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Súhrn 

Autorka v práci prezentuje náhľady odborníkov na alkoholizmus a jeho liečbu na 
konci 19. a začiatku 20. storočia na základe analýzy článkov publikovaných v časo
pise Lékarské rozhledy. Zameranie príspevkov v uvedenom časopise bolo veľmi 
rôznorodé, podobne ako skladba autorov. Pozornosť sa venovala negatívnym vply
vom alkoholu na organizmus, teoretickým a praktickým otázkam liečby alkoholiz
mu. Za najzaujímavejšie zo súčasného pohľadu môžeme považovať články, v ktorých 
autori prezentujú dobové názory na konkrétne postupy v liečbe alkoholizmu, venujú 
sa napr. analýze indikácií a kontraindikácií liečby alkoholizmu strychnínom, využi
tiu hypnózy v liečbe alkoholizmu, účinkom chloralózy v liečbe delíria tremens 
a ďalším metódam. Prínosné boli aj v časopise publikované praktické skúsenosti od
borníkov prevzaté z európskych lekárskych časopisov a analýzy kazuistík pacientov, 
v ktorých odborníci opisovali priebeh a výsledky liečby s použitím špecifických 
liečebných metód. 

K ľ ú č o vé s lov á: alkohol - alkoholizmus - história - Lékarské rozhledy - pre
lom 19. a 20. storočia 
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E. Morovicsová: ALCOHOLISM AND ITS TREATMENT 
IN JOURNAL "LÉKARSKÉ ROZHLEDY" DURING 
THE TURN OF THE 19th AND 20th CENTURY 

Summary 

The author presents the ideas of alcoholism and possible treatment methods 
amongst experts on alcoholism based on analysis of article s in journal "Lékarské 
rozhledy" published during the turn of 19th and 20th Century. The plot of these arti
cles are various as well as the authors set. The focus of the article s was mostly on 
negative effects of alcohol to the human body, theoretical issues and practicaI issues 
of treatment of alcoholism. From the current point of view the most interesting 
parts were those, which present that time opinions on particular methods of tre at
ment, for example the analysis of indications and contraindication of treatment by 
using strychnine, use of hypnotics during treatment process or effects of chloralosis 
in treatment of delirium tremens. Moreover a very beneficial part of the journal was 
focused on the practicaI experience s of experts taken from European medical jour
nals as well as case histories of patients in which experts describe the course and 
results of treatment using specific methods of treatment. 

Key w o r ds: alcohol - alcoholisms - history - "Lékarské rozhledy" - turn of 
the 19th and 20th century 

Úvod 

Alkohol, jeho účinky na ľudský organizmus, najčastejšie však negatívne 
dôsledky nadmerného užívania alkoholu, ktoré mnohokrát prerastajú do 
vážnych zdravotných, rodinných, sociálnych a spoločenských problémov, bo
li a naďalej sú predmetom záujmu celého spektra odborníkov, predovšetkým 
lekárov, fyziológov, prírodovedcov a psychológov, ale aj vedcov z oblasti spo
ločenských vied. V slovenskej literárnej a odbornej spisbe sa s témou alko
holizmu a boja proti nemu stretávame v osvetových spisoch už od čias osvie
tenstva, ale novinári, literáti, kňazi a ďalší príslušníci inteligencie písali 
o tomto probléme aj v takých časopisoch ako Obzor a Prúdy i ďalšie. Pri ab
sencii slovenských lekárskych časopisov v druhej polovici 19. a na začiatku 
20. storočia síce nemôžeme očakávať odborné medicínske uchopenie danej 
témy v slovenčine, ale u lekárov so slovenskými koreňmi môžeme predpo
kladať istý vplyv českých odborných časopisov, ktoré rozšírili informácie 
z dostupných maďarských, rakúskych a nemeckých periodík. 
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Predmetom tohto článku sú dobové náhľady na alkoholizmus a jeho 
liečbu na stránkach českého odborného časopisu Lékarské rozhledy na pre
lome 19. a 20. storočia, jedného z periodík, pri ktorých predpokladáme infor
mačný vplyv aj v slovenských regiónoch, resp. odborných kruhoch. Časopis 
bol zaujímavý aj tým, že svojimi referatívnymi článkami prinášal informácie 
o rozličných témach (včítane alkoholizmu) prakticky z celej Európy. Pri kon
cipovaní sme vychádzali z ročníkov 1893 (založenie časopisu) až 1910, 
pričom sme skúmali články zamerané na nasledujúce okruhy: vplyv alkoho
lu na organizmus, alkohol, alkoholizmus a diagnostika, možnosti liečby al
koholizmu. 

Istým metodologickým problémom pri spracovaní bolo, že najmä pri pre
vzatých referatívnych článkoch neboli v časopise uvedené úplné mená 
pôvodných autorov, často chýbali aj presné názvy prezentovaných článkov, 
čo sťažuje presnejšiu identifikáciu. Z tohto dôvodu sa v odkazoch odvoláva
me na Lékarské rozhledy, ale uvádzame aj neúplné citácie analyzovaných 
pôvodných príspevkov. 

