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Súhrn 

Na vzorke 50 pacie ntov , hospitalizovaných na Psychiatrickej klinike FN v Bra tislave v roku 1991 
sa ilustruje problematika s ktorou je konfro ntovaný klinický psychiater v oblast i a lkohológie. 

Z praktických dôvodov sú v centre pozornosti klinickej psychiatrie urgentné stavy , prevažne 
ide o psych iatrické komplikácie závislost i od alkoholu. 

Vážnym problémom je neskorá detekcia alkoho lizmu . Jedným z prístupov na je ho riešenie je 
tvorba nových detekčných prostriedkov, využívajúcich sledovanie markerov závislost i od a lkoho
lu . 

Zdôvodi'lUj e sa biologická orientácia a preferovanie medicínskeho modelu a lkoholizm u klinic
kými pracovníkmi. Prehľadne sa uvádzaj ú na jdôležitejšie výsledky prác, študujúcich biologické 
fak tory závislosti od alkoholu . Je známy rodi nný výskyt závislost i od a lkoholu a novšie genetické 
štúdie rozšírili poznatky o biologických mechanizmoch vzniku tej to choroby. 

Sú zhrnuté poznatky o farma ko logickej liečbe alkoholizmu a upozorňuje sa na niektoré per
spe ktívne farmaká. 

V závere práce sa diskutuje postavenie všeobecných psychiatrických oddelení v li ečbe alkoho
lizmu . Zhodne so skúsenosťami iných autorov sa konštatuje , že napriek tomu , že sa pozornosť 
zameriava na zvládnutie psychiatrických a somatických následkov závislosti je liečba alkoholizmu 
komplexná a jej výsledky sú porovnateľné s výsledkami činnosti špecializovaných zariadení. 

K r ú č o v é s l ov á: klinická psychiatria - závislosť od alkoholu - biologické fa ktory - detekcia zá
vislosti od a lkoholu - farmakoterapia . 

E . Ko li báš: CLlNICAL PROBLEMATICS OF ALCOH OL DEPENDENCE 

Summary 

The prob lematics of a lcoholism, the dinical psyehiatrist is confronted with is sh own on a sample 
of 50 patients ad mitted to the Psychiatrie C linic , Faculty Hospita l in B ratislava , in 1991 . For prac
tical reasons urgent condit ions , predominantly psychiatric complications of alcohol dependence 
are in the centre of attention of dinical psychiatry . 

A serious proble m is the la te detection of alcoholism . One of the approaehes servi ng to solve 
that problem is development of new means of detection, ut ilising fo llow-up of markers of alcohol 
dependence . 

Reason is given for bio logical orientat io n and preferenee o f a medical mode l of alcoholism by 
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c1 in icians. The most important results of studies on biological factors of alcohol dependence are 
presented in a good arrangement . Well known is the family incidence of alcohol dependence and 
recent genetie studies extended knowledge on biological mechanisms of the development of the 
disease . 

In formation on pharmacological treatment of alcoholism are summarized and attention is drawn 
to some prospective drugs . 

The place of general psychiatrie departments in the treatment of a lcoholism is discussed in the 
c10sing part. In acccord with the experience of other authors it is stated , that inspite of the fact , 
that attent ion is focused to management of psychiat rie and somatic consequences of dependence, 
t ŕeatment is complex and its results are comparable with those achieved in specialised institutions. 

Key w o r d s: c1 inical psychiatry - alcohol dependence - bio logical factors - de tection of alcohol 
depe ndence - phal:rnacotherapy. 

E. Kolibáš: KLINISCH E PROBLEMATIK DER A LKOHOLA BHÄNGIG
KElT 

Z u sa mm e nf ass un g 

In e iner G ruppe von 50 Patienten, hospitalisie rt in der Psychiatrischen Klin ik, des Fakultätspital 
in 1991 ist die Problematik , mit der der klinische Psychiater im Bereieh der Alkohologie gegenii
bersteht , belichtet. A us praktischen Griinden sind im Brennpunkt der Aufmerksamkeit der klini
schen Psychiatrie urgente Z ustände , iiberwieged psychiatrische Komplikationen der Alkoholab
hängigkeit. 

