna COCTOflJla H3 28 3,AOpOBbIX J1H~ - HeaJlKOrOJlH
KOB. IIpe,AJlaraeMafl CTaTbfl flBJlfleTCfl COCTaBHOH qaCTblO 60Jlee o6rnHpHoi1 CTaTbH, KOTO
pylO H3-3a ee 06CTOflTeJlbHOCTH Heo6xo,AHMO 6bIJIO pa3,AeJIHTb Ha HeCKOJIbKO qaCTei1. B 3TOH 
qaCTH ,AaeTCfl 0630p ceMeHHoro aHaMHe3a; aBTop B HeM y,AeJIfleT BHHMaHHe cnyqaflM nCHXH
qeCKOrO 3a6oJIeBaHHfl, aJlKOrOJIH3Ma, nOKyrneHHi1 Ha caMoy6HHCTBO H 3aBeprneHHbIX ca
Moy6HHCTB, peTap,Aa~HH yMcTBeHHoro pa3BHTHfl, 3nHJIenCHH H npecTynHOCTH. B 06J1aCTH 
J1J1:qHOCTHOro aHaMHe3a OH o6paI.l..\aeT BHHMaHHe Ha CJIeA)'IOI.l..\He cpaKTopbI : peTap,Aa~ 
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yMcTBeHHoro pa3BJ1TJ1R, TpaBMbI rOJIOBbI J1 6ecc03HaTeJIbHOe COCTOJlHJ1e, APyrJ1e "IaCTbIe 

TpaBMbI, 3nJ1JIenCJ1J1 a 3nJ1JIenTJ1"1eCKJ1e npJ1naAKI1. 

B cJIeA)'IOIQJ1X "IaCTJlX, KOTopbIe 6yA)'T npOAOJIJKeHJ1eM HaCTOJlIQeH "IaCTJ1, aBTop npJ1Be

AeT 0630p AaHHbIX, KaCalOIQI1XCJI APyrl1x BaJKHbIX <paKTopoB JII1"1HOCTHOro aHaMHe3a aJI

KOrOJII1KOB. KpOMC Toro, OH npeACTaBI1T pe3yJIbTaTbI co6CTBeHHoro I1CCJIeAOBaHI1J1, 11 B KOH

~e CTaTbl1 nOAaCT 0630p I1CnOJIb30BaHHOH JII1TepaTypbl. 

K JI IO "I e B bI e C JI o Ba : ceMet1Hbrn aHaMHe3 - JII1"1HOCTHbIH aHaMHe3 - CI1HAPOM 3aBJ1CI1MOC

Tli OT aJIKOrOJIJI - aJIKOrOJIbHbIe nCI1X03bl. 

Už dlhší čas sa zaoberáme analýzou prípadov s alkoholickými psychóza mi z rôznych 
hľadísk, pričom naším dlhodobým zámerom je hľadanie istých špecifick ých diferencií 
medzi jednotlivými klinickými obrazmi, ktoré by prípadne mohli zohrávať nejakú úlo
hu v etiopatogenéze týchto stavov. Táto otázka, pochopiteľne, nie je nová , predsa sa 
však pokúšame prispieť skromným dielom k ich lepšiemu poznaniu. V tomto článku, 
ktorý je súčasťou širšej práce , budeme sa zaoberať analýzou rodinnej a osobnej anam
nézy skúmaných pacientov . 

A. Rodinná anamnéza 

V oblasti rodinnej anamnézy sme sa zamerali na výskyt týchto údajov v príbuzenstve 
probandov: psychiatrického ochorenia, alkoholizmu, suicidálnych pokusov a dokona
ných suicídií, mentálnej retardácie a kriminality. V uvedenom poradí predkladáme aj 
stručný prehľad literárnych údajov o nich . 