Založenie časopisu Lékafské rozhledy 
a Jeho obsahové zameranie 

Časopis Lékarské rozhledy bol jedným z popredných českých lekárskych 
časopisov na prelome 19. a 20. storočia. Jeho zakladateľom a redaktorom bol 
český lekár MUDr. Vladimír Preininger. Po ukončení vysokoškolského štú
dia sa zamestnal v Rudolfovej nemocnici vo Viedni, neskôr pôsobil vo funk
cii asistenta na Psychiatrickej klinike v Prahe. Už v roku 1892 pripravil 
ukážkový prvý zošit, Lékarské listy však od roku 1893 začali vychádzať pra
videlne ako mesačník pre praktických lekárov, informujúci o pokrokoch 
v tejto oblasti medicíny. Časopis v prvých troch ročníkoch prinášal iba prí
spevky, ktoré z veľkej časti napísal a zabezpečoval sám zakladateľ časopisu. 
Neskôr sa obsah príspevkov rozšírilo správy z praxe, teda prípadové štúdie, 
ale aj o články zamerané na sociálne otázky a začal prinášať okrem refe
ratívnych statí aj pôvodné práce. Časopis prinášal informácie o aktuálnych 
otázkach z jednotlivých oblastí praktickej medicíny a o najnovších pokro
koch liečby v danom období. V časopise bola pozornosť venovaná aj teore
tickým a praktickým otázkam alkoholizmu, jeho negatívnym vplyvom na 
organizmus. Jednou z dôležitých oblastí danej problematiky bola prezentá
cia názorov odborníkov na konkrétne postupy v liečbe alkoholizmu. Prínos
né boli aj v časopise publikované praktické skúsenosti odborníkov prevzaté 
z európskych lekárskych časopisov a analýzy kazuistík pacientov, v ktorých 
odborníci opisovali priebeh a výsledky liečby s použitím niektorých špeci-
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fických liečebných metód, napr. analýzy indikácií a kontraindikácií liečby 
alkoholizmu strychnínom, využitím hypnózy v liečbe alkoholizmu, účinkov 
chloralózy v liečbe delíria tremens a ďalších metód. 

Príspevky boli podľa obsahového zamerania členené do nasledujúcich 
častí: 

- Pôvodné články, prednášky, reformné návrhy 
- Informácie z praxe 
- Súborné referáty 
-Fejtóny 
- Sociálne otázky, stavovské záujmy 
-Rozhľady 

- Rôzne správy 
- Terapeutický oznamovateľ 
- Správy z humanitných ústavov a zdravotníckych zariadení 
- Drobnosti a receptáre 
- Vecný register 
- Literatúra 

N a príprave časopisu postupne participovali lekári z praxe, univerzitní 
učitelia, lekári kliník, študenti medicíny a ďalší. 

Účinky alkoholu na organizmus 

Jednou z prezentovaných tém bolo skúmanie fyziologických účinkov al
koholu na organizmus. Autor Schwalbe v príspevku so stručným názvom 
"Alkohol" podával prehľad názorov odborníkov danej doby na alkohol a jeho 
pôsobenie na organizmus. Uvedieme niekoľko príkladov. Alkoholom ako 
výživným prostriedkom sa zaoberal Kassowitz, ktorý poukazoval na sku
točnosť, že v tomto prípade sa nemôže brať do úvahy "snad vyvinuvší se 
energie", ale vzťah kalórií k náhrade počtu rozpadnutých častí protopIazmy. 
Rosemann analyzoval vplyv alkoholu na látkovú výmenu. Zuntz a Rubner 
upozornili, že alkohol môže vo výžive nahradiť dusík. Fisher poukázal na 
nedostatočné pravidlá zamerané na potlačenie opilstva v Nemecku. Vzťahu 
alkoholizmu k psychickým poruchám boli venované práce Legraina a Cra
mera (Schwalbe, 1909). 

Vplyvu alkoholu na dráždivosť mozgovej kôrovej vrstvy sa venoval 
M. N. Žukovskij, ktorý skúmal tento vplyv u zvierat. Pokusným zviera
tám/psom sa alkohol podával dvomi cestami: priamym naliatím do žalúdka 
alebo aplikáciou alkoholu do žily. Údaje o množstvách aplikovaného alkoho
lu, prípadne spôsob prepočtu podávaných dávok v príspevku absentujú. Zá-
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very realizovaných pokusov autor formuloval takto: ,fLlkohol hlavne púsobí 
na veliký mozek, méne dráždivost mozkové kory i bílé hmotý' (Žukovskij, 
1899, s. 269). Autor ďalej uvádzal, že vplyv alkoholu na dráždivosť mozgo
vej kôry závisí od množstva podaného alkoholu a od individuálnych pome
rov pokusného zvieraťa. Dráždivý vplyv alkoholu sa potvrdil pri podávaní 
menších dávok alkoholu, ktoré v príspevku neboli bližšie špecifikované a po
dľa autora účinok trval krátko. Vyššie dávky alkoholu mali skôr depri
mujúci účinok, u pokusných zvierat bola prítomná ochabnutosť, ktorá trvala 
dlhšie (Žukovskij, 1899). 