Ein schwerwiegendes Problem is die späte Aufdeckung des Alkoholismus. Eines der Zutritte 
zur Lôsung des Problem es ist Bildung neuer Detektionsmittel, die die Marker der Alkoholabhän
gigkeit verfolgen. 

Die biologische Orientation und das Vorziehen des medizinischen Models des Alkoholismus 
durch die Klin iker wird begriindet. Die wiehtigsten Ergebnisse der Studien, die die biologische 
Faktoren der Alkoholabhängigkeit studieren, sind iibersichtlich geordnet presentie rt. Bekannt ist 
das Familienvorkommen bei Alkoholabhängigkeit und neue gene tische Studien e rweiterten 
Kenntnisse iiber biologische Mechanismen des Entstehen dieser Krankheit. 

Kenntnisse iiber die Pharmakotherapie des Alkoholismus sind zusammengefasst und auf e inige 
perspektive Prepara te ist hingewiesen. 

Der Platz der allgemeinen psychiatrischen Abteilungen in der Alkoholismusbehandlung wird 
im Abschluss diskutiert. Im Einklang mit den Erfahrungen anderer Autoren wird festgestelIt das 
trotz dem, dass die Aufmerksamkeit auf die Bewältigung psychiatrischer und somatischer Folgen der 
Alkoholabhängigkeit gerichtet ist , ist die Alkoholismustherapie komplex und ihre Ergebnisse sind 
mit denen der spezialisierten Instituten vergleichbar. 

Sc h I ii s s e I w ô rt e r: Klinische Psychiatrie - Alkoholabhängigkeit - biologische Faktoren - Alko
holabhängigkeitsdetektion - Pharmakotherapie . 

3 . KOJU16aIll : KJU1HM't{ECKMI IIPOBJIEMATMKA 3ABMCMMOCTM 
OT AJIKOrOJIH 

P e3 10Me 

ľpynnOJ1 50 na~HeHTOB, rOCnHTaJIH3HpOBaHHblx B IIcHXHaTpH'iecKylO KJIHHHKy <}JaKy JIb

TCTCKOH 60JIbHH~bI B BpaTHCJIaBe B 1991 r . , HJIJIIOCTpHpyeTcR np06JIeMaTHKa, C KOTOpOH 

BCTpe'iaeTCR KJIHHH'ieCKHH nCHXHaTp B 0 6JIaCTH HapKOJIOrHH. IIo npaKTH'ieCKHM co06pa

}KeHHRM B ~eHTpe BHHMaHHR KJIHHH'ieCKOH nCHXJ1aTpHH HaXO~RTCR ypreHTHble COCTORHJ1R , 
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rJIaBHbIM o6pa30M, nc",xl1aTpl1'1eCKl1e OCJIO]KHeHl1H , CBH3aHHbIe C 3aBl1Cl1MOCTblO OT aJIK O

rOJIH . 

B CTaTbe 060CHOBbIBaeTCH 6"'OJIOrl1 '1eCKaH Opl1eHTVlp OBKa VI npennO'lTeHl1e KJI"'Hl1~l1C 

TaM'" Menl1~l1HCKOJ1 MOneJIl1 aJIKOrOJIl13Ma. B HarJIHnHOJ1 <popMe npl1BOnHTCH Ba]KHe J1Ume 

pe3yJIbTaTbI pa60T, B KOTOpbIX "'3y'laIOTcH 6l10JIOrYl'leCKl1e <paKTOpbI 3aBl1Cl1MOCT'" OT aJI

KOrOJIH. v13BecTHa CeMeJ1HaH OTHro~eHHOCTb 3aBl1Cl1MOCTl1 OT aJIKOrOJIH , npl1'1eM HOBbIe 

pa60TbI B 06JIaCTl1 reHeTl1Kl1 060raTl1JIl1 3HaHl1H O 6l10JIOrl1'1eCKl1X MeXaHl13MaX B 03Hl1KHO

BeHl1H :noro 3a6oJIeBaHl1H. 

