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Súhrn 

Alkoholizmus a epileptické záchvaty sa môžu vyskytovai v rôznych súvislostiach . Autori hod
notili klinický obraz a pomocné vyšetrenie 35 hospitalizovaných mužov s alkoholickou epilepsiou. 
Najčastejším klinickým typom záchvatov boli GTC kŕče (v 91.5 %). EEG bol v 77.2% v me
dziach normy. Špecifické epileptické zmeny sa vyskytli v troch prípadoch. Symetrický vnútorný 
hydrocefalus sa zobrazil v 62,0 %. Hepatopatiu zistili v 45.7 %, polyneuropatiu v 22.8 %. 

Nezistili štatisticky významnú závislosť medzi trvaním alkoholizmu a frekvenciou záchvatov. 
objektívnym stavom a nálezmi EEG a pri kontrastnom vyšetrení. Diskutuje sa o patogenéze al
koholickej epilepsie. 

Kf ú čo vé s l o v á: Epileptické záchvaty- alkohol- EEG- kontrastné vyšetrenie mozgu- alko
holická epilepsia. 

E. IIwTbXOBa, M. ,Upo6Hbt, M. <l>yH~apeK: 3.JIOYIIOTPEE.JIEHME A.JI
KOľO.JIEM M 3IIMJIEIITW.:rECKME IIPMIIA,n:KM 

Pe310Me 

AJIKOľOJIW3M W 3ITWJieiTTWfeCKHe rrpwrra~KW MOľYT BCTpe'IaThC.H B pa3HbiX B3aWMO
CB.H3aX. ABTOpbt W3Y'IWJIW KJIWHW'feCKYIO Kapn1Hy W BCITOMOľaTeJihHbiC OÔCJIC~OBaHYif! 35 
rocrrl1TaJW311posaHHhtX MYJK'fl1H; 6oJibHbtX aJIKoroJibHOI1 3rrwJierrcl1el1. Ha116oJiee YaCThtM 
KJil1H!1'fecKI1M TI1ITOM rrp11rra,..:'OB .HBJI.HJII1Ch GTC-cy~opom (91 ,5 % cJiyYaca). 33ľ 6btJia 
y 77,2 % rral.ll1eHTOB a paMKax HOpMbt. Crrel.li1<J>l1YecKI1e 3ITI1JierrTI1'fecKI1C 113MeHCHI1R 6bt
JIW o6HapyJKeHht y 3 MYJK'fl1H. CI1MMeTpl1'leCKWM BHyTpeHHI111 r11~pol.le<PaJiyc Ha6JIIO~aJIC.H 
y 62,0 % o6cJie~osaHHbtx. ľerraTorraTI1.H 6hma Bht.HBJieHa y 45 ,7 %, rrOJII1HesporraTI1.H -
y 22,8 % ÔOJihHbiX. 

He 6btJia ycTaHosJieHa cTaTl1CT!1'fecKJ1 3Ha'fi1MaR 33BI1CI1MOCTh Me~ rrpo~OJIJKI1TeJib
HOCTIO aJIKOľOJIW3Ma 11 '!aCTOTOJ1 rrp11rra~KOB, OÔ'heKTI1BHblM COCTO.HHI1eM, 33f 11 KOHTpaCT
HblM o6cJie~osaHJ1eM . Be~eTc.H ~11cKycCI1.H o rraToreHe3e aJIKoroJJhHOH 3n11Jierrc1111. 