Autori A. A. Lichačev a P. P. Avrorov (Russkij vrač, 1907, N. 2) sa veno
vali vplyvu alkoholu na výmenu teploty a plynov u človeka. Pozornosť veno
vali otázke, či nahrádza teplota spôsobená alkoholom teplotu pochádzajúcu 
z iných zdrojov. Na objasnenie tejto otázky realizovali pokusy zamerané na 
skúmanie výmeny tepla a plynov pôsobením alkoholu. Na merania použili 
vodný kalorimeter prof. V. V. Pašutina. Alkohol bol podávaný mladým 
zdravým jedincom ako prídavok k potrave v množstve 1,7 - 3,5 g/kg hmot
nosti, čo predstavovalo 1/2 - 1 flašu stolového vína počas každého pokusu. 
Autori zrealizovali celkove 6 pokusov u dvoch mladých zdravých jedincov. 
Účinky alkoholu sa sledovali pri slabom stupni opojenia a pri zjavne výraz
nejších stupňoch opojenia. Pokusy pri slabom stupni opojenia trvali 12 ho
dín, pri zjavne výraznejších stupňoch opojenia 22 hodín. Závery, ku ktorým 
sa autori dopracovali, potvrdili, že stredná dávka alkoholu zvyšuje energiu 
výmeny, výrobu tepla od + 6,6 % do + 20,7 %, vylučovanie CO2 od + 1,1 % do 
15,5 % a pohlcovanie kyslíka od - 2,4 % do - 18,8 %. Pritom zvýšenie tvorby 
tepla a výmeny plynov nezodpovedalo množstvu dodaného alkoholu. Zvýše
nie tvorby tepla a výmeny plynov autori pripisovali povzbudzujúcemu pôso
beniu alkoholu na výmenu látok a nie ako následok dodania veľkého 
množstva spainého materiálu. Podľa autorov alkohol umožňuje organizmu 
ušetriť tuky a uhľohydráty od rozkladu (Lichačev, Avrorov, 1907). 

Zaujímavá a na vtedajšiu dobu aj veľmi progresívna bola práca Dr. Jone
sa, ktorý sa venoval vplyvu alkoholu na deti. Vo svojej práci "Nebezpečno st 
podávání alkoholu detem" publikovanej v časopise British Journal of Chil
dren 's Diseases (1907) prezentoval výsledky výskumu, ktorý realizoval na 
vzorke 100 detí s diagnózou cirhóza pečene. Zo záverov analýzy vyplývajú 
nasledujúce zistenia: u 74 sledovaných detí bol preukázateľným etiolo
gickým faktorom cirhózy pečene alkoholizmus, pričom však autor netvrdil, 
že alkohol bol jedinou príčinou cirhózy pečene. U viac ako polovice detí bolo 
príčinou ochorenia nesprávne, resp. zlé podávanie alkoholu rodičmi. V tom
to období aj v lekárskych kruhoch pretrvával názor o pozitívnom vplyve al
koholu na organizmus, napr. na posilnenie organizmu po ťažkej chorobe. 
Rodičia preto podávali alkohol deťom s dobrým úmyslom, s cieľom posilniť 
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dieťa, ktoré trpelo slabosťou alebo nedostatočnou výživou. Vo viac ako v 1/4 
prípadov bol pôvodne alkohol predpísaný lekárom a to tak neurčito, že ro
dičia pokračovali v podávaní alkoholu aj naďalej. V tomto období sa totiž ani 
v odborných kruhoch jednoznačne nepresadzoval negatívny vplyv alkoholu 
na detský organizmus. V troch prípadoch lekár dokonca predpísal jedno
značne zvýšené obvyklé dávky alkoholu s úmyslom, aby u dieťaťa zmiernil 
úpadok síl, ktorý bol paradoxne vyvolaný nerozpoznanou cirhózou pečene. 
Autor zároveň poukázal na ľahkovážnosť lekárov pri predpisovaní "sklenice 
vína" bez presnejšieho udania dávky a doby podávania alkoholu. Zároveň 
zdôraznil, že predpis alkoholu ako lieku deťom je v rozpore so zásadami ve
deckého lekárstva a fyziológie a vyvoláva mylné predstavy o alkohole - ako 
lieku proti niektorým ochoreniam (Jones, 1907). 

Diagnostika alkoholizmu a využitie alkoholu 
v diagnostike nejasných duševných stavov 

Diagnostike alkoholizmu a využitiu alkoholu pri posudzovaní nejasných 
duševných stavov boli venované nasledujúce práce. 

Zmenám v krvnom obraze pacienta pri delíriu tremens a v období pokoja 
sa venoval A. Elzholz (Jahrbiicher fiir Psychiatrie und Neurolgie, 1897). Au
tor porovnával hodnoty krvného obrazu u alkoholikov v stave opitosti/de
líria a v pokoji. Celkove analyzoval 16 prípadov. V 7 prípadoch, z ktorých 
4 prípady boli sprevádzané horúčkou, bola prítomná leukocytóza (8265 -
14 466 leukocytov v mm3). Po odznení delíria sa hodnoty leukocytov stabili
zovali. Z jednotlivých druhov leukocytov bol vyšší počet neutrofilov (Elzholz, 
1897). 