B CTaTbe, KpOMe Toro, nOnBOnHTCH "'Mor", 3HaHl1J1 O <p apMaKOJIOr Vl'leCKOM JIe'leHl1'" aJIKO

rOJI"'3Ma l1 o6pa~aeTCH BHl1MaH",e Ha HeKOTopbIe n epcn eKT"'BHbIe <papMaKOJIOrl1'1eCKl1e 

cpenCTBa . 

B 3 aKJIIO'IeHl1e CT aTb/1 o6cy]KJ{aeTCH pOJIb HecneQl1aJIl13l1pOBaHHbIX nCl1X",a Tpl1'1eCKl1X 

OTneJIeHl1J1 npl1 JIe'leHl1l1 aJIKOr OJIl13Ma. COrJIaCHO onbITy npyrl1X aBTopOB, KOHCTaTl1py

eTCH , 'lTO BOnpe Kl1 BHl1MaH"'IO, KOTopoe cocpenOTa'll1BaeTCH Ha TOM, '1To6bI CnpaBl1TbCH 

C nCl1Xl1aTpl1'1eCKl1M l1l1 COMaT"''1eCKl1Ml1 nOCJIenCBTl1HMl1 3aBl1C"'MOCTl1 OT aJIKOrOJIH , JIe'le

Hl1e aJIKOrOJIl13Ma OTJIYI'IaeTCH KOMnJIeKCHbIM nOnXOnOM l1 e ro pe3yJIbTaTbI BbIne p]Kl1BaIOT 

cpaBHeHl1e C pe3yJIbTaTaM'" neHTeJIbHOCTl1 c n eQl1aJIl13l1pOBaHHbIX y 'lpe]KJ{eHl1J1. 

KJI IO 'I e B bI e C JI O B a : KJIl1Hl1'1eCKaH nCl1Xl1aTpl1H - 3aBl1Cl1MOCTb OT aJIKOrOJIH - 6l1oJIorl1-

'1eCKl1e <paKTopbI - BbIHBJIeHl1e 3aBl1Cl1MOCT'" OT aJIKOrOJIH - <papMaKOTepanl1H. 

Postoje , názory , výskumné a vedecké témy klinickej psychiatrie v oblasti alkohológie 
sú určované problémami , ktoré musí klinický psychiater vo svojej praxi riešiť. Tieto si 
dovolíme ilustrovať na vzorke chorých , hospitalizovaných v roku 1991 na oddelení pre 
dospelých Psychiatrickej kliniky FN v Bratislave. Ide o súbor 50 za sebou prijatých pa
cientov (41 mužova 9 žien vo veku 26 - 62 rokov). 

U všetkých bol diagnostikovaný ťažký stupeň závislosti od alkoholu (podľa DSM-IIIR, 
alebo Hl. -IV . vývojové štádium podľa Jellineka) . Na grafe 1 uvádzame bezprostredné 
príčiny hospitalizácie . 

V 40 % išlo o predelirantný syndróm, alebo alkoholické delírium , u ďalších 36 % 
chorých k hospitalizácii viedli iné urgentné stavy. 
Väčšina chorých bola odoslaná praktickými lekármi , odbornými lekármi z iných od

borov, 12 % bolo preložených zo somatických oddelení. U všetkých išlo pri prijatí aj 
o viac alebo menej vážne somatické kompl ikácie alkoholizmu . 

Lekár pracujúci na psychiatrickom oddelení všeobecnej nemocnice sa teda stretáva 
s prevažne psychiatrickým i a somatickými následkami závislosti od alkoholu , ktoré sú 
obvykle urgentného charakteru. 

