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S úhrn 

Autori referujú o výskyte kožných chorôb a kožných zmien v skupine 135 osôb závisl ých od 
alkoholu. Výskyt kožných chorôb a kožných zmien u závislých pOTOvn<Ívajú s výskytom v rovnako 
vel'kej kontrolnej skupine . 

Kožné choroby u pacientov s alkoholovou závislosiou ~ú 2-krát ča~tejšic než u kontrolných pa
cientov. Najčastejšie sa u závislých vyskytujú ekzémy. rosacea a mykotické ochore nia. 

Kožné zmeny sú u závislých vc1'mi frekventné a možno ich odporuči i na zaradenie do inventára 
určeného na rýchlu detekciu alkoholovej závislosti . Ide o znaky. ktoré sú ľahko zistiteľné aspe
xiou a tým aj časovo nenáročné. Autori uvádzajú . že hyperémia spojiviek. edémy v tvári, subikte
rus, teleangiektázie a jazvy majú dostatočnú senzitivitu a špecificitll. aby signiťikantne odlíšili oso
by závislé od alkoholu od kontrolných pacie ntov (p < lO'h) . Autori preto inkorporovali kožné 
znaky do 13-položkového Skráteného inventára markerov alkoholizmu (SIMA). 

K r ú čo v é s lov á: kožné zmeny - kožné choroby - syndróm závislosti od alkoholu. 

V . Novotný. E. Kolibáš . K. Kolibášová: DERMALCHANGESAT ALCOHO
LlSM 

Summary 

The authors report on the incidence of skin diseases and dermal changes in a group of 135 per
so ns addicted to alcohol. They compare the incidence of skin diseases and dermal changes in ad
dicts with that in a control group of similar size , 

Skin diseases in patients with aleohol addiction occure twice as frequently as in the controls . In 
addicts most frequcntly occur eccema, rosacea and mycotic discases. Dcrmal changes in addicts 
are very frequ ent and it is possible to recommend their inclllding into the inventory designed for 
quick detection of. alcohol dependency. These signs are early detectable by aspection and thus 
not timeconsuming. The authors state that hyperemia of the conjunctiva . facial edema . subicterus . 
teleangiectasia and sears are sufficiently sensitive and specific for distinguishing aleohol addicts 
from control patients (p < IOh). The authors therefore included dermalmarkers into the 13-itcm 
abbreviated inventory of alcoholism markers (SIMA). 

Key w o r ds : deHTIal changes - skin diseases - alcóhol dependency syndrome. 
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V. Novotný , E . Kolibáš , K. Kolibášová : HAUTVERÄNDERUNGEN BEI 
ALKOHOLISMUS 

Zusammenfassung 

Die Autoren berichten uber das Vorkommen von Hautkrankheiten und Hautveränderungcn 
in einer Gruppe von 135 alkoholabhängiger Patienten . Sie verglcichen das Vorkommcn der Haut 
krankheiten und Hautveränderungen bei den Abhängigen mit dem , in der gleich grossen Kontroll
gruppe . 

Hautkrankheiten bei alkoholabhängigen Patienten sind zweimal häufiger als in der Kontroll
gruppe . Bei Abhängigen kom men Ekzeme, Rosacea und mykotische Erkrankungen am meisten 
vor. 

Hautveränderungen sind bei Abhängigen sehr häufig und man kann empfehlen, diese in dcn 
'Inventar fiir schneIIe Detektion der Alkoholabhängigkeit einzugliedern . Es geht um Kennzei
chen mit dem Auge leicht i,dentifizierbar und deshalb nicht zeitraubend, Die Autoren geben an , 
das Bindehauthyperämie, Odem im Gesicht , Subikterus, Teleangiektase und Narben genugend 
sensitiv und spezifisch sind um alkoholabhängige Personen von Kontrollpatienten signifik ant un
terscheiden zu k6nnnen (p < lO.h). Aus diesem Grund gliederten die Autoren Hautkennzcichcn 
in das 13-Posten Verkurzte Markerinventar des Alkoholismus . 

Sch 1 u s sei w 6 rte r: Hautveränderungen - Hautkrankheiten - Alkoholabhängigkeitssyndrom . 