Využitiu alkoholu pri posudzovaní nejasných duševných stavov sa veno
val Tomaschný. V práci "Pokusy alkoholem pri posuzování pochybných 
stavu duševních" (Allgemeine Zeitschrift fiir Psychiatrie, 1907) sa venoval 
otázke, nakoľko užitie alkoholu pred trestným činom mohlo vyvolať chorob
ný duševný stav. V práci bližšie analyzoval príklady využitia alkoholu pri 
posudzovaní nasledujúcich stavov, napr.: do akej miery mohlo užitie alkoho
lu vyvolať zmenu vedomia pri epilepsii, v ktorom mohol jedinec spáchať 
trestný čin? Správne posúdenie bolo dôležité zvlášť v situácii, keď ťažký 
zločin, napr. vražda, bola spáchaná v mrákotnom epileptickom stave a vra
hovi hrozilo odsúdenie na smrť. V takomto prípade mohol pokus s alkoho
lom potvrdiť nevinu odsúdeného v dôsledku potvrdenia patologického stavu, 
v ktorom odsúdený vykonal trestný čin. Iný prípad využitia alkoholu To
maschný uviedol pri diagnostikovaní simulácie. Podľa pozorovaní pacientov 
dospel k záveru, že simulanti počas opilstva upúšťajú od svojho abnorm-
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ného, predstieraného správania, často prezradia motívy správania a opravia 
predtým nesprávne uvedené údaje. Prítomnosť simulácie však autor pova
žoval za možnú aj pri pokuse. Rozhodujúcim kritériom rozlíšenia simulácie 
bolo jednoznačne posúdenie inervácie pupil. Toto vyšetrenie však nebolo pre 
pacienta neškodné a malo sa navrhovať iba v nejasných prípadoch pri po
sudzovaní trestných činov a vyšetrovaný musel s vyšetrením súhlasiť. V prí
pade využitia alkoholu pri vyšetrovaní psychopatov (katatonie) pokusy 
poukázali, že okrem zrýchlenia pulzovej frekvencie, prehÍbenia dýchania 
a začervenania v tvári, nedochádzalo k ovplyvneniu psychických porúch, 
mutacizmu a verbigerácii (Tomaschný, 1908). 

Klinický obraz alkoholizmu 

Opisu klinického obrazu alkoholizmu bolo v časopise Lékarské rozhledy 
venovaných viacero príspevkov, z obsahového zamerania dosť rôznorodých. 

E. Weiss v práci Alcoholismus (Wiener Medizinische Wochenschrift, 
1894) opísal prípad 44-ročného muža - alkoholika, ktorý bol zdravý a až po 
nachladnutí začal pociťovať slabosť v dolných končatinách, ktorá sa postup
ne zhoršovala. Zo záverov jeho vyšetrenia vyplýva: ,/?fíznak Rombergúv 
zrejme vyznačený, reflexy patellární i plantární úplne chybí, drážditelnost 
elektrická značne jest snížená. Zorničky správne reagují. Moč a výkaly bez 
porušení nejakého odcházejí. Sexuální schopnost jest zachována a pamU 
dobrá. Mohutnost zraková ode dvou let značne klesla. Reflexy na rukou jsou 
normální. Nemocný, jsa velmi dráždivý, nedal se časteji vyšetrovati" (Weiss, 
1895, s. 37). Iní lekári, ktorí pacienta vyšetrovali, stav uzatvorili ako tabes, 
autor sa však opieral o vlastné zistenia pri dlhodobejšom sledovaní pacien
ta. Vzhľadom na skutočnosť, že u pacienta nastalo čiastočné zlepšenie hyb
nosti horných končatín a prítomnosti alkoholizmu, Weiss stav uzavrel ako 
"pseudotabes alkoholická". Navrhol liečbu slatinnými kúpeľmi, ktoré prispe
li k zlepšeniu chôdze a ,;za nekolik mesícú uzdravení bylo celkem úplné, ač 
reflex patellární nedá se dosud vyvolati" (Weiss, 1895, s. 37). 

Prehľad najčastejších problémov, pre ktoré alkoholici navštívili lekára, 
opísal G. Miliau. V príspevku, ktorý bol publikovaný v časopise La Presse 
Médicale (1900) opísal klinický obraz alkoholizmu. Častým problémom, 
s ktorým pacient prichádzal k lekárovi, bolo prudké alebo miernejšie a pre
trvávajúce pichanie a bolesť lokalizované v bokoch. Uvedené príznaky vy
volávali u pacientov strach z vážneho ochorenia. Bolesť rôznej intenzity sa 
vysvetľovala ako prejav reumatizmu alebo ochorenia pľúc a pohrudnice. 
V prípade, že bolesť bola lokalizovaná vpravo, jej príčinou bola hepatalgia, 
ktorá sa objavovala po príjme sýteho jedla. Ak bola bolesť lokalizovaná 
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vľavo (epigastralgia), bola podmienená zápalom sliznice žalúdka, tzv. kata
rom, ktorý sa u alkoholikov vyvíjal pomerne skoro. Ak u alkoholika vzniklo 
pichanie náhle bez zjavnej príčiny alebo po nachladnutí a súčasne bola bo
lesť sprevádzaná horúčkou, často evokovala predstavu zápalu pľúc. Vyše
trením sa však nepotvrdili zmeny na pľúcach. Podľa autora klinický obraz 
alkoholizmu charakterizoval výskyt nasledujúcich príznakov: obraz čer