Psychiatrická klinika FN sa odlišuje od bežných psychiatrických oddelení všeobec
ných nemocníc napríklad aj tým , že nemá určenú oblasť, pre ktorú musí poskytovať 
všetky služby. Ukázalo sa však, že v porovnaní s rokmi, v ktorých klinika mala svoj "ra
jón" sa nezmenil podiel pacientov, hospitalizovaných pre alkoholizmus. Títo tvoria pri
bližne 10 % všetkých dospelých pacientov. Porovnanie s rovnako veľkým súborom cho
rých, liečených na klinike v r. 1978 ukazuje podobnú skladbu podľa príčin hospitalizá
cie (Molčan, J . aspoluprac., 1982). 

Tak ako v r. 1978, aj v r. 1991 u časti chorých bola závislosť od alkoholu prvý raz diag
nostikovaná až v súvislosti s terajšou hospitalizáciou . 

Prvým z vážnych problémov, s ktorým sa klinický pracovník stretáva, je neskoré roz
poznanie závislosti od alkoholu. Podľa viacerých štúdií 6,4 - 14,9 % pacientov hospita
lizovaných na somatických oddeleniach sa lieči na somatické následky alkoholizmu 
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a len u malej časti z nich je alkoholizmus aj diagnostikovaný (Lange a Schacter, 1989) . 
Je to podmienené vágnosťou starších definícií alkoholizmu a celým radom ďalších prí
čin , vrátane neochoty lekárov diagnostikovať závislosť od alkoholu (Kolibáš a spolu
prac ., 1985). 

Moore (1971) demonštroval užitočnosť štandardizovaných dotazníkov pri diagnosti
ke alkoholizmu u chorých na somatických oddeleniach. 

Ukazuje sa, že samotné rozšírenie vedomostí a existencia dotazníkov nezvyšuje 
ochotu lekárov diskutovať so svoj imi pacientmi o konzume alkoholu . Somatické a labo
ratórne vyšetrenie umožňuje však identifikáciu znakov vedúcich k podozreniu na závis
losť od alkoholu. K takým znakom patria napr. jazvy, kožné zmeny (Novotný a spolu
prac., 1991). 

Vr.] 991 sme publikovali prvé skúsenosti s vlastným inventárom znakov závislosti od 
alkoholu. Tvorí ho trinásť znakov, zistiteľných anamnestickým alebo fyzikálnym vyšet
rením . Tri a viac pozitívnych znakov správne identifikovalo 97 % hospitalizovaných al
koholikov . Špecificita dotazníka je 87 % (Novotný aspoluprac. , 1991) . V súčasnosti sú 
diskriminačné schopnosti dotazníka overované na troch somatických oddeleniach. 

P{edpokladáme, že uvedený postup môže byť inými lekármi akceptovateľný aj preto, 
že neobsahuje "háklivé otázky". Tieto si lekár rezervuje pre chorých, u ktorých môže 
dokumentovať ich opodstatnenosť. 

Ako sme už uviedli , u všetkých členov súboru, ilustrujúceho problémy s ktorými sa 
u svojich pacientov stretávame , ide o ťažký stupeň závislosti od alkoholu s frekventnými 
psychiatrickými a somatický mi následkami . Súčasne ide o chorých s relatívne nízkym 
vekom (graf 2) . Polovicu súboru tvoria osoby mladšie ako 40 rokov, len 8 % je starších 
ako 60 rokov. 

Uvedené charakteristiky , prítomnosť biologických znakov závislosti (zmenená tole
rancia, abstinenčné príznaky a porucha kontroly pitia) zrozumiteľne vysvetľujú prefe
renciu medicínskeho modelu závislosti klinickými pracovníkmi . Vo výskumnej činnosti 
stimulujú štúdium biologických príčin a mechanizmov vzniku závislosti od alkoholu. 
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Mnohé štúdie poukazujú na vzťah medzi alkoholizmom a biologickými faktormi , 
z ktorých viaceré sú geneticky kódované . Uvádza sa napríklad vyšší výskyt ľaváctva , 

porúch farebného videnia , určitých krvných skupín . Je dobre známy rodinný výskyt sa
motného alkoholizmu (Novotný aspoluprac. , 1989). 