B. HOBOTHbI, E . KOJII16aw, K. KOJI116awoBa: K02KHbIE J13MEHEHJ1H 

DPJ1 AJIKOrOJIJ13ME 

Pe3IOMe 

ABTOpbI npI1BO,l\RT ,l\aHHbIe o BCTpeqaeMOCTI1 KO}j{HbIX 3a60JIeBaHl111l1 KO}j{HbIX 113M eHe

HI1I1 B rpynne 135 JII1~, 3aBl1Cl1MbIX OT aJIKOrOJIR, BCTpeqaeMOCTb KO}j{HbIX 3a60JIeBaHl111 

11 KO}j{HbIX 113MeHeHl111 y 3Tl1X JII1~ OHI1 CpaBHI1BaIOT C I1X BCTpeqaeMOCTbIO B l1,1\eHTl1qHOI1 

no ql1CJIeHHOCTI1 KOHTpOJIbHOI1 rpynne na~eHToB, 

KO}j{HbIe 3a60JIeBaHl1R BCTpe'laIOTCR y na~l1eHTOB, CTpa,l\aIOUJ;I1X 3aBl1Cl1MOCTbIO OT aJI

KOrOJIR , B ,l\Ba pa3a qaUJ;e, 'leM y JII1~ KOHTpOJIbHOI1 rpynnbl. Hal160JIee 'IaCTbI 3K3eMbI, 

KpacHy xa 11 Ml1K03HbIe 3a6oJIeBaHI1R . 

KO}j{Hbľe 113MeHeHI1R y 3aBl1Cl1MbIX JII1~ OqeHb qaCTbI 11 I1X MO}!{HO peKOMeH,I\OBaTb ,l\JIR 

BKJIIOqeHI1R B CnI1COK, npe,l\Ha3HaqeHHbII1 ,l\JIR 6blcTporo ,l\eTeKTl1pOBaHI1H 3aBl1Cl1MOCTI1 OT 

aJIKOrOJIR, 3TO npl13HaKI1, KOTopbIe MO}j{HO JIerKO 06Hapy}j{I1Tb npl1 OCMOTpe 11 TaKI1M o6pa-

30M, OHI1 He Tpe6yIOT 60JIbW0l1 3aTpaTbI BpeMeHI1, ABTOpbI npI1BO,l\RT, 'lTO rl1nepeMI1H 

KOH'bIOHKTI1B, 3,1\eMbI JII1~a , cy6l1KTepyc, TeJIe aHrl13KTa31111 11 py6~bI OTJIl1qaIOTCR 3Haql1-

TeJIbHOI1 qyBcTBI1TeJIbHOCTbIO 11 cne~I1<pl1qHOCTbIO, Ha OCH OBe KOTOpbIX MO}j{HO Cl1rHI1<pI1-

KaHTHO OTJIl1ql1Tb JII1~a, 3aBI1Cl1MbIe OT aJIKOrOJIR OT JII1~ KOHTpOJIbHOI1 rpynnbI (p < 10"'), 
ABTOpbI n03ToMY BBeJII1 KO}j{HbIe npl13HaKI1 B COKpaw;eHHbII1I1HBeHTapb MapKepOB aJIKO

rOJIl13Ma (CJ1MA), COCTORUJ;1111113 13 CTaTel1. 

K JI IO 'I e B bI e C JI o Ba : KO}j{HbIe 113MeHeHI1R - KO}j{Hble 3 a60JIeBaHI1R - CI1H,I\pOM 3aBI1CI1-

MOCTI1 OT a JIKOrOJIR . 

Je potrebné od li šovať zmeny na koži od kožných chorôb. Zmeny na koži sú obvykle 
symptómom poškodenia iných orgánov (napr. subikterus) a sú u a lkoholikov ve\'mi čas
té. Kožné choroby sú už menej frekventné. V jednej americkej štúd ii (Mendelsohn 
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a kol. , 1986) sa kožné choroby vyskytli u 0,74 % alkoholikov a u 1,34 % alkoholičiek. 
Kolibášová (1981) konštatuje v súbore 1524 pacientov kožnej kliniky alkoholovú závis
losť u II ,2 %, t. i. približne u jednej desatiny. 

Podľa Feuerleina (1979) u alkoholikov je veľmi častý edém tváre , predovšetkým pe
riorbitálne , hyperémia tváre (asi v 6 % acne rosacea), teleangiektázie , rhinophyma 
(zhrubnutie nosa karfiolového typu) je u alkoholikov zriedkavejšie . Možno sem prira
diť zmeny na spojivkách - nastrieknutie spojiviek a subikterus . Ku kožným zmenám 
patrí aj tetováž. Podľa výsledkov analýzy 400 alkoholikov , každú osobu s tetovážou 
treba považovať za alkoholika , kým sa nepreukáže opak (Bates, 1963). 

