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Súhrn 

Epilepsia je nezriedkavým neurologickým ochorenim. Jej výskyt sa odhaduje 
u 1 % populácie (pozn. autora referátu: bolo by zaujímavé vedieť, kolld z nich sú 
zároveň aj závislí). Prejavuje sa záchvatovými stavmi s typickými neurologickými 
a psychickými príznakmi, spôsobenými chorobnými elektrickými výbojmi v mozgu. 

Populácia závislých je známa výskytom epileptických záchvatov, a to nielen u al
koholikov, ale novšie aj u užívateIov ilegálnych drog. 

Referát sa pokúsil podať prehIad o výskyte tohto závažného ochorenia u pa
cientov so závislosťou, liečených v sledovanom období v OLÚP, n. o., Predná Hora. 
Porovnáva v rôznych zvolených ukazovateIoch súbor závislých bez a s epileptickými 
záchvatmi. 

K I ú č o v é s lov á : epilepsia - závislosť 

M. Martinove: EPILEPTIC SEIZURES 
AND DEPENDENCE 

Summary 

Epilepsy is not infrequent neurological afTection. Its prevalence is assumed ab
out 1 % in the population (note of the author: it would be interesting to see how 
much of these people are afTected with a co-dependence on a substance). 
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Its manifestation exhibits seizure like states with typical neurological and psy
chic symptoms, which are induced via pathological electric discharges in brain. 

The population of dependants is known to have higher prevalence rates of seizu
res. It is found not only at the alcoholics but after newer findings at the illicit drug 
users as well . This paper is trying to give an overview about the prevalence rates of 
this serious health condition at patients with substance dependence treated at the 
OLÚP NPO, Predná Hora. In this paper the authors are comparing set of patient 
with and without the epileptic seizures. 

Key w o r ds : epilepsy - dependence 

Úvod 

Pravidelný konzum alkoholu zhoršuje zdravotný stav človeka, ale aj ce
lých spoločenských skupín, ba aj celého obyvateľstva. V závislosti od de
tekčného inštrumentu sa uvádza, že štvrtina až tretina pacientov v pri
márnej praxi praktických lekárov, ako aj pacientov somatických oddelení 
má ochorenie, ktoré je vlastne len manifestáciou somatickej komplikácie al
koholizmu (Kolibáš, Novotný, 2007). 

Konzum alkoholu sa spomína ako etiologický faktor pri mnohých ochore
niach, z neurologických chorôb sú to encefalopatie s difúznou atrofiou moz
gu, mozočka, cievne mozgové príhody, epileptické záchvaty, periférne neuro
patie (Kolibáš, Novotný, 2007). 

Súvislosť medzi nadmerným užívaním alkoholu, psychoaktívnych subs
tancií na jednej strane a zvýšenou prevalenciou epileptických záchvatov na 
druhej strane je dokázaná . Popísané substancie v závislosti od dávky sa 
podieľajú na schopnosti excitovať eNS takým spôsobom, ktorý môže mať za 
následok epileptické záchvaty. Z hľadiska rizika spustenia epileptického zá
chvatu je alkohol naj rizikovejší pri akútnej intoxikácii a pri jeho náhlom vy
sadení . Kokaín a aj heroín majú tiež prokonvulzívnu aktivitu. Vzťah kana
binoidov a epilepsie je rozporný. Psychostimulanciá spúšťajú epileptické 
záchvaty väčšinou len pri nadmernom dávkovaní (Donáth, 2003). 

Všeobecne platí , že až u 2/3 pacientov s epileptickými záchvatmi možno 
pri správnom výbere lieku dosiahnuť bezzáchvatový stav. Z klinických skú
seností autora referátu vyplýva, že bezvýhradná abstinencia od psycho
aktívnych látok je pre úspešné vyliečenie od epileptických záchvatov určite 
tou druhou a nevyhnutnou podmienkou. 
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Na Slovensku pacient, ktorý má aktívnu epilepsiu a UZlVa protizá
chvatové lieky, nemôže riadiť motorové vozidlo. Až po niekolkoročnom bez
záchvatovom období môže lekár povoliť vedenie osobného auta, či mo
tocykla. Pokiaľ ide o pracovné zaradenie, platí známa skutočnosť, že pa
cienti s epilepsiou by nemali pracovať v noci, vo výškach a s točiacimi sa 
strojmi. Epilepsia však nie je dôvodom na invalidný dôchodok. Rovnako nie 
je dôvodom, aby pacient nešportoval. Fyzická aktivita je vítaná, pričom plá
vanie, bicyklovanie či lyžovanie sa odporúča s dozorom zdravej osoby. Beh, 
či volejbal áno, ale potápanie pri tomto ochorení nie je vhodné. Velká opa
trnosť sa odporúča pri hokeji a futbale. 

