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Súhrn 

V práci sa prezentuje výskyt niektorých vybraných markerov závislosti od alkoholu biologickej 
povahy v súbore pacientov hospitalizovaných na Psychiatrickej klinike FN v Bratislave. Išlo o sú
bor 135 závislých (40 žien) a rovnakého počtu kontrolných pacientov. 

Sledoval sa výskyt vybraných ochorení. U žien je odlišná miera patológie v porovnaní so závis
lými mužmi . U 35% mužov a 37,5% žien sme zisti li výskyt alkoholizmu v prvostupňovom príbu
zenstvc (signifikantný rozdiel oproti kontrolám). Zeny s pozitívnou rodinnou anamnézou pre al
koholizmus majú vyššiu mieru somatopsychickej patológie (napr. signifikantne častejší výskyt kož
ných ochorení). 

V práci sa ďalej referuje o výskyte ďalších možných genetických znakov u závislých a kontrol 
(faváctvo u závislých a v ich príbuzenstve, defekt farebného videnia). 

Kf ú č o vé s l o v á: biologické znaky závislosti - somatopsychická patológia - pozitívoo rodinná 
anamnéza pre alkoholizmus- faváctvo - defekt farebného videnia . 

V. Novotný , E. Kolibáš, D . Kešický : BIOLOGIC FACTORS IN THE PA
THOGENESIS OF ALCOHOLISM 

Summary 

In a group of patients, hospitalized at the Psychiatrie Clinic, Faculty Hospital, Bratislava the 
incidence of some selected markers of biological substance of alcohol dependence is presented. 
The group consisted of 135 addicts , (40 women) and of a same number of control patients. 

The incidence of selected diseases was fo lloved-up. In addict females there is a different propor
tion of pathology than in addict mates. In 35% of the mates and 37.5% of females the incidence 
of alcoholism was found among first-grade relatives (a significant difference as compared with the 
controls). Women with a positive family case history for alcoholism have a higher proportion of 
somato-psychical pathology (e .g. significantly more often occuring incidence of skin diseases). 

Further , incidence of other possible genetic markers in addicts and in the controls (left handed
ness among addicts and their relatives, defect of colour vision). 

Key word s: Biological markers of dependence - somatopsychical pathology - positive family 
case history for alcoholism- left handedness- defect of colour vision. 
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V. Novotný. E . Kolibáš , 'D . Kešický: BIOLOGISCHE FAKTOREN IN DER 
PATHOGENESIS DES ALKOHOLISMUS 

Zusammenfassung 

Das Vorkommen ei niger ausgewählter Marker der Alkoholabhängigkeit biologischer Natur in 
einer Gruppe von Patienten, hospitalisiert in der psychiatrischen Klinik des Fakultätkrankenhau
ses in Bratislava ist presentiert. Die Gruppe bestand aus 135 Abhängigen (40 Frauen) und eben 
so vieler Kontrolpatienten. 

Das Vorkommen ausgewäh lter Krankheiten wird verfolgt. Bei abhängigen Frauen ist eine 
unterschiedliche Proportion der Pathologie im Vergleich mit abhängigen Männern. Bei 35 % der 
Männer und 37.5% der Frauen fanden wir Alkoholismus in der Verwandschaft ersten Grades (sig
nifikanter Unterschied im Vergleich mit den Kontrollpatienten) . Frauen mit positiver Anamnese · 
ha ben eine grôssere Proportion somatopsychiatrischer Pathologie (z. B.signifik ant hôheres Vor
kommen von Hautkrankheiten) . 

Ferner wird in der Publikation uber weitere môgliche genetische Marker bei Abhängigen und 
bei den Kontrollpatienten referiert (Linkshändigkeit bei Abhängigen und bei ihren Verwandten . 
Fehler im Farbvisus) . 

Sch l ii s se l w ô rt e r: biologische marker der Abhängigkeit- somatopsychische Pathologie - po
sitive Alkoholismus Familienanamnese - Linkshändigkeit - Defekt des Farbenvisus. 

B . HoBOTHbi, 3 . KoJm6am, JI:. KemHI..IKH : EJ.10Jl0ľl1Y:ECKJ1E c:IJAKTO

Phl B IIATOľEHE3E AJIKOľOJIJ.13MA 

Pe310Me 

B CTaTbe paCCMaTpHBaeTCR BCTpe"'aeMOCTb HeKOTOpbiX 1136paHHbiX MapKepOB 3aBHCI1-

MOCTI1 OT aJIKOľOJIR, HOCR~HX 6110JIOľH"'eCKHH xapaKTep , B rpynne nai..IHeHTOB, ľOCnHTaJII1-

311pOBaHHbiX B IlcHXHaTpH"!ecKyiO KJIHH11KY <J>aKyJibTeTcKoti 6oJibHH1..1bi B EpaTHCJiase. 