KJI!O'feBbte cJJosa: 3ITJ1JJerrTH'fecKwe rrp11rra~KW - 33ľ - KOHTpacTHoe o6c.rre~osaHHE' 
ľOJJOBHOľO M03ľa- aJJKOľOJibHa.H 3ITI1JieiTCI1.H. 
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8 . Piťhová. M . Drobný . J . Fundárek : THE ABUSE OF ALCO H OL AND 
EPILEPTIC SEIZURES 

Summary 

Alcoholism and epileptic seizures can occur under several circumstances. The authors assessed 
the clinical picture and supporting examinations of 35 hospitalized men suffering from alcoho lic 
epi lepsy. GTC spasms (91.5 % ) were the most frequent clinical type of seizures EEG was within 
the norm in 77.2 'Yo cases. Specific cpi lcpti c ch a nge~ occurred in 3 ca,es. Symetrie inner hydrocep
hallus was shown in 62.0 'X, . Hepa topathia was obsc rvcd in 45 .7 % . polyn europathia in 22.X % . 

No statistica ll y significant depcndencc was found out be twee n the duration of alcnholism and 
frequency of se izures. objectivc state and EEG fi n ds. and in co ntrastive examinat ion. Tal ks about 
the pathogenesis of a lco ho lic epilep~y continue. 

K ey word s: epil eptic seizures - a lcohol- EEG- contrastive examination of the b ra in - a leo ho
l ie epi lepsy. 

8. Piťhová. M . Drobný. J . Fundá rek : ABUSUS VON ALKOHOL UND EPI
LEPTISCHE ANFÄLLE 

Zusammenfassung 

Alkoholismus und epile ptische Anfä ll e kó nnen in verschiede nen Zusammenhängen auftrete n . 
Die Autoren bewerteten das klinischc Bild und die Hilfsuntersuchunge n von 35 hospitalisie rten 
Männe rn mit a lkoholisch t; r Epilepsie. Den häufigsten klinischen Anfa llstyp bildeten GTC Krä m
pfe (91.5 % ) . Das EEG war bei 77.2% im Rahmen de r norm . Spezifische epileptische Yerände
rungen tra ten in 3 Fällen auf. Ein symmet rische r innerer Hydrocephalus wurde bei 62.0 '!/o darges
tellt. Hepatopathie wurde bei 45 .7%, Polyneuropathié bei 22.8% ermittelt. 

Es wurde keine statistisch signifikante Abhängigkeit zwische n der Dauer des Alkoholismus 
und der Frequenz de r Anfälle. dem obje ktive n Zustand und de m EEG Befund und bei Ko ntras
tunte rsuchung ermittelt . Es wird iibe r die Pathogenese de r alkoholischen Epilepsie diskutie rt . 

Sch l ii s se l w 6 rt e r : Epileptische Anfälle - Alkohol - EEG - Kontras tuntersuchung des Ge
hirns- a lko holische Epilepsie . 
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Epileptické záchvaty, ktoré majú vzťah k alkoholizmu. rozddujú autori (Feurlein . 
1979; Yamane a Katoh , 1981) do niekol'kých skupín: 
l. Záchvaty boli už pred začiatkom abúzu alkoholu, alkohol ich len provokuje alebo 

zhoršuje klinický prie beh ; 
2. konvulzie pri abstinencii ako úvod delíria alebo bez delíria tremens ; 
3. ko incidencia alkoholizmu a epileptických záchvatov inej genézy; 
4. konvulzie spôsobené úrazom hlavy počas alkoholickej intoxikácie ; 
S. epi leptické záchvaty pri alkoholizme s predisponujúcimi faktormi pre epilepsiu; 
6. záchvaty alkoholikov bez predisponujúcich faktorov . ak všetky ostatné príčiny , 

ktoré môžu spôsobii epilepsiu . boli vylúčené . Z ác hvaty sa vyskytujú bez zrejmej 
súvislosti s abstinenciou alebo excesom v pití. Túto skupinu záchvatov považujú 
autori n ajčastejš i e za alkoholickú e pile psiu. 
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Materiál a metodika 

Kritéri á alkoho lickej epilepsie (6 . skupina) spÍňalo 35 mužov z celkového počtu pa
cientov hospitalizovaných na našej klinike v posledných piatich rokoch pre epileptické 
záchvaty, začínajúce v dospelom veku , Inú príčinu záchvatov sme dostupnými vyšetro
vacími metodikami nedokázali . Do skupiny sme nezaradili pacientov, ktorí mali zá
chvaty len v úvode alebo počas delíria "tremens. Priemerný vek bol 35,1 roka. 