Ciel práce a metodika 

Referát sa venuje rozboru skupiny závíslých od psychoaktívnych látok 
a s diagnostikovaným výskytom epileptických záchvatov. Porovnáva zvo
lené premenné so súborom závislých bez záchvatového ochorenia a pokúša 
sa dať odpoved na hypotézu: 

Medzi závislými bez epileptických záchvatov a s epileptichými záchvatmi 
nie sú významné rozdiely v sledovaných ukazovateloch určujúcich kvalitu ži
vota. 

Obdobie sledovania je od januára roku 2004 do júna 2006, týka sa sú
boru 1702 hospitalizovaných závíslých počas klasickej 3-mesačnej ústavnej 
odvykacej liečby v OLÚP, n . o., na Prednej Hore. 

Výsledky 

1. 

Zo súboru 1702 pacientov rozborom zisťujeme, že 11,3 % (n=193) prichá
dza už s diagnózou o prekonanom 1 a viac epi. záchvatov, a to v období uží
vania návykových látok (niektorí majú prvý záchvat u nás) (tab. 1). 
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Tabuľka 1. Výskyt záchvatov v skupine 

Pacienti n % 

s ep! 193 (164 ID, 29 ž) 11,3 

bez epi 1509 (1226 ID, 283 ž) 88,7 

spolu 1702 100 

Prepočtom teda každý 8. liečený závislý má jeden a viac epileptických 
záchvatov. 

z pohľadu pohlavia bol v celom súbore (n=1702) výskyt záchvatov výraz
ne nižší u žien (n=312 žien, z toho n=29 s epi), a to u 1,7 %. U mužov 
(n=1390 mužov, n=164 s epi) to predstavuje 11,8 % (tab. 2). 

Tabuľka 2. Skupina (n=1702) s epi záchvatmi podla pohlavia 

pacienti n (bez epi) n (s epi) spolu 

ženy 283 29 (1,7 %) 312 

muži 1226 164 (11,8 %) 1390 

spolu 1509 193 (11,3%) 1702 

V celom súbore (n=1702) závislí od alkoholu tvorili 69,3 % (n=783), na 
druhom mieste boli v 15,4 % závislí od iných psychoaktívnych látok (n=223), 
prevažne od opioidov. 

II. 

Ďalej sme sa zamerali na súbor pacientov so záchvatovým ochorením 
(n=193). Primárnou návykovou látkou v tejto skupine bol u 89,1 % (n=l72) 
alkohol, polymorfná závislosť sa vyskytovala v 8,8 % (n=17), Zvyšok boli 
gambleri (n=4), tab. 3. 
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Tabuľka 3. Primárna návyková látka 

diagnóza bez epi s výskytom epi 

n % n % 

F 10.2 783 69,3 172 89,1 

F 19.2 223 15,4 17 8,8 

V skupine pacientov s epileptickými záchvatmi je vyššie % závislých od 
alkoholu, než v skupine bez záchvatového ochorenia, čím sa potvrdila zná
ma skutočnosť, že existuje významný vzťah medzi užívaním alkoholu 
a vznikom záchvatov, a to aj v porovnaní s užívaním iných návykových 
psychoaktívnych látok. 

Tabuľka 4. Primárna nealkoholová droga a epi záchvaty 

droga n % 

heroín 12 70,6 

pervitín 3 17,6 

marihuana 2 11,8 

V súbore pacientov závislých od nealkoholových drog (n=223) sa za
chvaty vyskytli u 8,8 % (n=17). V tejto skupine u 70,6 % bol výskyt záclwa
tov u závislých od opiátov. 

