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Súhrn 

Referát je epidemiologickým rozborom súboru 891 pacientov závislých od návykových 
látok hospitalizovaných v OLÚP Predná Hora v roku 1999. Zisťovali sme u nich výskyt diag
nostikovaných porúch . 

Z uvedeného počtu u 5 z (44 pacientov) výlučne alkoholikov, prevažne mužov, v priemere 
56-ročných, je v 90,9 % diagnostikovaný organický psychosyndróm. U 27 zo sledovaných boli 
indikované nootropiká. Tretinu súboru tvoria nefajčiari. Rovnako asi u tretiny sa v anamnéze 
vyskytuje úraz. Toto zistenie koreluje s údajmi autorov Novotný a Kolibáš, ktorí popisujú 
výskyt úrazov tri razy častejšie u závislých, než u kontrolnej skupiny. Až v 95 % popri diag
nóze závislosti a organickom psycho syndróme nachádzame aj ďalšie závažné komorbídne ocho
renie, kde prevažuje výskyt cievnych kardiovaskulárnych a mozgových ochoreni. Diagnóza 
Alzheimerovej demencie nebola v súbore zaznamenaná ani v jednom prípade. 

K ľ ú č o v é s lov á : alkohol - demencia 

M. Martinove, O. Martinove, E. Koprdová, Š. Stebilová, S. Dusková: 
ALCOHOLIC DEMENTIAS 

Summary 

The study is an epidemilogical analysis of a group of 891 inpatients suffering from sub
stance - related disorder , treated in OLÚP Predná Hora in 1999. 

The authors investigated the occurrence of chronic organic psychosyndrorne among the pa
tients. 

From the sample of 891 patients in 5 % years (44 patients), exclusively alcoholics, mostly 
men, in average 56 years old, in 90,9 % chronic organic psychosyndrome was faund . 27 % of 

11 



M. MARTINOVE, O. MARTINOVE, E. KOPRDOV Á, / ALKOHOLICKÉ 
DEMENCIE 

them were treated with nootropie agents. One third of the patients were non - smokers and 
one third of them had previously suffered injury to their head. In 95 % apart from substanee -
related disorder and ehronie organie psyehosyndrome eoneomitant serious somatie diseases 
were found (mostly eardiovaseular diseases and brain dysfunetion). 

Key w o r ds : aleoholie demention 

Úvod 

Podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb - 10. revízie, do tretej základnej skupi
ny demencií patrí aj skupina s názvom Demencia pri iných špecifikovaných cho
robách zatriedených aj inde, kde na vzniku takéhoto ochorenia sa môžu podieľať 
okrem iného aj intoxikácie. 

Závislosť od alkoholu môže viesť k víacerým odlišným ochoreniam mozgu, preja
vujúcim sa dementným syndrómom. 

Azda najznámejší je Wernickeho - Korsakovov syndróm v dôsledku nedostatku 
vitamínu BI. 

V patologicko - anatomickom obraze v štádiu rozvinutého ochorenia je v mozgu 
prítomný charakteristický nález. Najviac postihnuté sú úseky sivej hmoty okolo III. 
komory, centrálna sivá hmota mozgového kmeňa okolo mokovodu a niekedy aj spo
dina IV. komory, mozoček a bazálny telencefalon (napr. nd. basalis Meynerti ). 
V akútnej fáze ochorenia je mikroskopicky nápadná proliferácia kapilár, glióza, he
moragické ložiská v neuropile. Numerická atrofia neurónov s gliózou je signifi
kantná až v chronickom štádiu, s prípadnými zvyškami starých hemorágií. V po
kročilých prípadoch je nález zreteľný aj makroskopicky, obyčajne v podobe zmen
šených corpora mammillaria (Harper, 1988). 

Klinicky prevládajú dezorientácia, ľahostajnosť, nepozornosť, amnézia s konfa
buláciami. Postihnutie mozgového kmeňa sa prejavuje nystagmom. Obrna okohyb
ných svalov býva až v 90 %. V 80 % je syndróm sprevádzaný ataxiou s periférnou po
lyneuropatiou. V prípade akútneho nástupu sprevádzaného kómou, hypotenziou 
a hypotermiou ochorenie končí letálne, bez určenia klinickej diagnózy (Koukolík, 
1999). 

Ďalším zriedkavým ochorenim je Marchiafava - Bignamiho choroba s patologic
ko - anatomickým obrazom čiastočnej alebo úplnej nekrózy corpus callosum a iných 
častí bielej hmoty (Loken, 1971). Pôvodne bola popísaná u talianskych pijanov čer
veného vína, dokázal sa však jej výskyt aj inde a u pijúcich aj iný druh alkoholu 
(Koukolík, 1999). 

Klinicky prevažuje zmätenosť, astázia, abázia, mutizmus, zvýšené napätie sva
lov bez kŕčov . 