Kožné zmeny veľmi podrobne analyzoval u alkoholikov Bashir (1984) . Sledoval 
4 skupiny : nealkoholikov (priemerná spotreba 27 g alkoholu (deň), abuzérov (77 g) , 
alkoholikov (112 g) a ťažkých alkoholikov (113 g) . Teleangiektázie vo forme náhrdel
níka sa vyskytli v l. skupine (nealkoholici) v 7 %, v 2. skupine (abuzéri) v 61,4 %, 
v 3. skupine (alkoholici) v 86 % , v 4. skupine (ťažší alkoholici) v 98,5 % . Podobne 
folikul árna hyperkeratóza (husia koža) na ramenách sa v l. skupine vyskytla v 5 %, 
v 2. skupine v 26 %, v 3. skupine v 73 %, v 4. skupine v 98 % . Palmárny erytém mal 
obdobne zastúpe nie od 19 do 76 %, pavúčikové névy od l % do 76 %. Na vzniku týchto 
kožn ých zmien sa podieľajú priame účinky alkoholu ako opakovaná vazodilatácia, po
rucha tonusu arteriol a kapilár i sprostredkovaný efekt hepatálnej lézie cestou estrogé
nova katecholamínov (Bashir, 1984; Feuerlein, 1979) . 

Pre závislé osoby sú tiež charakteristické aj časté tetováže (napr. Hafner a Bännin
ge ro 1990) . 

Menej informácií je o kožných chorobách u alkoholikov (Morse a kol. , 1985) . Sledo
vali 99 pacientov s psoriázou . Dotazníkovým (SAAS) a klinickým vyšetrením zistili 
u 12 0(0 pacientov alkoholizmus. V kontrolnej skupine (najčastejšie kontaktná derma
titída a atopická dermatitída) bol výskyt takto diagnostikovaného alkoholizmu podstat
ne nižší. Nebol zistený vzťah k dÍžke trvania psoriázy. Samotný súvis medzi konzumom 
alkoholu a psoriázy je však potvrdeným faktom (Gupta a kol., 1988; Poikolainen a kol., 
1990; Zamboni a kol., 1989) . 

Gaveau a kol. (1987) opisuje 33 pacientov s cirhózou heparu pri chronickom alkoho
lizme . U 21 pacientov bola zistená acrodermatitis enteropatica. Deficit zinku u 9 pa
cientov , u ostatných zníženie hladiny zinku je následkom hepatopatie. Lokálna alebo 
parenterálna terapia zinkom viedla k úspechu. 

Opísala sa tiež urticaria u alkoholikov , spojená so zvýšením hladiny histaminu (El
phinstone a kol. , 1985) . 

Porfyria cutanea tarda u alkoholikov (Feuerlein , 1979) je pomerne časté ochorenie 
u pacientov s hepatopatiami . Naopak , v skupine 170 psychiatrických pacientov s lupus 
erythematosus sa nezistil ani u jedného alkoholizmus (Pujol Costa a kol., 1986) . 

Z uvedeného prehľadu vidno , že kožné choroby nie sú u alkoholikov frekventné . 
O to významnej šie v detekcii alkoholizmu môžu byť kožné zmeny , ktoré sú naopak 
veľmi časté . 

Materiál a metodika 

Výskyt kožn ých chorôb a zmien sa sledoval v skupine 135 padentov (40 žien) so zá
kladnou diagnózou syndrómu závislosti od alkoholu (skupina A) a u 135 kontrol (sku
pina K) . Pacienti kontrolnej skupiny mali párové úplne identické základné parametre 
(vek, pohlavie , vzdelanie) s pacientmi A skupiny. Diagnosticky v K skupine išlo o iné 
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psychiatrické diagnózy , prevažne psychózy . Priemerný vek bol 43,7 roka (21 - 67 ro
kov) . 

Pacienti boli vyšetrení pomocou inventára markerov alkoholizmu , ktorý v anamnes
tickej časti sledoval aj výskyt kožných ochorení a v objektívnej časti 8 položiek zazna
menávalo kožné zmeny. Pri každom znaku sa stanovi la senzitivita a špecificita (Stamm 
a kol. , 1984). Výsledky sa štatisticky spracovali pomocou testu chí2 . 