l. Psychiatrické ochorenie 

Výskyt duševného ochorenia u príbuzných pacientov závislých od alkoholu , resp . 
s alkoholickými psychózami sledovali viacerí autori. Napr. V. Capoun aJ. Medvecký 
(1968) pri analýze 58 prípadov delíria tremens zistili psychiatrickú záťaž (bez bližšej 
špecifikácie) len u 5 % probandov . M. Turček (1968) pri skúmaní pacientov s delíriom 
tremens našiel v súbore 83 prípadov výskyt psychózy v rodinnej anamnéze 3,6 % pa
cientov. J . Kafka aspoluprac. (1970) našli v súbore 149 prípadov delíria tremens ne u
ropsychickú záťaž u 9,3 % pacientov. G . Geréby (1969) sa taktiež venoval otázke de
líria tremens a uvádza , že duševná choroba alebo mentálna retardácia sa vyskytla v jeho 
súbore u 3,7 % pacientov (údaje o rodinnej anamnéze však analyzoval len u 54 z cel
kove 223 pacientov) . 

J. Knop aspoluprac . (1985) zistili v prvostupňovom príbuzenstve mladých alkoholi
kov častejší výskyt porúch správania sa v detstve, ťažkosti s učením, špecifické poruchy 
(napr. dyslexiu) a častejšie vyšetrenie psychológom, než v porovnateľnom kontrolnom 
súbore. Z rozboru rodinnej anamnézy S. Kundu (1990) u pacientov závislých od alko
holu vyplýva súhrnný údaj o výskyte alkoholizmu, duševných ochorení a samovrážd 
dovedna u 48 % prípadov. Niektorí autori sledovali aj výskyt psychiatrickej záťaže 
u potomstva alkoholikov . Z veľkého počtu týchto prác uvedieme len často citovanú 
prácu L Nylandera (1960), ktorý zistil , ženeuropsychické poruchy sa vyskytujú u detí 
alkoholikov častejšie (29 %) než u detí nealkoholikov (9 %). . . 

Ďalšie práce sa zaoberajú vzťahom alkoholizmu a depresie. K tomu S. Zissok a M. 
A. Schuckit (1987) uvádzajú , že v súbore 361 alkoholikov malo 37 , t.j. 10,2 % výskyt 
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depresívneho ochorenia v rodinnej anamnéze. Pritom pacienti , u ktorých bol pozitívny 
výskyt afektívneho ochorenia v rodinnej anamnéze, boli mladší, mali výraznejšiu dep
resívnu symptomatológiu pri svojom alkoholizme, častejšie sa u nich vyskytovali ranné 
dúšky a halucinácie a priebeh alkoholizmu pri jednoročnom sledovaní bol horší než 
u pacientov bez depresívneho ochorenia v rodinnej anamnéze . 

2. Alkoholizmus 

Dlhodobo sa v literatúre diskutuje otázka podielu dedičnosti na vznik alkoholizmu. 
Zmienime sa tu o niektorých špecializovaných štúdiách. Napr. G . Winokur (cit. podľa 
P . Zvolský, 1973) píše , že výsledky genealogických výskumov svedčia o tom , že vetio
lógii alkoholizmu hrá určitú rolu aj familiárny faktor , pritom u mužov viac ako u žien. 
Význam konštitučných a hereditárnych etiopatogenetických činiteľov zdôrazňuje aj E . 
Johansoil (1961). L. Kaij (1960) pri vyšetrení 174 párov dvojčiat mužského pohlavia, 
ktorých rozdelil podľa intenzity požívania alkoholických nápojov do 5 skupín zistil, že 
konkordancia sa u jednovaječných dvojčiat zvyšovala spolu so závažnosťou ich pitia , 
ale tento vzostup nepozoroval u dvojvaječných dvojčiat. Uvedený nález považuje za 
dôkaz významu genetických faktorov v etiológii alkoholizmu . 