Tretím a u alkoholikov často nediagnostikovaným ochorenim je Pelagra (Ser
daru, 1988), s mikroskopicky nápadnou centrálnu chromatolýzu v neurónoch moz
gového kmeňa, v nd. dentatus cerebelli, interpendukulárnych jadrách sivej hmoty 
okolo mokovodu a v neurónoch nd. originis niektorých mozgových nervov (Hauw, 
DeBaecque, 1998). 
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Klinicky ochorenie charakterizuje známe trias D: demencia, diarea, dermatitída, 
niekedy myoklonus. 

Pri chronickom zlyhávaní pečene v dôsledku alkoholickej cirhózy (ale aj akútnej 
alkoholickej hepatitídy či iného poškodenia pečene alkoholom) vzniká druhotná he
patocerebrálna encefalopatia. 

Morfologické práce o chronickom poškodení mozgu etanolom upozornili na po
dobnosť s poškodením, ktoré vzniká pri iných exo a endogénnych intoxikáciách. 
Okrem priameho účinku etanolu na mozgové tkanivo sa na poškodení podieľajú aj 
metabolické intoxikácie a nutričná karencia (Blass, 1980). 

Pri chronickom poškodení pečene za vzniku porto - kaválnych anastomóz do
chádza k zvýšeniu amoniaku v krvi. Jeho detoxifikácia prebieha konverziou alfa -
ketoglutarátu na glutamín za účasti glutamínsyntetázy nachádzajúcej sa v astrocy
toch. Pri hepatálnej encefalopatii stúpa počet astrocytov a tým aj glutamínsyn
tetázy. V dôsledku stúpajúcej amonémie sa vysaturuje glutamínsyntetáza a zostá
vajúci prebytočný amoniak interferuje v neurónoch s bunkovou oxidáciou (Zucker
mann a spol. , 1997). 

Na rozdiel od uvedených nozologických jednotiek definícia alkoholickej demencie 
nie je jednoznačná . Vzniká buď na báze Korsakovovho syndrómu, ako i vyššie spo
menutých a aj iných chorobných jednotiek. V popredí je výrazná deteriorácia inte
lektu s narušením mnestických funkcií, najmä konsolidačnej fázy pamäte, vštiepivo
sti. (Tri vedi a Raghawan, 1989). Podľa Lischmana, 1990, podrobnejšie neuropsycho
logické testovanie vykazuje poškodenie kognitívnych funkcií u 50 až 70 % absti
nujúcich alkoholikov, z čoho vyplýva, že toľko alkoholikov môže mať výsledky testov 
ešte v medziach normy. Niekedy sa za klinickou diagnózou alkoholickej demencie 
skrýva Wernickeho encefalopatia, nie však s anatomickým nálezom zodpovedajúcim 
demencii. Neuropatologické štúdie a zobrazovacie metódy dokladujú, že mozog alko
holikov atrofuje aj bez stanovenia diagnózy Wernicke ho encefalopatie (Smith a At
kinson, 1995). Kraus, 1997 uvádza ako podklad alkoholickej demencie väčší počet 
zmien. Zmenšenie objemu bielej hmoty (najmä čelových lalokov, s numerickou atro
fiou neurónov), rozšírenie mozgových komôr, atrofiu kôry s rozšírením rýh medzi 
závitmi a zužovaním závitov. V 4-6 % býva atrofia hypokampu . Zmenšuje sa objem 
talamu . Práce z posledných rokov uvádzajú poškodeníe serotonergných jadier moz
gového kmeňa. Známa je atrofia mozočka. 

V patogenéze alkoholových demencií níe je celkom jasné, prečo sa u niektorých 
alkoholikov pri rovnakom stupni abúzu vyviníe a u iných níe poškodenie mozgu. 

Osobitnú a zaujímavú kapitolu tvorí aj zistenie podielu úrazov a najmä traum 
hlavy na vznik demencie u závislých. Už v r . 1990 autori V. Novotný a E. Kolibáš re
ferovali o signífikantne vyššej frekvencii úrazov hlavy u závislých (39,3 %), než 
u osôb bez závislosti (12,6 %). 

Prevalencia 

Epidemiologické štúdie z rôznych miest sa dosť líšia, prevláda názor, že existuje 
veľký počet neevidovaných dementných pacientov. Veľká americká štúdia ECA uvá
dza výskyt demencií u 0,4 % alkoholikov (Kessler, 1994). 
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Pri diagnostike je možné klinicky myslieť na toto ochorenie vtedy, ak sú splnené 
všeobecné kritériá pre demenciu, preukázaná súvislosť s nadmerným pitím a vy
lúčené iné príčiny. 