Výsledky 

V skupine A sa vyskytlo 34 kožných ochorení (25,2 %), 24 u mužov, 10 u žien . 
V kontrolnej skupine sa vyskytlo 16 kožných ochorení (11,9 % , 10 u mužova u 6 žien) . 
Rozdiel vo výskyte kožných ochorení medzi A a K skupinou nebol štatisticky signifi
kantný. Najfrekventovanejším ochorením (v A i K skupine) bol ekzém . V A skupine 
ďalej rosacea (6-krát) a mykotické ochorenia (6-krát) . Psoriáza sa v A skupine vyskytla 
2-krát. Ostatné choroby mali solitárny výskyt (pyti riasis versicolor, seboroická derma
titída a i.). V kontrolnej skupine sa 3-krát vyskytla psoriáza (tab. 1) . 

Tabuľka l. Výskyt kožných ochorení v sledovanom súbore 
Skupina A (sy závislosti od alkoholu) 

Diagnóza 

Skupina ekzémov 
Rosacea 
Mykotické ochorenia 
Psoriáza 
Pytiriasis versicolon 
Seboroická dermatitída 
Combustio 
Folikulitída 
Alergia 

Spolu 

Skupina K (kontroly) 

Diagnóza 

Ekzém 
Psoriáza 
Alergia 
Mykotické ochorenia 
Arteficiálna dermatitída 

Spolu 

M-muži 
Ž -ženy 
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13 
7 
6 
2 
2 
l 
l 
1 
l 

34 

7 
3 
2 
2 
2 

16 

M Ž 

11 2 
4 3 
4 2 
1 1 
2 O 
O 1 
1 O 
l O 
O l 

24 10 

M Ž 

4 3 
3 O 
O 2 
2 O 
1 l 
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Tabuľka 2. Kožné markery (anamnéza + objektívny nález) 

A(%) K(%) x2 P Sign . 

Kožné choroby v OA 25,2 11,9 3,49 6,17.10-2 n. s. 
Edémy tváre 70,4 3,7 125 ,8 < 10-'" +++ 
Teleangiektázie 42,2 0,7 66,4 < 10-'" +++ 
Hyperémia spojiviek 80,7 7,4 52,9 <10'-<; +++ 
Subikterus 45,2 0,0 76 ,2 < lQ-<i +++ 
Jazvy 40,7 7,4 39,2 < lQ-<i +++ 
Tetováž 9,6 4,4 2,1 0,15 n. s. 
Kožné defekty 27,4 4,4 24 ,89 < 10-6 +++ 
Dupuytren 9,6 0,7 9,1 2,53.10-3 ++ 

Tabuľka 3. Diferencovaný výskyt kožných markerov u mužov a žien 

A(% ) K(% ) x2 P Sign. 

Jazvy 
M 43 ,2 7,4 30,36 < lQ-<i +++ 
Ž 35 ,0 7,5 7,46 6,27 .10'-3 ++ 

Kožné M 32,6 5,3 21,42 < lQ-<i +++ 
defekty Ž 15 ,0 2,5 2,5 0,11 n. s. 

Dupuytren 
M 11,6 4,1 7,2 7,27.10'-3 ++ 
Ž 5,0 0,0 0,51 0 ,47 n. s. 

Výraznejšie než kožné choroby sa však vyskytovali iné kožné markery (tab. 2). Sle
dovali sme v oboch súboroch výskyt edémov v tvári , teleangiektázií, hyperémie spoji
viek , subikterus , prípadne ikterus , jaziev , tetováže, kožných defektov. S istou licenciou 
možno medzi kožné zmeny priradiť aj Dupuytrenovu kontraktúru , jej výskyt sme tiež 
zaznamenávali. 

Najfrekventovanejšou kožnou zmenou bola hyperémia spojiviek u pacientov so zá
vislosťou (v 80,7 %), potom edémy v tvári (70,4 %). Malú frekvenciu výskytu mali mar
kery tetováž a Dupuytrenova kontraktúra , i keď oba znaky sa vyskytovali podstatne 
častej š ie v A skupine než v K skupine. Všetky nami sledované markery (okrem tetová
že) štatisticky vysoko signifikantne odlišovali probandov A skupiny od K skupiny. Tre
ba poznamenať , že subikterus mal 100 % špecificitu (t.j. nevyskytol sa v kontrolnej 
sku"pine) , skoro 100 % mali teleangiektázie a Dupuytrenova kontraktúra. 