O . A. Forsander (1974) udáva význam genetických vplyvov pri vzniku alkoholizmu 
v 40 %. Význam genetických faktorov zdôrazňuj e aj M. A . Schuckit (1985) , ktorý na
šiel alkoholizmus u 31 % potomkov alkoholikov. Pri štúdiách dvojčiat a adopčných štú
diách zistil konkordanciu pre alkoholizmus u dizygotov 28 a viac percent , u monozygo
tov stúpa na 55 a viac percent . Podľa adopčných štúdií citovaný autor uvádza riziko 
alkoholizmu 4-krát vyššie u adoptovaných probandov , ktorí mali biologických rodičov 
alkoholikov , než u kontrolných . R. J . Cadoret aspoluprac. (1986) konštatovali v súbo~ 
re 443 adoptovaných jedincov u 75 alkoholizmus, v 25 % sa zisti l alkoholizmus aj 
u biologických rodičov. Tento fakt bol štatisticky signifikantný v porovnaní s kontrol 
nými pacientmi. U nás v súbornom článku H . Škopková (1984) uzatvára , že genetická 
záťaž je vo vývoji alkoholizmu kľúčová , pričom schopnosť k vývoj u závislosti je uložená 
v genóme. 

Naproti tomu L. Christiaens aspoluprac. (1961) uvádzajú , že deti , ktoré mali oboch 
rodičov alkoholikov sa rodili oveľa častejšie predčasne ako deti nealkoholikov a oveľa 
častejšie sa u nich vyskytovala vrodená slabomyseľnosť. Deti alkoholičiek mávali oveľa 
častejšie podnormálnu hmotnosť a veľkosť. Citovaní autori usudzujú , že dedičný alko
holizmus v genetickom zmysle neexistuje , ale že môže ísť o kongenitálny alebo postna
tálny následok alkoholizmu rodičov . Pripomínajú preto dôležitosť umiestnenia detí vo 
vhodnom výchovnom prostredí. Podobne R . Andorka (1972) zdôrazňuj e význam rodi
ny , ktorú považuje za prvú a najdôležitejšiu socializačnú skupinu v detskom veku . Pri
pomína , že ak správanie rodičov obsahuje deviantné prvky vrátane nemierneho pitia , 
dieťa ich pozoruje a z veľkej časti preberie . V jeho súbore 19 % alkoholikov malo otcov 
alkoholikov , 10,5 % otcov sa dostalo aspoň do štádia nemierneho pitia v čase, keď boli 
vyšetrované osoby deťmi . Okrem toho 2 % matiek pacientov boli alkoholičkami alebo 
nemierne pijúcimi, 17 % matiek pacientov pilo umiernene, ale pravidelne. 

Viaceré práce v súvislosti s otázkou predispozície k alkoholizmu opisujú výskumy 
týkajúce sa biochemických , najmä enzymatických odlišností. Táto otázka, o.i. aj svo
jou obsažnosťou tvorí relatívne samostatnú časť problematiky , preto sa ňou nebudeme 
zvlášť zaoberať. V tejto súvislosti spomenieme len prácu B. Kissi na (1979), ktorý veno
val pozornosť problému vzniku závislosti in utero u plodu alkoholizovanej gravidnej 
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ženy, pričom považuje za otvorenú otázku , či sa takto akvirovaná závis losť môže akti
vovať, napr. v období adolescencie. 

Výskytom alkoholizmu u príbuzných alkoholikov sa zaoberalo viacero autorov. Už 
dávnejšie C. Amark (1951) opísal výskyt alkoholizmu otcov u 26,0 %, a lkoholizmus 
matiek u 2,0 % , ďalej u 21,0 % bratov skúmaných pacientov, a u 3,0 % sestier týchto 
pacientov, čo je v prípade sestier približne toľko ako v normálnej populácii. 