vených líc s mierne nastrieknutými kapilárami, subikterické skléry, nieke
dy prítomný nystagmus, povlečený jazyk. V anamnéze pacient udával 
zníženú chuť do jedla, zvýšený konzum alkoholu, zrána závrate a nauzeu: 
,jen trochu vazké sliznaté tekutiny, nekdy pfihofklé", nevoľnosť a zápchu. 
Pacient pociťoval horko-kyslú chuť a z úst mu bolo cítiť kyslý zápach. Tieto 
príznaky neboli charakteristické pre reumatizmus alebo neuralgie. 
Diagnóza alkoholizmu bola jednoznačne potvrdená na základe priznania pa
cienta, k čomu sa podľa autora častejšie priznali ženy. G. Miliau považoval 
pri liečbe alkoholizmu podávanie liekov ako napr. antipyrin, chinin, fenace
tin za neúčinné. Na zmiernenie bolesti odporúčal používať obklady, opium, 
purgans/preháňadlá a diuretikum. Autor v tomto smere potvrdil pozitívnu 
skúsenosť s použitím baniek alebo pijavíc. Nespavosť, ktorá alkoholizmus 
sprevádzala, sa dala zmierniť podávaním chloralhydrátu, subkutánnym po
daním morfia. Vo väčšine prípadov autor potvrdil aj pozitívnu skúsenosť 
s podaním tinc. opii crocata: 50 kvapiek, takmer 2 g vo víne (Miliau, 1900). 

Otravu alkoholom u robotníkov, ktorí pracovali v továrňach na výrobu 
pušného prachu, opísal E. Robert v príspevku "Otravy parami alkoholu" 
(Journal de médicine de Bordeaux, 1907). Potvrdil, že k otrave alkoholom 
môže dôjsť aj pri vdychovaní alkoholových výparov vyššej koncentrácie, nie 
iba na základe jeho prijímania ústami. Nebezpečnejšie sa stali tieto otravy 
vtedy, keď sa namiesto etylalkoholu začal používať amylalkohol. Po etylal
kohole boli robotníci na konci práce v opojení alkoholu bez trvalých násled
kov. Autor na základe analýzy výpovedí robotníčok a vlastných pozorovaní 
uviedol, že vdychovanie alkoholových pár spôsobuje aj prechod alkoholu do 
materského mlieka. Tento poznatok dokumentoval na príklade robotníčky, 
ktorá po návrate z práce nadojčila svoje dieťa, ktoré krátko po dojčení prud
ko vracalo a obsah zvratkov zapáchal alkoholom (Robert, 1907). 

Problém občasného chorobného nutkania k niekoľkodňovému pitiu alko
holu až do stavu otravy, ľudovo označované ako kvartálne pijanstvo, opísal 
Higler v práci "Prípad čisté dipsomanie u abstinenta" (Medycyna i Kronika 
Lekarska, 1908). Autor v práci demonštroval prípad 41-ročného muža, ktorý 
pochádzal zo zdravej rodiny "nejevící stigmat alkoholizmu a epilepsie". Od 
14. roku trpel v priebehu niekoľkých mesiacov záchvatom, ktorý trval 
týždeň až mesiac, keď "pil bez rozumu" v priebehu celého dňa, pričom vypil 
1/4 L a viac vodky. Ak mu v pití niekto prekážal, zmocnil sa nápoja podvo-
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dom. Z výpovede pacienta vyplývalo, že pred záchvatom pociťoval chvenie, 
stával sa apatickým, smutným, pričom objekt smútku nevedel bližšie špeci
fikovať. Pacient sa počas záchvatu nachádzal v mrákotnom stave, orientoval 
sa však v okolí a odpovedal logicky a rýchle na kladené otázky. Na konci 
záchvatu sa dal presvedčiť o škodlivosti alkoholu a prestal piť. Záchvat sa 
končil často silným pote ním. Po jeho skončení sa pacientovi vrátila chuť do 
jedla, z udalostí počas záchvatu si pamätal len veľmi málo. Medzi záchvatmi 
sa správal normálne, vyhýbal sa alkoholu a iným výstrednostiam. Bolesti 
hlavy, závrate, straty vedomia nemával. Podľa autora článku šlo o ,pwno
maniu d'iurese" či dipsomaniu, periodickú psychózu, ktorá nemusela vždy 
súvisieť s chronickým alkoholizmom. Väčšina psychiatrov, podľa vyjadrenia 
autora, v takýchto prípadoch predpovedala zlú prognózu práve vo vzťahu 
k alkoholizmu, ktorý dipsomaniu sprevádzal. Podľa Higlera v danom prípa
de tento aspekt neprichádzal do úvahy. Prípad pacienta uzatvoril ako psy
chózu sui generis na epilepsii nezávislú, pričom zástancovia školy podľa 
Kraepelina považovali každú dipsomaniu za ekvivalent epilepsie (Higler, 
1908). 

Na nesprávny názor o neškodnosti piva v danom období poukázal 
H. Gudden v práci "Pivní delirium" (Archiv ftir Psychiatrie, 1905). Podľa 
Kraepelina halucinatórnu šialenosť pijanov spôsobuje obyčajne "koralka". 
Autor v uvedenej práci prezentoval závery vlastného pozorovania 39- a 46-
ročného muža, ktorí si spôsobili psychózu nadmerným pitím piva. Jeden zo 
sledovaných mužov pil 101 a druhý muž 30 l piva denne. U oboch pacientov 
bola súčasne prítomná genetická záťaž. Jeden z pacientov sa zotavil po 
2 rokoch, druhý po 1 a 3/4 ročnom pobyte v abstinenčnom ústave. H. Gud
den sa domnieval, že pivné delírium bolo zriedkavé preto, lebo táto skupina 
pijanov sa svojej psychózy spravidla nedožila, pretože umierala skôr na 
srdcové alebo obličkové zlyhanie (Gudden, 1905). 