Dalej sme sledovali prípadné rozdiely vo výskyte uvedených znakov u mužov a žien. 
Väčšina mala takmer zhodný výskyt. Tri kožné markery však mali rôzne zastúpenie 
u mužov alkoholikov a žien alkoholičiek (tab. 3). U žien sa menej často vyskytovali 
jazvy, kožné defekty a Dupuytrenova kontraktúra . Kožné defekty a Dupuytrenova 
kontraktúra neodlišovali probandky A skupiny od probandiek K skupiny. Tieto znaky 
nie sú teda upotrebiteľné pre potreby detekcie . V znaku jazvy sa však aj ženy alkoho
ličky signifikantne odlišovali od žien kontrolnej skupiny. 

Po zhodnotení nášho inventára markerov alkoholizmu sme zostavili skrátený inven-
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2.hy perémla spoji v. 
92 .6 

5.edémy v tvári 
96.3 

10.sublkterus 
100 

11. teleanglek táz le 
99.3 

13.jazvy 
92 .6 
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% 
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Graf l. Kožné príznaky v SIMA - 13 položiek (senzitivita a špecificita v %) 

tár marke rov alkoholizmu (SIMA) , ktorý má 13 položiek - 5 anamnestických a 8 objek
tívnych. Z 8 objektívnych znakov zistiteľných rutinným fyzikálnym vyšetrením je 
5 kožných znakov (graf 1). Ide o nasledovné znaky: hyperémia spojiviek , edémy v tvári, 
subikterus, teleangiektázie a jazvy. Senzitivita týchto znakov sa pohybovala medzi 
40,7 % (jazvy) až 80,7 % (hyperémia spojiviek). Špecificita kožných znakov je veľmi 
vysoká (inedzi 92,6 % až 100 % - subikterus). 

Diskusia 

Už v úvode sme citovali práce poukazujúce na výskyt rozličných kožných chorôb 
u alkoholikov . Podobná frekvencia kožných chorôb ako v našom súbore sa prezentova
la aj v jednom pražskom súbore (20 - 30 % , Arenberger a Záruba , 1988). Opakovane 
sa vyskytli práce poukazujúce na zvýšené riziko psoriasis vulgaris u alkoholikov (Zam
boni a kol. , 1989; naposledy napr. Poikolainen a kol., 1990). V našom súbore bol výskyt 
psoriázy nevýznamný. Kandidóza a iné mykotické ochorenia sa často vyskytujú pri 
imunodeficientných stavoch . Chronická alkoholová závislosť s hepatopatiou vedú často 
k imunodeficiencii (Barwell a kol., 1986) . V skupine našich alkoholikov mykotické 
ochorenia boli rovnako časté ako rosacea . Vysoký výskyt ekzémov v A a K skupine 
zrejme súvisí s inými faktormi než s konzumom alkoholu. 

Nami vybrané kožné markery inkorporované do inventára , okrem dvoch znakov (te
továž a Oupuytrenova kontraktúra) vysoko signifikantne rozlišovali probandov A sku
piny od kontrol (všetky mali p < 10-6) . Kožné znaky majú vysokú špecificitu - subikte
rus 100 % , teleangiektázie 99,3 %_ Podobne vysokú špecificitu majú tieto markery aj 
v iných prácach (napr. Bashir , 1984; Arenberger, 1990) _ Je potrebné podotknúť, že 
kožné markery sú zvlášť vhodné pre rýchlu detekciu . Všetky sú zistiteľné aspexiou. 

Do skráteného inventára markerov alkoholizmu sme po analýze zaradili 5 kožných 
znakov po zohľadnení diferencií výskytu u mužov i žien, aby použité znaky boli pou
žiteľné v mužskej a ženskej populácii závislých od alkoholu. 
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Záver 

Kožné choroby sa v populácii závislých vyskytujú dosť často. V našom súbore bol 
výskyt kožných ochorení u závislých dvojnásobný v porovnaní s kontrolným súbo
rom. Najčastejšie sa vyskytoval ekzém, rosacea a dermatomykózy. 

Kožné zmeny je možné použiť ako markery alkoholizmu po zohľadnení senzitivity 
a špecificity jednotlivých markerov. Podľa nášho sledovania 5 kožných markerov - hy
perémia spoj iviek, edémy v tvári , subikterus, teleangiektázie a jazvy - ktoré majú do
statočnú senzitivitu a vysokú špecificitu, možno inkorporovať do inventára využiteľné
ho v rýchlej detekcii alkoholizmu. 

Kožné markery sú ľahko zistiteľné aspexiou, a preto sú zvlášť vhodné pri detekcii 
v podmienkach práce lekára prvého kontaktu . 
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