Pacienti mali okrem neurologického vyšetrenia základné biochemické, interné , oč
né vyšetrenie, rtg lebky , rtg hrudníka, EEG. Kontrastné vyšetrenie mozgu sme urobili 
32 pacientom : pneumoencefalografické (PEG) v 26 prípadoch , angiografiu a. carotis 
(AG) v troch prípadoch , vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT) v troch prípadoch . 
Psychologické vyšetrenie absolvovali desiati pacienti . 

Longitudinálne sledovanie súboru sme nemohli uskutočniť pre nespoluprácu pacien
tov . 

Výsledky 

V tabuľke l je klinická charakteristika súboru. V 91 ,5 % boli záchvaty typu genera
lizovaných tonicko-klonických kŕčov (GTC) bez zisteného fokálneho začiatku , v 2,7 % 
parciálne simplexné , v 5,8 % sa parciálne záchvaty sekundárne generalizovali . Frek
vencia záchvatov bola v 57 ,2 % menej častá ako štyri záchvaty do roka, v 20,0 % čas
tejšia a ko štyrikrát do roka, v 22 ,8% sa záchvaty kumulovali . Trvanie abúzu alkoholu 
menej ako päť rokov uviedli v 15 ,7 %, viac ako desať rokov v 63 ,8 %. Údaje o množ
stve alkoholu požitého denne sme nevyhodnocovali pre nepresné údaje a zrejmú ten
denciu k disimulácii. 

V 77 , l % fajčili pacienti prevažne viac ako päť rokov a viac ako desať cigariet denne . 
Úraz hlavy prekonali pacienti v 40 %, v období po vzniku prvých záchvatov . 

Tabul'ka l. 

Klini c k á c h arak t e ri s tik a s úb o ru 
Poče t pacientov 35 
Pri emerný vek 35 . l 

Klini cký t yp ep il e pti ckýc h zác hvat ov 
Generalizované tonicko-klonické kŕče (GTC) 
Parciálne simplexné 
Parciálne se kundárne generalizované 

Frekvencia z á c h va t ov 
Menej čast á ako 4 do roka 
Čas t ejš i a ako 4 do roka 
Kumulácia záchvatov 

Trvanie abúzu a lk o h ol u 
Menej ako 5 rokov 15,7 % 
Od 5-10 rokov 21 ,9 % 
Viac ako 10 rokov 63,8 % 

57,2 % 
20,0 % 
22 ,8 % 

91 ,5 % 
2,7 % 
5,8 % 
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Tabu l'ka 2. 

Objektívny ncurologický nález 
Fyziologický 60.0 'Yo 
Lézia mozgových nervov 1 -L~ 'X, 
Polyneuropatia 22.H '/'u 

1 Disperzné príznaky II.-l % 

Tabul'ka 3. Vý~leuky pomocných vy\etrení 

EEG 

Dominantný alfa rytmus 
plochý graf 

Nešpecifická the ta aktivita -

51.5 % 
25.7 % 

disperzná 
laterizovaná hemisferálne 
ložisková 

Tzv. špecifická epileptická aktivita (v 3 prípadoch): 
Generalizované bilatárne synchrónne epizódy 5.H % 
Latcrizovaná hemisferálne 2 .7 % 

Kontrastné vyšetrenie 
Symetrický vnútorný hydrocefalus 

L___ 
62.0 'Yo 

1-U % 
2.7 % 
2.7 % 

Tabuľka 4. Výsledok testovania súboru lineárne regresnou a kore
l ačnou analýzou 

Nie je závislosi medzi trvaním alkoholizmu a: 
l . Frekvenciou záchvatov 
2. Objektívnym neurologickým nálezom 
3. EEG nálezom 
4 . Výsledkom kontrastných vyšetrení mozgu 

--1 

Ani jeden pacient neprizna l v rodinnej anamnéze epi lepsiu . febrilné kŕče, alko holiz
mus. Pod ľa objektívnych údajov sme zisti li alkoho li zmus v príbuzenstve v dvoch. epi
lepsiu v jednom prípade. 