ľpynna COCTORJia H3 135 3aBHCI1MbiX JIHI..I (B TOM "111CJie H3 40 meH~HH) H OAHHaKOBOľO 

'i11CJia KOHTpOJibHbiX na1..1HeHTOB. 

J.13y"'eHHIO nOABepranacb BCTPe'faeMOCTb H36paHHbiX 3a6onesaHI1H. 3asHCHMbie meH

~11Hbi OTJIH'fa!OTCR HHOC! Mepoti naTOJIOľHH no cpasHeHHIO c 3aBHCI1MbiMH Mym'fHHaMH. 

Y 35 % Mym"'HH 11 y 37,5 % meH~HH 6brJia BbiRBJieHa BCTpe"'aeMOCTh aJIKOrOJIH3Ma y poA

CTBeHHHKOB nO npRMOH JIHHI1H (C11ľHH<J>I1KaHTHaR pa3HI11..1a no cpaBHeHHIO C KOHTpOJibHOH 

rpynnoti) . )KeH~I1Hbl C nOJI0}!{11TeJibHbiM CeMeHHbiM aHaMHe30M C TO"'KH 3peHI1R aJIKOľ0-

JIH3Ma OTJIH"'a!OTCR 6onee Bb!COKOH MepOH COMaTOnCHXH'feCKOH naTOJIOľl111 (HanpHMep, 

CHľHH<J>HKaHTHO 60Jiee "'aCTaR BCTpe'faeMOCTb KOmHbiX 3a6oJieBaHHH). 

B CTaTbe, KpoMe Toro, onHCbiBaeTCR BCTpe'faeMOCTb APYľHX B03MOmHbiX reHeTH'feCKHX 

3HaKOB y 3aBHCHMbiX KOHTpOJibHblX JIHI..I (JieBopyKOCTb y 3aBHCHMbiX JIH1..111 y HX pOACTBeH

HI1KOB, Ae<J>eKT I..IBeTOBOľO BOCTipHRTHR) . 

Kn 10 "!es bi e c JI o s a: EHonorH"!ecKHe np113HaKH 3aBHCHMOCTI1 - coMaTOTICHXH'feCKaR ·na

TOJIOľHR - TIOJI0}!{11TeJibHbiH CeMeHHbiH aHaMHe3 C TO'fKH 3peHHR aJIKOľOJIH3Ma - JieBOpy

KOCTb - Ae<J>eKT I..IBeTOBOľO BOCnpHRTHR. 

Alkoholizmus je multifaktoriálne podmienená choroba s pravdepodobne geneticky 
heterogénnymi vplyvmi (Radouco-Thomas a kol., 1984). Je zrejmé, že veľká časť fakto
rov spolupodieľajúcich sa na etiopatogenéze choroby sú biologickej povahy (Schuckit , 
1985) . Biologicko-psychiatricky orientovaný prístup k alkohológii hľadá tieto fakto ·y. 
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snaží sa ich uplatniť v skríningu , diagnostike, vyvodzuje aj príslušné dôsledky pre dife
rencovaný prístup v liečbe. V literatúr-e sa uvádza viacero faktorov alebo markerov al
koholizmu biologickej povahy, napr. defekt farebného videnia (Thacker a kol., 1984), 
faváctvo u pacientov so závislosťou alebo v blízkom príbuzenstve závislých (London 
a kol. , 1985). Zisťuje sa zvýšený výskyt alkoholizmu u prvostupňových príbuzných pa
cientov so závislosťou od alkoholu . U takýchto jedincov s pozitívnou rodinnou anam
nézou (RA +) sa hľadajú rozličné biologické odlišnosti (napr. v HLA antigénoch, EEG, 
evokovaných potenciáloch a pod ., Watson a kol., 1984). 

Niektoré vybrané anamnestické a klinické znaky biologickej povahy sme sa rozhodli 
sledovať aj v · našej populácii . Referujeme o vybraných znakoch biologickej povahy 
v súbore pacientov hospitalizovaných na Psychiatrickej klinike v Bratislave v rokoch 
1985 až 1988. 

Materiál a metodika 

Do túdie bolo zaradených 135 pacientov s diagnózou alkoholovej závislosti (z toho 
40 žien) . Kontrolnú skupinu tvorilo 1,35 pacientov s inými psychiatrickými diagnózami 
párovo vybraných podľa veku, vzdelania a pohlavia. Základné údaje sú uvedené 
v tab. l . Všetci pacienti boli vyšetrení jednotným spôsobom - klinicky , psychiatricky 
i nami zostaveným inventárom markerov alkoholizmu (IMA). Inventár obsahuje 31 
anamnestických , 18 klinických položiek a 7 údajov z laboratórnych vyšetrení. V pred
kladanej práci sa obmedzujeme len na vybrané znaky biologickej povahy. Výsledky 
sme štatisticky spracovali (x2 , T-test). 