Liečba alkoholizmu 

Najviac príspevkov v časopise Lekárské rozhledy bolo v sledovanom ob
dobí orientovaných na prezentáciu jednotlivých možností liečby alkoholiz
mu. Názory odborníkov vychádzali predovšetkým z osobných skúseností 
s daným typom liečby priamo v praxi. Pri snahe o komparáciu so súčasnými 
možnosťami liečby môžu informácie uverejnené v časopise vyvolávať prinaj
menšom otázky, ale aj Spochybňovanie až odmietanie takýchto postupov 
v liečbe alkoholizmu. Ide však o názory, ktoré boli vyslovené pred viac ako 
110 rokmi a na prelome 19. a 20. storočia zodpovedali vtedajšej úrovni roz
voja prírodných a medicínskych disciplín a možnostiam klinickej praxe. 
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° indikáciách a kontraindikáciách strychnínu v liečbe alkoholizmu po
jednávala práca Dr. Combebaleho (L'Écho Médical du Nord, 1897), v ktorej 
sa autor odvolával na pozitívny prístup aj iných odborníkov k využitiu 
strychnínu pri liečbe rôznych foriem alkoholizmu. Boli to napr. Bauzan, Ma
kain, Burneff, Schulianski. Účinnosť strychnínu pri liečbe sa podľa od
borníkov môže dosiahnuť iba vtedy, ak nebola nervová bunka týmto jedom 
usmrtená. Dobré účinky strychnínu sa uvádzali pri liečbe delíria tremens. 
Celkový stav pacientov sa po liečbe strychnínom zlepšil a skrátil sa aj pobyt 
pacientov v azyloch. Ranný tremor prstov, ťažké sny, zlostnosť najčastejšie 
sprevádzali vleklú otravu alkoholom. V tomto prípade podľa odborníkov bolo 
využitie strychnínu v liečbe na mieste. Autor špecifikoval aj spôsob apliká
cie strychnínu - pri delíriu tremens bolo potrebné aplikovať strychnín ihneď 
pod kožu. Pozitívny vplyv strychnínu pri liečbe alkoholizmu sa dosiahol pri 
14-dňovej s. c. aplikácii strychnínu v dávke 5 mg denne. V porovnaní 
s ópiom, ktoré síce záchvat zmierni, strychnín zabránil rozvoju nového zá
chvatu. Ku kontraindikáciám využitia strychnínu v liečbe alkoholizmu pa
trili: cirhóza pečene, predčasná dekrepidnosť organizmu (Combebale, 1897). 

Využitie sperminu a cerebrinu v liečbe alkoholizmu priblížil V. V. Pan
čenko v práci ,,0 současném pi:tsobení sperminu a ce rebrinu pn alkoholis
mu" (Žurnál medicínskej chémie a organoterapii, 1904). Autor opísal tri prí
pady pacientov, u ktorých použil v liečbe alkoholizmu spermin a cerebrin. 
V prvom prípade išlo o 38-ročného úradníka, ktorý trpel 5 rokov alkoholiz
mom. Jeho dipsomanické záchvaty trvali niekoľko týždňov. Pri poslednom 
záchvate manželka privolala k pacientovi lekára. Pacient spal a nebolo ho 
možné prebudiť. Pacientovi boli podané 2 striekačky Pelovho sperminu 
a jedna injekcia cerebrinu. Podľa opisu autora práce sa pacient o 10 minút 
prebral, bol pri vedomí a sťažoval sa na bolesť v ľavej polovici hlavy. Nasle
dujúca liečba - 2 ampulky sperminu a 1 - 2 ampuly cerebrinu denne bola 
pacientovi podávaná týždeň. Liečba bola prerušená na 2 mesiace, počas kto
rých pacient abstinoval. Následne bola liečba sperminu a cerebrinu začatá 
znovu. V druhom prípade šlo o 18-ročnú ženu "z lepšej spoločnosti", ktorá 
trpela neurasténiou na podklade alkoholizmu. Pacientke bola táto liečba 
aplikovaná 14 dní. Pacientka po ukončení liečby odcestovala a po nie
koľkomesačnom návrate tvrdila, že túžba po alkohole sa u nej úplne vytrati
la. Posledným prípadom bola 30-ročná vdova, ktorá užívanie morfínu na
hradila alkoholom. Aplikácia liečby jej stav prechodne zlepšila, neskôr sa 
však pacientka opäť vrátila k užívaniu alkoholu (Pančenko, 1904). 