I. Nylander (1960) zistil alkoholizmus u 33 % otcova 2 % matiek alkoholikov . V. 
Čapoun aJ . Medvecký (1968) zistili alkoholizmus rodičov u 38 % pacientov s delíriom 
tremens. M. Turček (1968) našiel alkoholizmus v rodinnej anamnéze u 29 % deliran
tov . G . Geréby (1969) zistil alkoholizmus otca u 68,5 % , alkoholizmus súrodencov 
u 46,3 % a alkoholizmus iných členov rodiny u 44,4 % pacientov-delirantov. J . Kafka 
aspoluprac. (1970) uvádzajú nález a lkoholizmu v rodine u 41,9 % delirantov. Al
koholizmus niektorého z rodičov pacientov-alkoholikov zistila J. Gažíková (1972) 
u 44 %. M. Zapletá le k a spol. (1975) opisujú v súbore 51 primitívnych, infantilných , 
simplexných či nediferencovaných osobností, z ktorých 29 ,4 % bolo alkoholikmi , vý
skyt alkoholizmu u rodičov v 33 ,3 %. S. B. Guze a spol. (1986) našli v 27 % prípadov 
u príbuzných alkoholikov alkoholizmus, ktorý je podľa nich jediným psychiatrickým 
ochorením , vysoko významne zastúpeným v prvostupňovom príbuzenstve alkoholi
kov . V štúdii S. Zissoka a M . A . Schuckita (1987) sa vyskytoval alkoholizmus v podsú
bore alkoholikov bez afektívneho ochorenia v rodinnej anamnéze u 57,1 % pacientov . 

Podrobnejšiu analýzu rodinnej anamnézy vykonali E . C. Penick aspoluprac. (1987), 
keď v súbore 586 alkoholikov-mužov našli u 65 % výskyt alkoholizmu. Pritom abúzus 
alkoholu u matiek pacientov našli v 12 % , u otcov v 58 %, u sestier v 22 % , u bratov 
v 63 %, u dcér v 5 % a u synov v 14 % . K tomu dodávajú, že alkoholici s takto pozitív
nou rodinnou anamnézou boli mladší , častejšie menili zamestnanie, 50 % bolo neza
mestnaných . Mali tiež signifikantne častejšie halucinácie, poruchy spánku a pamäťové 
poruchy . V porovnaní s alkoholikmi bez výskytu a lkoholizmu v rodinnej anamnéze ma
li častej š ie depresiu (v 48 % oproti 31 ,5 % ) , psychopatiu (v 23 ,2 % oproti 15,2 % ), 
drogový abúzus (v 14,8 % oproti 7 ,6 % a panické ataky (v 13,5 % oproti 8,1 %). 

M. Linnoila aspoluprac. (1989) pri rozbore rodinnej anamnézy 54 alkoholikov-pá
cha teľov násilných trestných činov a impulzívnych jedincov, ktorí strieľajú, zistil , že 
u 44 z nich , t.j . u 81,5 % , sa v prvostupňovom či druhostupňovom príbuzenstve vyskytol 
alkoholizmus , z toho u 35 z nich, t.j . u 64,8 % boli alkoholikmi ich otcovia . Zistili tiež, 
že pacienti, ktorých otcovia boli alkoholikmi , mali v likvore výrazne nižšiu hladinu ky
seliny 5-hydroxyindoloctovej , správali sa impulzívnejšie než páchatelia , ktorých otco
via neboli alkoholikmi. 

V. Novotný aspoluprac. (1991) našli v súbore 135 pacientov závislých od alkoholu 
v rodinnej anamnéze 36,3 % probandov výskyt a lkoholizmu v prvostupňovom príbu
zenstve oproti nálezu 14,8 % u kontrolného súboru. V inej štúdii E. Kolibáš a spolu
prac. (1991) zistili alkoholizmus v príbuzenstve žien závislých od alkoholu v 37,5 %, 
čo bolo len veľmi mierne viac ako u závislých mužov (35,0 %) . 

V uvedených citáciách sa nálezy jednotlivých autorov od seba niekedy dosť markant
ne odlišujú , súhrnne však možno konštatovať, že nález alko holizmu v rodinnej anam
néze je významným faktorom , ktorý treba zohľadňovať v našich diagnostických úvahách. 