V objektívnom neurologickom náleze sme najčastejšie zisti li polyneuropatiu v 
22,8 % . disperzné príznaky boli v 11.4 % (tab. 2). V)'sledky pomocných vyše tre ní sú 
v tab . 3. 

V EEG bol prítomný dominantný alfa rytmus v 51.5 % . plochý graf v 25,7 %. Dis
perzná theta aktivita sa vyskytla v 14.3 % . Tzv . špecifické epileptické grafoe lementy 
sme zaznamena li v troch prípadoch- dvakrát v gene ralizovaných synchrónnych epizó-
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dach, raz lateralizovane hemisferál ne . Kontrastným vyšetrením sa v 62,0 % zobrazil 
symetrický vnútorný hydrocefalus (tab. 3). Zvýšené hodnoty bielkovín v likvore boli 
11.4 'Yo. V 45,7 % sme zistili hepatopatiu . Z desiatich pacientov vyšetrených psycholo
gicky sme osemkrát zistili zn'ížené IQ a zhoršenú sociabilitu. 

Pri testovaní regresnou a korelačnou analýzou sme zistili, že nie je štatisticky vý
znamná závislosť medzi trvaním alkoholizmu a nasledovnými parametrami: frekven
ciou záchvatov, objektívnym neurologickým stavom, EEG abnormitami, nálezom p· 
kontrastnom vyšetrení (tab. 4) . 

V 40% uviedli úraz hlavy už po výskyte epileptických záchvatov. Pri porovnaní so 
skupinou bez pozitívnej anamnézy o úraze sme nezistili štatisticky významnú závislosť 
medzi frekvenciou záchvatov a nálezmi EEG a pri kontrastnom vyšetrení. 

Diskusia 

Epileptické záchvaty v priebehu alkoholizmu vznikajú v 0,5 až 25,0 %. Veľké roz
pätie je spôsobené nehomogénnymi súbormi. Victor a Brausch ( 1967) , Danesin 
(1970) , Kryspin-Exner (1970) , Veľšikajev (1973), Gastaut (1973), Škopková (1977), 
Yamane a Katoh (1981}, Kunda (1988) vymedzujú diagnostické kritériá alkoholickej 
epilepsie: chronickú alkoholovú intoxikáciu , nízku frekvenciu záchvatov, záchvaty 
prevažne GTC, bez aury, trvanie abúzu viac ako desať rokov , vysokú toleranciu na al
kohol , EEG bez špecifických patologických zmien, zvýšenú citlivosť pri fotostimulácii . 
Kunda (1988) za najdôležitejšie považuje už rozvinutý alkoholizmus, ostatné kritériá 
sú druhoradé . Niektorí autori považujú za typické výskyt záchvatov pri abstinencii: 
Rothstein (1973), Škopková (1977). Yamane a Katoh (1981) naopak zdôrazňujú , že 
pravé alkoholické epilepsie sú vyprovokované priamo alkoholom. Vidia v tom analó
giu s reflexnými epilepsiami. Ako podnet tu pôsobí alkohol. Individuálny vplyv alko
holu závisí od rôznych faktorov, v malých dávkach môže pôsobiť sedatívne aj antikon
vulzívne. 

V našej skupine boli v 91 ,5% záchvaty typu GTC. Všetci nespÍňali kritérium trvania 
abúzu viac ako desať rokov . 