Tabul'ka l. G enetické štúdie alkoholizmu 
I. Rodinné štúdie . 
2 . Biologické a psychologické koreláty dispozície . 
3. Psychotropné účinky a metabolizmus alkoho lu . 

Tabuľka 2. Výsledky rodinných štúdií 
l. Riziko alkoholizmu v I-stupňovom príbuzenstve asi 7x vyššie . 
2. Genetický prenos dispozície u mužov . 
3. Pre vznik alkoholizmu je rozhodujúci alkoholizmus u biologického otca . 
4. Včasný začiatok determinovaný sociálnymi faktormi. 

Genetické štúdie možno rozdeliť na tri skupiny podľa sledovaných znakov (obr. 1) . 
Najstaršie sú rodinné štúdie , ich výsledky sú uvedené na obr. 2. 
Intenzívne je študovaná podstata dispozície. Známe sú osobnostné charakteristiky 

zvýšeného rizika vzniku alkoholizmu (obr. 3) . Uvedené znaky nie sú špecifické pre zá
vislosť od alkoholu . Predpokladá sa, že sú psychologickou manifestáciou defektu bio
chemickej povahy (Zvolský, 1990). Pravdepodobne ide o defekt v noradrenergnom, 
serotoninergnom endorfínovom systéme a v tvorbe prostaglandínov (Goodwin, 1990). 

Porucha kognitívnych funkcií a abnormity v EEG sú považované za korelát zvýšenej 
vulnerability voči účinkom alkoholu (Alterman a Tarter, 1983; Begleiter aspoluprac. , 
1984). 
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Tabul'ka 3. Biologické a psychologické koreláty dispozície 
1. Osobnostné charakte ristiky: impulzivita , instabilita, nízka frustračná tolerancia. 
2. Defekt kognitívnych funkcií : horšie vizuálne-percepčné schopnosti, nižšie IQ. 
3. Abnormity elektric,kej aktivity mozgu : red ukcia alfa aktivity, nadbytok pomalej aktivity, zní
ženie amplitúdy , predlženie latencie vlny P 300. 

Tabul'ka 4. Farmakologická liečba 
I. Farmaká redukujúce konzum alkoholu. 
2. Averzívna terapia . 
3. Terapia abstinenčných príznakov. 
4. Terapia pridružených psychických porúch . 

Psychotropné účinky alkohol u u disponovaných jedincov spočívajú v subj ektívne 
identifikovanom anxiolytickom, relaxačnom a euforizačnom efek te. Súvisia pravdepo
dobne s abnormitami biochemických procesov v mozgu . Dôležitú úlohu hrá pravdepo
dobne aj abnormný metabolizmus alkoholu s tvorbou morfínových alkaloidov (Davis 
a Walsh, 1970). 

Uvedené faktory disponujú jedinca k opakovanej expozícii alkoholu , konzumu vyš
ších dávok, podiel'ajú sa na vzniku základných príznakov závislosti (zmien v tolerancii , 
abstinenčných príznakov) . 

Poznatky o patogenéze a etiológii závislosti od alkoholu stimulujú aj záujem o farma
kologickú liečbu alkoholizmu . 

Používané farmaká možno rozdeliť do štyroch skupín (obr. 4), z ktorých najzaujíma
vejšia je prvá - lieky znižujúce konzum alkoholu. Ide o skupinu rôznorodých farm ák 
- od antidepres Ív cez lítium až po skupinu ametistýk, ktoré blokujú časť účinkov etyl
alkoholu . Najznámejší je naloxon, skúšajú sa agonisty GABA a benzodiazepínových 
receptorov (Litten a Allen , 1991). Skupina liekov používaných na averzívnu terapiu 
zahŕňa aj látky senzibilizujúce voči alkoholu. Apomorfínová averzívna liečba , považo
vaná za obsolentnú , prežíva renesanciu (Neubuerger aspoluprac., 1982). V tej súvis
losti sa upozorňuje na dopa-agonistický efekt apomorfínu (Litten a Allen , 1991) . Di
sulfiram patrí k štandardným postupom a obavy z možných komplikácií sú menšie než 
v nedávnej minulosti (Goodwin , 1990) . Medzi farmakami, používanými na zvládnutie 
abstinenčných príznakov (a súčasne aj liečbu predelirantného syndrómu a delirantných 
stavov) dominujú benzodiazepínové anxiolytiká, a medzi nimi diazepam , aj keď sú 
dobré skúsenosti s mnohými ďalšími preparátmi (Novotný aspoluprac. , 1974; Praško 
aspoluprac. ,1990) . Od podávania c1ometiazolu sa ustupuje aj v severoeurópskych štá
toch. Zdôrazňuje sa súčasne nutnosť uváženého podávania benzodiazepínov , pričom 
pomáhajú kvantifikačné škály (Novotný aspoluprac. , 1974; Praško aspoluprac. , 1990) . 