3. Samovražednosť 

Blízky vzťah alkoholizmu a samovražeqného konania je známy dlhšie a zaoberá sa 
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ním aj väčší počet prác, pričom niektoré z nich skúmajú aj prípadný podiel vývinu dep
resie na suicidálnom konaní. Avšak práce opisujúce výskyt samovražedných pokusov 
či dokonaných samovrážd v rodinnej anamnéze alkoholikov sú zriedkavé. 

Okrem už vyššie citovanej práce S. Kundu (1990), ktorý však podiel suicidality ne
vyčlenil z celkovej záťaže , môžeme uviesť len údaj M. Turčeka (1968) , kde v súbore 
83 delirantov malo 2,4 % v rodinnej anamnéze údaj o samovražde . 

4. Mentálna retardácia 

Podobne aj o výskyte mentálnej retardácie v príbuzenstve alkoholikov sú údaje oje
dinelé . Našli sme údaje G . Gerébyho (1969), ktorý súhrnne opisuje výskyt duševnej 
chor~by a mentálnej retardácie v rodinnej anamnéze 3,7 % delirantov . 1. Knop a spo- . 
luprac . (1985) opisujú vo svojom súbore mladých alkoholikov v prvostupňovom príbu
zenstve častejší výskyt ťažkostí s učením , než v porovnateľnom kontrolnom súbore. 

5. Epilepsia 

Vzťah alkoholizmu a epilepsie je často študovaným parametrom u samotných pacien
tov . Avšak okrem údaja M. Turčeka (1968), ktorý našiel v rodinnej anamnéze 1,2 % 

elirantov výskyt epilepsie, sme ďalšie údaje nenašli . V. Novotný aspoluprac. (1989) sí
ce vo svojej práci rozoberajú v rámci neurofyziologických marke rov alkoholizmu EEG 
aj z pohľadu jeho genetickej podmienenosti , avša'k práca sa o samotnej epilepsii , žiaľ, ne- . 
zmieň~je . 

6. Kriminalita 

Kriminalitu , resp . pobyt niektorého z rodičov vo výkone trestu odňatia slobody treba 
pokladať za významný deprivačný faktor pri výchove dieťaťa (1. Dunovský , 1986) . 1. 
Skála (1957) cituje lellineka, ktorý uvádza , že veľa alkoholikov pochádza z rodín, kde 
sú nahromadené duševné poruchy a znaky abnormálnych konštitučných osobností . 
Niektorí príslušníci týchto rodín sú potom proti alkoholu menej odolní než normálni 
ľudia a stávajú sa ľahšie nadmernými pijanmi a alkoholikmi. P. Zvolský (1973) cituje 
prácu A . Roe (1945), ktorá pri štúdiu vplyvu okolia a heredity na vznik alkoholizmu 
analyzovala súbor 61 detí v detských domovoch a zistila, že 36, t.j . 59 ,0 % detí malo 
otcov ťažkých alkoholikov , pričom o.i . 25 % otcov bolo trestaných. Pri hodnotení skú
maných jedincov v neskoršom veku nebol vo výskyte alkoholizmu rozdiel medzi skú
manou a kontrolnou skupinou . K tomu ďalej P. Zvolský (1973) cituje D . Rosenthala 
(1970) , ktorý hodnotiac predchádzajúcu prácu uzatvára, že vplyv okolia má prevažujú
ci vplyv pri vzniku alkoholizmu . 

B. O so bná anamnéza 

V rámci analýzy osobnej anamnézy sme venovali pozornosť výskytu nasledovných 
údajov: mentálnej retardácie , úrazov hlavy, bezvedomia, častých iných úrazov , epilep
sie či epileptických záchvatov, kriminality , fajčenia , psychiatrického ochorenia , neuro
logického ochorenia, cukrovky, psychosomatických ochorení , porúch osobnosti, suici
dálnych pokusov a údaju o výchove probanda v neúplnej rodine. Opäť budeme postup
ne predkladať stručný literárny prehľad o zmienených bodoch. 
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1. Mentálna retardácia 