K účinným prostriedkom v liečbe delíria tremens patrilo aj využitie chlo
ralózy. Možnosti tejto liečby opísal Haškovec (Wiener klinische Rundschau, 
1895). V práci uviedol niekoľko prípadov pri využití tejto liečby. V prvom 
prípade išlo o 35-ročného muža, ktorý bol privezený do ústavu pre zrakové 
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a sluchové halucinácie, prenasledovanie a nespavosť. Odmietal jesť, pretože 
mal bludnú predstavu o tom, že jedlo bolo otrávené. Po podaní 0,6 g chlo
ralózy pacient zaspal. Nasledujúci deň sa pacient na nespavosť nesťažoval 
a zaspal bez podania lieku. V liečbe chloralózou v dávke 0,4 g sa pokračova
lo ďalšie dva dni. Pacient sa upokojil, psychické poruchy ustúpili a tak bol 
pacient z ústavu prepustený. V druhom prípade, vzhľadom k pokročilému 
alkoholizmu pacienta, boli pacientovi podané dve dávky 0,3 g chloralózy. 
Pacient po podaní spal a sluchové halucinácie odzneli. V nasledujúcich 
dňoch pacient spal bez problémov, subjektívne sa cítil lepšie a zároveň sa 
mu zlepšila aj chuť do jedla. Podobné účinky pri podaní chloralózy zistili aj 
u pacienta alkoholika, u ktorého vzniklo delírium po poranení. V štvrtom 
prípade pri aplikácii 0,6 g chloralózy pacient zaspal, ale na druhý deň sa ob
javili opäť halucinácie a nespavosť. Dávku lieku bolo potrebné opakovať. 
Podľa autora v niektorých prípadoch, ak nepostačuje dávka 0,6 g chloralózy 
a stupňujú sa príznaky delíria, je potrebné dávku opakovať alebo podať opa
kovane niekoľko menších dávok. Chloralózu vyskúšal Haškovec ~ u 4 pa
cientov v ebriete s kvalitatívnou poruchou vedomia. Zdôraznil však, že 
dôležitou súčasťou liečby je zabezpečiť bezpečnosť pacienta, spánok a stra
vu, otázne však zostáva, či má pacient v tomto stave dostať alkohol alebo 
nie. 

Iní autori, napr. Marie, nezistil také dobré účinky chloralózy pri nespa
vosti u alkoholikov v porovnaní s liečbou iných foriem agrypnie zapríčinenej 
tuberkulózou alebo angínou pectoris. K liečbe alkoholizmu chloralózou sa 
vyjadrovali aj ďalší lekári, napr. Chambard neodporúčal podávať chloralózu 
pri sub akútnom a chronickom alkoholizme. Lancereaux varoval pred ma
lými dávkami chloralhydrátu a odporúčal veľké dávky: 3 - 4 g. Malé dávky 
podľa Lancereauxa zvyšujú dráždivosť pacienta, aplikácii vyšších dávok 
bránia kontraindikácie, napr. degenerácia srdca, horúčka, pneumónie a pod. 
V tomto smere Kraff-Ebing odporúčal podávať v takýchto stavoch ópium, 
ktoré sa aplikovalo ako extraktum podkožne alebo per rectum. Haškovec 
v závere príspevku uviedol, že malé, neškodné dávky chloralózy sa vyrov
najú vyšším dávkam chloralhydrátu, ktoré sú nebezpečné (Haškovec, 1895). 

K ďalšej možnosti liečby alkoholizmu, ktorej sa odborníci venovali, patri
la hypnóza. M. A. Zažajlov prezentoval výsledky s využitím hypnózy v liečbe 
alkoholizmu, ktorú použil u 31 osôb, z toho u 29 mužova u 2 žien (Russkij 
vrač, 1897). Z hľadiska sociálneho postavenia súbor tvorilo 12 úradníkov, 
9 remeselníkov, 4 pacienti boli slúžiaci, 3 kupci, 1 osoba bez zamestnania 
a 2 pacientky - ženy remeselníkov. Podľa výsledkov realizovanej liečby au
tor rozdelil pacientov do 4 skupín. Prvú skupinu tvorili 8 pacienti, ktorí sa 
k alkoholu dlhší čas nevrátili, čo z časového hľadiska predstavovalo obdobie 
približne od 2 - 24 mesiacov. Druhú skupinu tvorilo 11 pacientov, ktorí sa 
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po dlhšom čase vrátili k alkoholu, nepili v rozmedzí 1 - 18 mesiacov. Tretiu 
skupinu tvorilo 7 pacientov a štvrtú skupinu 5 pacienti, u ktorých uplatne
nie hypnózy a sugescie zostali bez účinkov. Autor zdôraznil význam 
osobných dispozícií liečenej osoby k liečbe alkoholizmu hypnózou. Na zákla
de svojich skúseností konštatoval, že hypnóza má pozitívny vplyv na chro
nický alkoholizmus, ktorý však býva dočasný. Zároveň uviedol, že účinky 
hypnózy bývajú podmienené vlastnosťami jedinca a negatívny vplyv na pre
trvávanie pozitívnych účinkov hypnózy má nepriaznivé prostredie, do kto
rého sa pacient vracia (Zažajlov, 1897). 

Využitie hypnózy v liečbe alkoholizmu prezentoval aj M. Abramovicz 
v práci "Hypnosa a alkoholismus" (Gazeta Lekarska, 1899). Autor opísal 
svoje skúsenosti s liečbou hypnózou u 19 pacientov, z ktorých bolo 6 pacien
tov vyliečených úplne, 9 pacientov po niekoľkých mesiacoch (4 a viac) upad
lo do recidívy, o 2 pacientoch autor nemal ďalšie správy a 2 pacienti v liečbe 
pokračovali. Dlhodobo bolo liečených 7 pacientov, z ktorých sa 3 pacienti vy
liečili úplne a 4 pacienti naďalej pokračovali v pití alkoholu. 