Poslednú skupinu tvoria farmaká používané v liečbe ďalších psychických porúch pri 
alkoholizme - predovšetkým ide o afektívne poruchy a paranoidné psychózy. Pri výbe
re príslušných farmák je potrebné - .na rozdiel od iných skupín psychických porúch -
zohľadniť okrem ciel'ových symptómov aj ich syndromologickú príslušnosť. 

Farmakoterapiou sa niekedy rozumie len senzibilizujúca terapia , čo nezodpovedá 
uvedenému prehľadu , ani terapeutickej praxi . 

Na grafe 3 uvádzame prehľad liečebných postupov vo vzorke hospitalizovaných pa
cientov. Upozorňujeme na diferencovaný farmako- aj psychoterapeutický postup . Na-
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príklad podiel pacientov liečených benzodiazepínmi nie je podstatne vyšší ako podiel 
pacientov s predclirantným a delirantnými stavmi . 

Napriek nedávnej módnosti problematiky depresívnych stavov pri alkoholizme sú 
veľmi zriedkavo podávané antidepresíva . Týmto problémom sme sa zaoberali v práci 
publikovanej r. 1984 (Heretik aspoluprac., 1984) . Z nášho materiálu je zrejmé, že si
tuácia v uplynulých ôsmich rokoch sa nezmenila . 

Na záver by som si dovolil st ručne sa zmieniť o mieste a úlohách psychiatrických od
delení všeobecných nemocníc v starostlivosti o závislých od alkoholu. Stretávame sa 
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so spochybňovaním ich významu, napr. Kucek (1991) v práci o úlohách AT pracovísk 
v nových podmienkach hovorí o "takzvanej liečbe" a prejavuje údiv nad hospitalizá
ciou alkoholikov na týchto oddeleniach. 

Z prehľadu terapeutických aktivít je zjavné, že v indikovaných prípadoch je liečba 
komplexná a zahŕňa aj rôzne formy psychoterapie . Psychiatrické oddelenia všeobec
ných nemocníc sú schopné poskytovať krátkodobé hospitalizácie. Priemerný čas hospi
talizácie na Psychiatrickej klinike FN v Bratislave trvá približne 1 mesiac. V skupine 
závislých od alkoholu je však priemerný čas dlhší a u približne dvoch tretín nášho sú
boru trval 5 a viac týždňov (graf 4). 

V katamnestickej jednoročnej štúdii sme zistili, že polovica pacientov spolupracova
la v ambulantnej liečbe a 16 % v tomto období abstinovalo (Molčan aspoluprac. , 
1982). Ak si predstavíme , že išlo o krátkodobé hospitalizácie pacientov s ťažkou závi
slosťou , u väčšiny s ťažkými psychiatrickými komplikáciami ide o efekt porovnateľný 
s výsledkami v zariadeniach špecializovaných pre liečbu závislostí. 

Nové právne normy povedú k zvýšeniu významu zariadení pre krátkodobú liečbu 
urgentných stavov. Domnievame sa, že snahy o sústredenie starostlivosti v špecializo
vaných zariadeniach nie sú opodstatnené. Integrácia práce všetkých typov zariadení je 
v záujme zabezpečenia optimálnej starostlivosti o závislých od alkoholu. 
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