Uvedenej problematike venoval pozornosť už H . Hoff (1956) , ktorý našiel medzi al
koholikmi 10 % oligofrénnych osôb. Na úlohu intelektovej retardácie pri patogenéze 
"abnormného" adiktívneho pitia poukázali B. Mária aspoluprac. (1969), keď v súbore 
100 alkoholikov našli 6 % slabomyseľných. Súčet oligofrenikov a hraničných stavov 
ľahkej debility bol dvojnásobne väčší než by sa očakávalo podľa populačného percenta , 
teda 18 % miesto očakáva teľných 8,9 %. Uvedení autori sa domnievajú , že každý piaty 
až šiesty pijan mladší ako 30 rokov, prijatý na odvykaciu liečbu je intelektovo retardo
vaný. 

V už vyššie citovanom súbore 51 primitívnych , infantilných, nediferencovaných , či 
simplexných osobností opisujú M.Zapletálek aspoluprac. (1975) u 23,5 % znížený 
intelekt (IQ = 90 a menej) , 58,8 % malo nedokončené vzdelanie alebo navštevovalo 
osobitnú školu ; v tomto súbore sa alkoholizmus vyskytol u 29,4 % probandov. P. Csá
der a M. Pockodyová (1972) v súbore 114 alkoholikov vo veku 20 - 50 rokov zistili 
priemerný intelekt 93,91 oproti IQ 102,9 v kontrolnej skupine vodičov (merané Rave
novou skúškou) . 

V novšej literatúre zistili J . M. Mendelson aspoluprac. (1986) oligofréniu u 2,71 % 
mužova 4,8 % žien-alkoholikov. V súbore 100 alkoholikov našla V. Kamenická (1988) 
oligofréniu u 13,6 % mužova 8,8 % žien. S. Kunda (1990) udáva nález 4,0 % simplex
ných a mentálne retardovaných vo svojom súbore 250 alkoholikov. 

2. Úrazy hlavy a bezvedomie 

Na význam tráum lebky ako ďalších etiopatogenetických činiteľov pri vzniku alkoho
lických psychóz poukázala E . Johansonová (1969). J . Valihrach a A . Mikulec (1982) 
v súbore 72 hospitalizovaných alkoholikov našli v ich osobnej anamnéze úraz hlavy 
s bezvedomím v 37,5 %, u 47 ,2 % zistili paroxyzmy bezvedomia. V inom súbore 122 
pacientov našli u 5,6 % chronický subdurálny hematón . 

O. Starý (1983) zistil analýzou 130 hospitalizovaných alkoholikov v 3. a 4. vývojovom 
štádiu u 21,5 % prípadov stav po kontúzii mozgu. Išlo o úrazy z bitiek , pádov a doprav
ných nehôd . V. Novotný aspoluprac. (1991) udávajú výskyt úrazov hlavy v osobnej 
anamnéze alkoholikov v 39,3 % oproti kontrolnému súboru, kde ich zistili v 12,6 %. 
V inej práci E. Kolibáš aspoluprac. (1991) opisujú úrazy hlavy v osobnej anamnéze 
alkoholikov u 38 ,9 % mužova 40,0 % žien. 

3. Časté iné úrazy 

R. C. Bates (1963) považuje za podozrivé z alkoholizmu u žien pády a zranenia 
v domácnosti, najmä ak sa zahlásia po dlhšom čase. Podobne aj B. D . Hore (1985) 
zastáva názor , že každý pacient s anamnézou úrazu by mal byť podozrivý z abúzu alko
holu alebo zo závislosti od alkoholu . B. Lindergard (1982) udáva 3,5-krát častej ší vý
skyt úrazov u alkoholikov oproti nealkoholickej populácii . 

V. Novotný aspoluprac. (1991) zistili výskyt iných úrazov v osobnej anamnéze alko
holikov v 18,5 %. Za dôležitý faktor v traumatológii považujú chronický alkoholizmus 
C. Herve aspoluprac. (1986), ktorý je podľa nich významným elementom pri vzniku 
polytraumy . K uvedenému záveru autori prišli , keď zistili u 59 % pacientov s mnoho
početným poranením hladinu alkoholu v krvi vyššiu než 1,20 gil, u 65 % vyššiu než 
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0,80 gil a u 70 % pacientov vyššiu než 0,50 gil. K tomu si však dovoľujeme upozorniť 
na potrebu citlivej diferenciácie pri stanovení diagnózy chronického alkoholizmu od 
prostého stavu ebriety v čase vzniku polytraumy. 