Mechanizmus epileptogénneho pôsobenia alkoholu nebol doteraz objasnený experi
mentálne . G astaut (1973) uvádza vznik epileptickej aktivity v rámci alkoholizmu. 
Rothstein (1973) predpokladá podobný mechanizmus ako pri dlhodobej liečbe barbi
turátmi, tzv . rebound fenomén . Podľa Servíta (1983) je hypoteticky možné uvažovať 
o depresívnom pôsobení na ascendentný retikulárny systém a na funkciu mozočka . 
Bánki (1984) vysvetľuje fokálne prejavy funkčnou abnormitou limbického systému. 

V patogenéze sa určite uplatňuje viac faktorov- toxické pôsobenie alkoholu , meta
bolické poruchy, časté úrazy hlavy, premorbidný stav CNS. 

Autori usudzujú, že alkohol môže indukovať záchvaty aj poruchami v mikrocirkulá
cii (agregáciou erytrocytov), imbalanciou elektrolytov, najmä hypomagneziémiou 
(Victor, 1973). Etanol pôsobí priamo na excitabilitu bunkovej membrány, spôsobuje 
poruchu sodíkovo-draslíkovej pumpy bunky, ovplyvňuje neurotransmisiu v CNS 
(Seixas, 1973). Alkohol mení funkciu nie jedného, ale vždy viacerých mediátorových 
systémov (Burov, Vedernikova, 1985) . Predpokladali sme , že objektívne príznaky 
a výsledky pomocných vyšetrení budú výraznejšie pri dlhotrvajúcom alkoholizme. 
V našom súbore sme zistili , že nie je štatisticky významná závislosť medzi trvaním 
alkoholizmu a frekvenciou záchvatov, objektívnym neurologickým stavom, nálezom 
v EEG, pri kontrastnom vyšetrení a nálezom zisteným pri internom vyšetrení. V EEG 
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sa špecifické epileptické prejavy vyskyt li len v troch prípadoch. O EEG zmenách pri 
chro nickom a lkoholizme je bohatá lit e ratúra, u nás j u súborne uviedol Eibe n a spol. 
( 1981) - výsledky sú zhodné i protirečivé , uvádzaj ú normálne EEG , difúznu th eta 
aktivitu, výskyt ložiskových hro tov a lebo paroxyzmálnych výbojov. Výskyt cerebrál
nej atrofie alkoholikov sa opisuj e v mnohých prácach , aj s využi tím počítačovej tomo
grafie. Z 32 pacientov ko ntras tne vyšet re ných sme zistili hydrocefa lus internus v 62%. 
Feue rlein (1979) nezi stil sign ifikantnú koreláciu medzi zme nami CT , trvaním a lkoho
lizmu a neurologickým nálezom. Langohr (1980) zist il čas tej š i e pozitívny CT nález vo 
vziahu k trvaniu abúzu a veku. Ishii ( 1982) po rovnal výsledky prác 24 autorov a zistil. 
že incide ncia atrofie mozgu , zis te ná pomocou CT je v ~úboroch alkoholikov od 7 do 
100 %. Podľa týchto prác atrofia mozgu začína sa už v raných štádi ách alkoholizmu. 
Viace rí a uto ri op isujú ústup a trofie po abstine ncii (Fcuc rl ci n , 1979; Bán ki , 1984). 

Zá ver 

l. Najčastej š í klinick ý typ záchvatov v sledovanej skupine bo l GTC (9 1 ,5 % ). 
2. Parciálne záchvaty s komplexnou symptomatológiou sa nevyskytli . 
3. Známky polyneuropatie boli prítomné v 22,8 % , hepatopatiu sme zis tili v 45 ,7 % . 
4. V 77 ,2% bol EEG nález v medziach normy. Len v troch prípadoch boli prítomné 

špecifické epileptické grafoelementy. 
5. V 62,0 % sa kontrastným vy "ctrcním zobrazil symetrický vnútorný hydrocefalus. 
6. Pri testovaní sme zistili. že nic je štatisticky význam ná závislosť medzi trvaním alko

holizmu a frekvencio u záchvatov , objektívnym neurologickým a EEG ná lezom 
a nálezom pri kontrastnom vyšetrení. 
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