Terapia 

Vzhľadom na patogenézu ochorenia je terapia symptomatická, realimentácia, re
hydratácia, vyššie dd. B vitamínov, kyselina listová, niacín pri pelagre. Skúšal sa 
centrálny alfa - adrenergný agonista klonidín (zvýšenie centrálneho adrenergného 
tonusu). O preparátoch SSR! sa v referáte o serotoninergických mechanizmoch alko
holovej závislosti zmieňuje vo svojej práci aj V. Novotný. Poukazuje tu nielen na 
zvládanie afektívnych porúch (a tým aj relapsu závislosti) u závislých, ale aj pozoro
vané ovplyvnenie množstva konzumu, prípadne chuti k alkoholu a následný signifi
kantne väčší počet abstinenčných dni. Abstinencia je prioritnou záležitosťou čo sa 
týka liečby aj vo fáze diagnostikovaného toxického poškodenia mozgu. Ďalej sa 
skúšajú aj farmaká na zvýšenie centrálnej acetylcholinergnej transmisie . Podávajú 
sa lieky zvyšujúce mozgový metabolizmus (nootropiká, dyhydrogenové námeľové al
kaloidy a ich deriváty, vazodilatanciá druhej generácie), tiež scavengery voľných ra
dikálov. Kontraindikované sú látky nepriaznivo ovplyvňujúce pamäť (benzodia
zepíny). Nevyhnutný je tréning pamäti, primerané psychické zaťažovanie a dôležitá 
je aj práca s rodinou chorého. 

Cielom práce 

je epidemiologický rozbor súboru závislých od psychoaktívnych látok, liečených 
v OLÚP Predná Hora v roku 1999. Zamerali sme sa najmä na zistené poškodenie 
mozgu v zmysle organicity, atrofie a demencie . 

Materiál a metodika 

Zdrojom ZÍskaných údajov boli chorobopisy hospitalizovaných v r . 1999, ak pa
cienti spÍňali kritériá závislosti. Do súboru boli zahrnutí pacienti s diagnózou de
mencia, organický psychosyndróm či mozgová atrofia pri súčasnom tuberkulóznom 
ochorení pľúc lEln v tom prípade, ak zároveň išlo aj o závislého jedinca. 

Len 27 % sledovaných (11 pacientov) mali odporučené a užívali nootropiká. Za
ujalo nás zistenie, že zo súboru 44 probandov sa pri diagnózach závislosť od alkoho
lu a organický psychosyndróm vyskytlo aj ďalšie závažné pridružené ochorenie, 
vyjmúc dvoch mužov zo súboru. 
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Tabuľka 1. Počet hospitalizovaných v roku 1999 

n % 

Spolu 891 100 

Poškodenie CNS 64 7,0 

Závislosť a poškodenie CNS 44 4,9 

Tabuľka 2. Diagnóza poškodenia mozgu 

n % 

Vaskulárna demencia 1 2,2 

Organický psychosyndróm 40 90,9 

Atrofia CNS 3 6,8 

Tabuľka 3. Komorbidita 

Diagnóza n % 

Cievne ochorenia KVS a CNS 18 40,9 

Epilepsia 14 31,8 

DM 7 15,9 

Úrazy 5 11,4 

Bez komorbidity 2 4,5 

Tab. 3 poskytuje prehľad komorbídnych ochorení v sledovanej skupine. Jedno
značne, a to v 41 % prevažuje výskyt cievnych kardiovaskulárnych a mozgových 
ochorení. 
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Diskusia a záver 

Poškodenie CNS je v každom prípade závažné, keďže nezriedka mení kvalitu ži
vota chorého. 

U 44 závislých výlučne od alkoholu, prevažne mužov s priemerným vekom 56 ro
kov, jednoznačne prevažuje diagnóza organický psychosyndróm, a to v 90,9 %. Ani 
v jednom prípade nebola zistená diagnóza najčastejšie sa vyskytujúcej Alzheimero
vej demencie. Tretinu súboru tvorili nefajčiari . Diagnózu vaskulárnej demencie 
nachádzame v 2,2 %, čo je hodnota o niečo vyššia, ako zistenia epidemiologickej 
štúdie o výskyte demencií v USA. Alarmujúci je nález častých závažných ko
morbídnych ochorení, najmä srdcovocievnych a mozgu, kde prevažoval a hyperten
zia, opakovali sa IM, NMCp a generalizovaná AS. V 11 % bola pozitívna úrazová 
anamnéza. 

Na protialkoholické liečeníe sú prijímaní závislí, ktorí sú v produktívnom veku. 
Zistenie prestupňa demencie - organického psychosyndrómu - u 5 % vnímame ako 
varovný signál, ktorý poukazuje na alkoholikov ako na rizikovú skupinu aj v smere 
možného ochorení a demenciou . U závislých často podceňovaná adekvátna medika
mentózna terapia bola zaznamenaná len u 1/4 pacientov. 
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