E. Kolibáš aspoluprac. (1991) udávajú výskyt iných úrazov u 61,1 % mužova 50,0 % 
žie n. Okrem toho zistili výskyt dopravných nehôd (bez úrazu?) u mužov v 31,6 % a 
u žien v 22,5 %. Traumy , akútne zápaly , najmä pneumónie a operácie ako provokačnýči
niteľ delíria tremens udáva v 65 % G. Geréby (1969). 

4. Epilepsia a epileptické záchvaty 

M. Philipp aspoluprac. (1976) pozorovali až u 37 % pacientov s delíriom tremens 
epileptický záchvat. Naproti tomu J . Valihrach a A . Mikulec (1982) konštatovali epi
leptický záchvat len u 16,7 % pacientov-alkoholikov. 

S. Pazdírek aspoluprac. (1985) opisujú epileptický paroxyzmus u 12 % pacientov 
v prodromálnom štádiu delíria tremens. A . W. K. Chan (1985) a J . Skála (1986) zhodne 
zdôrazňujú diagnostický význam objavenia sa prvého epileptického záchvatu, keď pod
ľa nich treba vždy myslieť na alkoholizmus. 

D . Soyka a B. Klemperer (1986) udávajú výskyt epileptického záchvatu vo svojom 
súbore alkoholikov v 28 % prípadov . Vysokú prevalenciu epi leptických záchvatov po
zorovali aj v skupine alkoholikov mladších ako 25 rokov (u 17,8 %). Epileptické pova
hové zmeny udáva S. Kunda (1990) u 0,4 % svojich pacientov-alkoholikov . V. Novotný 
aspoluprac. (1991) zistili epileptické záchvaty u 3,0 % alkoholikov. Inde E. Kolibáš 
aspoluprac. (1991) udávajú epileptické záchvaty u 22,1 % mužova 17 ,5 % žien. 

H . Škopková (1991) analyzovala otázku alkoholickej epilepsie podrobnejšie a udáva 
nález fyziologického záznamu EEG u 26,7 %, hranične abnormného u 30 % a zreteľne 
abnormného u 43,3 % delirantov . U 11 prípadov s paroxyzmami pri odňatí alkoholu 
bol normálny záznam EEG u 5 pacientov (45,5 %), u 1 pacienta (9,1 %) hranične ab
normný a u ďalších 5 pacientov (45,5 %) zreteľne abnormný. V súbore citovanej autorky 
sa vyskytuje alkoholická epilepsia u 7,1 % pacientov. Škopková pritom upozorňuje na 
nejednotnosť definície alkoholickej epilepsie . Za znaky vylučujúce alkoholickú epilep
siu považuje vek do 30 rokov, abúzus do 10 rokov , záchvaty v počiatočných štádiách 
rozvoja závislosti , záchvaty v období remisie alkoholizmu, záchvaty s aurou , viacpočet
né záchvaty 5-krát a častejšie v roku. K tejto diskusii autorka dodáva , že je sporné , 
či príčinou epileptických záchvatov je alkohol alebo metabolická zmena. Svedčí o tom 
fakt, že sa u tej istej osoby vyskytuje v anamnéze záchvat súvisiaci s masívnym pitím , 
a v priebehu ďalšieho masívneho pitia sa už záchvat nikdy nevyskytne. 

Literárny rozbor údajov o ďalších faktoroch v osobnej anamnéze spolu s výsledkami 
vlastnej práce prinesieme v pokračovaní , na záver celej práce uvedieme aj súpis pou
žitej literatúry . 

Do redakcie prišlo dňa : 26. 8. 1991 
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