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Súhrn
V práci sa autor zaoberá výskytom epileptických záchvatov 11 pacientov hos pitalizovaných
pre syndróm závislostí od alkoholu, predelirantné stavy, delírium trem ens a pre alkoholi ckú halucinózu, pri čom sa v práci zameriava na epil e ptické záchvaty manifestova né priamo počas hospitalizácie. Najvyšší výskyt e pileptických prejavov bol pozorovaný v súbOl'e pacientov s delíri om
tremens.
Autor sledoval v práci aj sérové hladiny magnézia , kalcia , nátria, kália a chl oridov 11 skúmaných probandov. Zistil vysoko signifikantne nižši e hladiny kália u probando v s e pil e pti ckým i
záchvatmi oproti probandom bez záchvatov.
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o v é s lov á: Epileptické záchvaty - syndróm závislostí od alkoholu - predelirantné
stavy - delírium tremens - alkoholi cká halu cinóza - sérové hladiny minerálov

K. Turček: CONTRIBUTION TO ISSUE OF EPILEPTIC FITS IN
ALCOHOLICS
Summary
In his paper the author describes the occurence of epileptic fits in patients hospitalized for
the alcohol addiction syndrome, pre-delirium conditions, delirium tremens, and for alcoh oli c
hallucinosis taking a closer view at the epileptic fits manifested directly during hos pitalizati on.
The highest occurence of e pile ptic behaviour was observed in the delirium tremens gT'ou p of patients.
The author also monitored serum levels of magnesium, calcium , natrium , potassium , and
chlorides in investigated probands . Probands with epileptic fits demonstrated signifi cantky 10weI' levels of potassium compared with probands without fits.
Key w o r ds : Epileptic fits - alcohol addiction syndrome - pre-deli rium co nditi ons - delirium tremens - alcoholic hallucinosis - serum levels of mineraIs
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Problematika epileptických príznakov je v alkohológii už dlhšie diskutovaná,
však možno pozorovať nejednotné stanoviská k predkladanej tematike . Pretože sa jedná o oblasť odborne značne otvorenú, dovolujeme si prispieť k jej objasneniu svojími poznatkami .
Poleksic' a Ilic' (1966) našli v osobnej anamnéze 7,0 % pacientov s delíriom tremens epileptické záchvaty GM-typu, pričom v prodromálnom štádiu delíria ich zistili u 16,3 % pacientov. Mrňa a Hejkrlíková (1982) zistili epilepsiu u 10 % svojich
probandov závi slých od alkoholu. Pazdírek aspoluprac . (1985) popísali výskyt epileptických paroxyzmov u 12 % pacientov v prodromálnom štádiu delíria tremens .
Význam výskytu epileptických záchvatov pre diagnostický proces smerujúci k identifikácii alkoholizmu zdôrazňujú aj ďalší autori (Chan, 1985; Skála, 1986 a ini),
pričom nálezy niektorých autorov sa dosť vzájomne odlišujú.
Soyka a Klemperer ·(1986) pozorovali epileptický paroxyzmus u 28 % pacientov.
Naproti tomu Straka aStraková (1989) popísali vo svojom súbore výskyt epilepsie
typu GM u 2,6 % a ojedinelých epileptických paroxyzmov u 1,7 % pacientov. Novotný aspoluprac. (1991) popísali výskyt epileptických záchvatov v osobnej
anamnéze u 20,7 % závislých od alkoholu oproti 3,0 % v kontrolonom súbore. Škopková (1991) popísala v súbore pacientov s delíriom tremens fyziologický záznam
EEG u 26,7 % probandov, hranične abnormný záznam u 30,0 % a zreteľne abnormný záznam u 43,3 % pacientov. Sami sme sa výskytom epileptických záchvatov v anamnéze alkoholikov tiež už zaoberali (Turček, 1992).
Pri preštudovani nálezov viacerých špecialistov, zaoberajúcich sa predkladanou
tematikou sa nám javí ako nepochopiteľná skotomizácia vzťahu nadmernej konzumácie alkoholických nápojov, resp. z nej vznikajúcich psyclúckých porúch a epileptických prejavov napr. u Servíta (1983, 1987)
príčom