Začiatok užívania návykových látok zisťujeme už v adolescentnom veku 
a výskyt záchvatového ochorenia v produktívnom, ešte mladom veku, prie
merný vek v oboch súboroch bol 39,5 roka. V jednom prípade k prvému po
žitiu alkoholu v skupine s epileptickými záchvatmi došlo už vo veku 8 rokov 
(tab. 5). 
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Tabuľka 5. Prvá dávka a priemerná dÍžka závislosti 
v skupine bez a s epi záchvatmi 

sledovaný ukazovateľ bez epi 

priemer. vek prvého užitia návyk. látky 17,8 r. 

priemerná dížka závislosti 9,1 r . 

s epi 

16,7 r . 

11 r . 

Zisťovali sme aj niektoré ukazovatele kvality života u závislých bez 
a s epi záchvatmi, ako sú vzdelanie, stav, zamestnanosť a vodičské opráv
nenie. 

Tabuľka 6. Porovnanie vzdelania v oboch súboroch 

vzdelanie bez epi sepi 

n % n % 

základné 185 14,2 17 8,8 

SOU bez maturity 717 40,6 93 48,2 

SŠ s maturitou 426 32,5 48 24,9 

VŠ vzdelanie 181 12 19 9,8 

nezistené - - 16 8,3 

U závislých so záchvatovým ochorením má skoro polovica ukončené 
SOU. Ponúka sa otázka, ak sú zamestnaní, či robia rizikové práce? 
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Tabuľka 7. Stav v oboch súboroch 

stav bez epi sepi 

n % n % 

slobodní 523 34,6 72 37,1 

žen./vyd. 625 41,4 67 34,8 

rozvedení 308 20,4 46 24,2 

vdovci 53 3,5 8 3,9 

Iba vyše 1/3 závislých so záchvatovým ochorením žije v partnerskom 
vzťahu. Vyše 65 % partnera nemá (slobodní, rozvedení, vdovci spolu 
65,2 %), a to v porovnaní s bezzáchvatovým súborom (58,5 %). 

Tabuľka 8. Zamestnanosť 

zamestnanosť bez epi sepi 

n % n % 

zamestnaní 445 34,1 43 22,3 

nezamestnaní 1041 43,8 90 46,6 

ostatní 333 22,1 60 31,2 

Zrejme závislosť a súčasné záchvatové ochorenie sa podpisujú aj pod 
nižšie percento zamestnanosti. Tretina liečených so záchvatmi (31,2 %) sú 
bud na invalidnom alebo starobnom dôchodku, niektorí sa zamestnávajú len 
príležitostne a u časti tento údaj nebol v anamnéze uvedený. 

Sledovali sme, či hospitalizovaní závislí sú držiteľmi vodičského opráv
nenIa. 
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Tabuľka 9. Vodičské oprávnenie 

pacient a VP bez epi sepi 

n % n % 

držiteI VP 658 43,6 79 40,9 

nemá VP 382 25,3 91 47,1 

Ix odobratý VP 15 0,7 5 2,6 

2 a viac x odobratý VP 3 0,2 1 0,5 

Skoro 41 % závislých prevažne od alkoholu a so súčasným záchvatovým 
ochorením je držiteľom vodičského oprávnenia. Vynára sa otázka bezpeč
nosti v cestnej doprave a azda aj jedno z mnohých možných vysvetlení pre 
tie nehody, kde sa nezistila jednoznačná príčina . 

Pri zameraní sa na psychiatrickú komorbiditu sa v súbore závislých so 
záchvatovým ochorením najčastejšie vyskytuje depresívna a úzkostné poru
chy (sociálna fóbia, panická porucha), a to u 34,3 %. Žiadna psychiatrická 
komorbidita sa zistila u 46,1 %. 

Somatická komorbidita bola zistená u 62,1 % závislých s epileptickými 
záchvatmi, kde podľa očakávania prevažovalo poškodenie pečene. Z nich 
5,8 % má ReV pozitivitu, a to v podskupine nealkoholovo závislých. Bez so
matickej komorbidity bolo 37,9 % (tab. 10). 