Podľa autora mala liečba hypnózou prebiehať v triezvom stave pacienta, 
autor odporúčal 20 - 28 sedení za rok. DÍžka pobytu pacientov v ústave ma
la trvať v priemere 2 - 3 týždne. Ak pacienti pochádzali zo vzdialenejších 
miest alebo mali oslabené vôľové konanie a nižší stupeň intelektu, mohol sa 
tento pobyt v ústave predÍžiť. Dôležité boli opakované pobyty v ústavoch 
(Abramovicz, 1899). 

Záver 

V časopise Lékarské rozhledy boli publikované aj práce, ktoré sa venova
li riešeniu sociálnych problémov alkoholikov, boju proti alkoholizmu, vzťahu 
alkoholizmu k iným ochoreniam, napr. tuberkulóze, samovraždám a pod. 
Významné boli aj informácie o vydávaní odborných časopisov a knižnej lite
ratúry, o konaní medzinárodných konferencií zameraných na boj proti alko
holizmu a pod. Publikovanie názorov a praktických skúseností odborníkov 
s liečbou alkoholizmu v časopise Lekárské rozhledy bolo cenné predovšet
kým z hľadiska odovzdávania skúseností v danej oblasti a komparácie prí
stupov k tejto problematike a nesporne aj prínosom pre iných odborníkov, 
lekárov pracujúcich v ambulanciách, čo prispelo k zvyšovaniu ich odbornosti 
a aktívnej účasti v boji proti alkoholizmu. 

Poznámka 
Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA 2/0110/12. 

106 



E. MOROVICSOV Á / ALKOHOLIZMUS A JEHO LIEČBA 
V ČASOPISE LÉKARSKÉ ROZHLEDY NA PRELOME 
19. A 20. STOROČIA 

Literatúra 

Abramovicz, M.: Hypnosa a alkoholismus. (Gazeta Lekarska, 1899, č. 48-50). 
Lékarské rozhledy, 8, 1900, 1, s. 19 - 20 

Combebale: Alcoholismus. (L'Écho Médical du Nord, 1897, n. 15). Lékarské rozhle
dy,5,1897,7,s.253 

Elzholz, A: [Bez názvu]. (Jahrbncher fnr Psychiatrie und Neurolgie, 1897, sv. 2.). 
Lékarské rozhledy, 5, 1897, 7, s. 253 - 254 

Gudden, H.: Pivní delirium. (Archiv fnr Psychiatrie, 1905, XI., 1). Lékarské rozhle
dy, 13, 1905,8,s. 303 

Haškovec: Delirium tremens. (Wiener klinische Rundschau, 1895, dIe zvl. Otisku). 
Lékarské rozhledy, 4, 1896, 3, s. 71 - 72 

Higler: Prípad čisté dipsomanie u abstinenta. (Medycyna i Kronika Lekarska, 1908, 
nr. 31). Lékarské rozhledy, 17, 1909, 1, s. 23 - 24 

Jones: Nebezpečnost podávání alkoholu detem. (British Journal of Children 's Disea
ses, October, 1907). Lékarské rozhledy, 17, 1909, 12, s. 430 - 431 

Lichačev, A A - Avrorov, P. P.: O vlivu alkoholu na výmenu teploty a plynu u člo
veka. (Russkij vrač, 1907, N. 2.). Lékarské rozhledy, 15, 1907,4, s. 144 

Miliau, G.: Alcoholismus (La Presse Médicale, 1900, 18.IV). Lékarské rozhledy, 8, 
1900, 9, s. 265 - 267 

Pančenko, V. V.: O současném pusobení sperminu a cerebrinu pn alkoholismu. 
(Žurnál medicínskej chémie a organoterapii, 1904, s. 29 - 30). Lékarské rozhle
dy, 12, 1904,3,s. 132 

Robert, E.: Otravy parami alkoholu. (Journal de médicine de Bordeaux, 1907, Nr. 2 
a 3). Lékarské rozhledy, 17, 1909,2, s. 104 -105 

Schwalbe: Alkohol. (Jahrbuch der praktischen Medizin, 1909. Dr. Tichý, Lysá). 
Lékarské rozhledy, 17, 1909, 10, s. 344 - 345 

Tomaschný: Pokusy alkoholem pn posuzování pochybných stavu duševních. 
(Allgemeine Zeitschrift fnr Psychiatrie, 1907). Lékarské rozhledy, 16, 1908, 1, 
s. 34 - 35 

Weiss, E.: Alcoholismus. (Wiener Medizinische Wochenschrift, 1894, č. 37-38). 
Lékarské rozhledy, 3, 1895, 2, s. 37 

Zažajlov, M. A: Alkoholismus. (Russkij vrač, 1897, č. 33). Lékarské rozhledy, 5, 
1897,7, s. 253 - 254 

Žukovskij, M. N.: Alkoholizmus. (Ze sezení lékaru pn Petrohradské klinice du
ševních a nervových chorob). (Russkij vrač, 1899, č. 3). Lékarské rozhledy, 7, 
1899,9,s.269 

Doručené do redakcie: 23. 8. 2012 
Prijaté na publikovanie: 14. 9. 2012 

Adresa autora: doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH, Psychiatrická klinika 
LFUK, Špitálska 24, 813 72 Bratislava 

107 