Materiál a metodika
Do štúdie bolo zaradených celkove 204 probandov- mužov, ktorých sme rozdelili
do súborov podľa diagnózy stanovenej pri prijatí na hospitalizáciu:
al Súbor 70 pacientov s diagnózou syndrómu závislosti od alkoholu, s priemerným vekom 39, 12 rokov, v rozpätí 17 - 63 rokov;
bI súbor 43 pacientov s diagnózou predelirantný stav, s priemerným vekom
42,44 rokov, v rozpätí 27 - 65 rokov;
cl súbor 46 pacientov s delíriom tremens, s priemerným vekom 45,17 rokov.
v rozpätí 29 - 62 rokov;
dl súbor 45 pacientov s alkoholickou halucinózou, v priemernom veku 41,22 rokov, v rozpätí 19 - 67 rokov.
V tejto práci nás zaujímal výskyt epileptických záchvatov u našich probandov
v priebehu hospitalizácie (na rozdiel od epileptickej aktivity ako anamnestického
údaja) .
Do práce sme zahrnuli aj laboratórne nálezy týkajúce sa sérových hladín
magnézia, vápnika, sodíka, draslíka a chloridov. Pre potrebu tejto práce sme zvolili
normy podIa Šimka (1981). Hladiny nátria, kália a chloridov boli stanovené na
emisnom plameňovom fotometre Corning (Veľká Británia), hladiny magnézia a kalcia na atómovom absorpčnom spektrálnom fotometre IL -251 (USA) plameňovou
metódou.
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Na štatistické spracovanie získaných údajov boli použité: Studentov t-test,
analýza rozptylu, test rozdielu relatívnych početností, x2 test kontingenčnej tabulke
a analýza variancie .

Výsledky
Zistili sme, že je štatisticky významná závislosť medzi výskytom epileptických
záchvatov počas hospitalizácie a príslušnosťou k diagnostickému súboru (p < 0,01).
V súbore pacientov s prostým syndrómom závislosti od alkoholu sme ich pozorovali
u 5,7 % probandov, v súbore pacientov s predelirantným stavom u 16,3 %, v súbore
pacientov s delíriom tremens u 26,1 % a v súbore pacientov s alkoholickou halucinózou u 6,7 % probandov. Medzi súbormi probandov s predelirantným stavom a probandov s alkoholickou halucinózou nie je vo výskyte epileptických záchvatov signifikantný rozdiel, ale v súbore pacientov s delíriom tremens sa vyskytli epileptické
záchvaty u signifikantne väčšieho počtu probandov, než v súbore pacientov s alkoholickou halucinózou (p < 0,05).
Sérové hladiny magnézia, kalcia, nátria a chloridov sa u probandov s výskytom
epileptických záchvatov signifikantne nelíšili od hladín u probandov bez záchvatov.
Zistili sme však, že probandi, u ktorých sa počas hospitalizácie vyskytol epileptický
záchvat, mali pri prijatí na hospitalizáciu vysoko signifikantne nižšie sérové hladiny kália (3,54 :t 0,54 mmol/1), než probandi bez epileptických záchvatov (3,93 :t 0,5
mmol/1), na hladine významnosti p < O,OOl.
Medzi výskytom epileptických záchvatov a preferenciou typu alkoholického
nápoja sme štatisticky významnú závislosť nezistili.

Diskusia
Epileptické záchvaty sme pozorovali u pacientov s prostým syndrómom závi slosti od alkoholu zriedkavejšie ako niektorí autori (Soyka a Klemperer, 1986; Valihrach a Mikulec, 1982). Náš nález u 5,7 % pacientov sa blíži nálezu Straku a Strakovej (1989).
U pacientov s delíriom tremens uvádza literatúra výskyt epileptických záchvatov velmi nejednotne, od 9 do 50 % prípadov. Náš nález u 26,1 % prípadov sa najviac blíži údajom Chabana (1988) a :Rehana aspoluprac . (1989). Nižší výskyt epileptických záchvatov u pacientov s predelirantnými stavmi (u 16,3 %) považujeme
vzhladom na nižšiu závažnosť klinického stavu za pochopiteľný . Za zaujímavý pritom považujeme výskyt epileptických záchvatov u 6,7 % probandov s alkoholickými
halucinózami. Posledné dva nálezy sme nemali možnosť konfrontovať s literárnymi
údajmi.
Spomedzi nami sledovaných minerálov sme zistili vysoko signifikantne nižšie
sérové hladiny kália u probandov so záchvatmi oproti probandom bez záchvatov.
Ani tu sme porovnateIný údaj v literatúre nenašli .
Literatúra
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