Nehodnotili sme farmakologickú liečbu a tým ani možné vedľajšie účinky 
liekov (napr. antiepileptiká a následné poškodenie pečene) . Komorbiditu 
v súbore závislých bez záchvatového ochorenia sme nesledovali. 
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Tabuľka 10. Psychiatrická asomatická komorbidita 
u závislých s epileptickými .záchvatmi 

psychiatrická komorbidita n % som atická 
a epi komorbidita a epi 

žiadna 90 46,1 žiadna 

depresia a úzkostné poruchy 66 34,3 ochorenie pečene 
(HCV) 

organické poškodenie 13 6,9 hypertenzia 

poruchy osobnosti 13 6,9 hyperlipidémia 

psychotické poruchy 11 5,8 DM 
(halucinóza, DT) 

tbc 

iné 

spolu 193 100 spolu 

n 

73 

62 

16 

7 

4 

4 

27 

193 

% 

37,9 

32,2 
(5,8) 

8,1 

3,5 

2,3 

2,3 

14 

100 

Až 53,9 % (n=103) závislých so záchvatmi má ešte aspoň jednu ďalšiu 
z uvedených psychiatrických porúch. Bez žiadnej inej psychickej poruchy bo
lo 46,1 %. 

Až 2/3 závislých so záchvatmi (62,1 %, n=120) má somatické ochorenie, 
najčastejšie poškodenie pečene. 

Žiadne somatické ochorenie zisťujeme u 37,9 %. V skupine iných so
matických poškodení sa vyskytli pankreatitídy, vredové ochorenie GITu, vi
rózy, psoriáza, colitis ulcerosa, varixy DK, migréna, VAS, sinusitídy, bron
chitídy a iné. 

Diskusia a záver 

Porovnaním sledovaných údajov v súbore závislých bez epileptických 
záchvatov (1. súbor) so súborom závislých so zisteným záchvatovým ochore
ním (2. súbor) zisťujeme : 
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Každý ôsmy liečený závislý mal najmenej raz epileptický záchvat. 
V oboch súboroch prevažovali závislí od alkoholu, s 5-krát vyšším percen
tuálnym výskytom záchvatov medzi mužmi v porovnaní so ženami. V 2. sú
bore zisťujeme vyššie percento (89,1 %) alkoholovo závislých než v 1. súbore 
(69,3 %). 

Potvrdzuje to, že alkohol v porovnaní s inými návykovými látkami sa te
da javí ako významný prediktor pre možný vznik epileptických záchvatov. 

Závislí s epileptickými záchvatmi (1. súbor) začínajú užívať návykové 
látky v mladšom veku a aj priemerná dÍžka závislosti je v tejto skupine 
dlhšia, čo môže tiež súvisieť so vznikom záchvatového ochorenia. 

V oboch súboroch závislí ukončujú prevažne SOU. V skupine s ukonče
ným vysokoškolským vzdelaním nachádzame nižší výskyt záchvatov. 

V 2. súbore vyššie percento pacientov nemá rodinné zázemie a ani za
mestnanie. Zrejme aj záchvatové ochorenie neumožňuje takto chorým výkon 
rizikových prác (práca na zmeny, pri stroji, vo výškach, s ohňom, s ostrými 
predmetmi ... ). 

Skoro rovnaké percento závislých v oboch súboroch (43,6 % a 40,9 %) 
vlastní vodičské oprávnenie a zrejme aj riadia motorové vozidlá. 

Je otázne zvážiť prísnejšie legislatívne opatrenia, keď aj súčasný európ
sky trend sleduje znižovanie nehodovosti na cestách. Ostáva výskyt záchva
tového ochorenia nepovšimnutý aj medzi odborníkmi? Iniciuje niekto návrh 
na odobratie VP u takto chorého? 

Častá iná psychiatrická komorbidita (skoro u 54 %) zdôrazňuje potrebu 
komplexnej liečby v skupine závislých so záchvatmi. Záchvatové ochorenie 
(obmedzuje pracovnú výkonnosť, športové aktivity, zasahuje do životného 
štýlu jedinca ... ) môže mať spolupodiel na vzniku aj takých ďalších ochorení, 
ako sú depresia, organicita a iné. Rovnako časté somatické ochorenia u vyše 
polovice súboru so záchvatmi (vyše 62 %) upozorňujú na skutočnosť, že táto 
skupina pacientov si vyžaduje dôslednú a zrejme aj finančne nákladnejšiu 
zdravotnú starostlivosť . 
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