CHARAKTERISTIKY SÚBORU 

A skupina K skupina 

vek 43,6(21-67r) IDEM 
zlož. 40ž + 95 m = 135 IDEM 
DG. alkoholizmus alkoholizmus O 

III . 40,7 % 
lii.-IV. 17,1 % 
IV. 42,2 % 

iné DT30 SCH. 53 
DG . predel. stav 21 af. psych . 

iná aik . psych . 16 37 
vzd el. ZŠ 38, us 34, ss 37, vs 26 IDEM 

Výsledky 

Skupina závislých od alkoholu (A skupina) mala signifikantne vyššie globálne skóre 
20, než kontrolná skupina (K skupina) - 7. Obdobné rozdiely skóre platia aj pre mužov 
i ženy zvlášť (signifikancia na 1-promilovej hladine významnosti). V grafe l však vidno, 
že ženy A skupiny majú mierne nižšie skóre (18,7) než A muži (20,7). To by mohlo 
poukazovať na odlišnú mieru patológie u mužov i žien A skupiny. 

Z osobne anamnestických údajov u závislých žien sa menej vyskytujú dopravné ne
hody (ženy 22,5 %, muži 31 ,6 %), úrazy (50 a 61 %), epi paroxyzmus (17,5 a 22,1 %), 
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Priemerné skóre IMA 
25.---------------------------------------------, 
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m-muŽI;f-Žen y 

pľúcne choroby (30 a 36,8 %). Zeny A skupiny sa mierne častejš ie rozvádzajú (40 vs. 
36,8 %, n.s.) . Poruchy spánku u mužov A skupiny sú signifikantne častejšie než ll mu
žov K skupiny (p <ako 0,001), u žien tento znak nie je signifikantný. Z mar kerov zis
titeľných fyzikálnym vyšetrením u závislých žien sú nesignifikantným znakom kožné 
defekty (15,0%, muži 32.6% ). Rovnako ll závislých žien nie je signifikantným znakom 
Dupuytrenova kontraktúra (u žien sa vyskytuje v 5 %, u mužov v 11 ,6 % ). U mužov 
A skupiny je signifikantne vyšší tlak než u mužov K skupiny . U žien nie je zvýšenie. 
Rovnako u mužov A skupiny je zvýšená sedimentácia krvi v porovnaní s priemernými 
hodnotami sedimentácie mužov K skupiny (p < 0,001). Rovnako u žien nebol te nto 
znak signifikantný. Muži A skupiny majú vyššie hodnoty GMT, ALT a AP než ženy 
A skupiny. Možno teda konštatovať, že u žien A skupiny je odlišná miera pato lógie 
ako ju zachycuje náš inventár v porovnaní s mužmi A skupiny . 

údaj o alkoholizme v prvostupňovom príbuzenstve pacientov A skupiny je častý . 
u mužov sa vyskytuje v 35%, u žien v 37,5 % _ U pacientov K skupiny len v 14,7, resp. 
15,0% (ide o rozdiely na l a 5% hladine významností, graf 2). U 86 pacientov A sku
piny (61 mužov a 25 žien) sme nezistili v prvostupňovom príbuzenstve alkoholizmu 
(RA-). U 49 pacientov A skupiny sme zisti li alkoholizmus v rodinnej anamnéze (RA +). 
Išlo o 34 mužov a 15 žien. Priemerný vek mužov RA + sa nelíši! od priemerného veku 
mužov RA- (42, 9 vs. 42,7 roka). Ženy RA + sú mladšie o dva roky od žie n RA- (44.5 
vs. 46,6 roka , t = 0 ,679 , n. s.), rozdiel však nie je štatisticky signifikantný. 

Porovnali sme globálne skóre IMA u mužov i žien RA + a RA-. U mužov nie je roz
diel v globálnom skóre IMA medzi podskupinou RA + a RA- (graf 3) . U žien však roz-
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diel je (22.87 vs. 17.5 , t = 3.43. p .< 0.01). Ženy s pozitívnou rodinnou anamnézou 
pre alkoholizmus majú vyššiu mieru somatopsychickej patológie ako ju odzrkadľuje 
inventár marke rov. 

Pri analýze vzťahu jednotlivých markerov k RA + a RA- zisťujeme štatistickú signi
fikanciu pri kožných ochoreniach. RA + závislí pacienti mali častejšie kožné ochorenia 
než RA- závislí pacienti (36,7% vs. 18.6 %, x~· = 4,53. p < 0,05) . Ešte výraznejší 
bol výskyt kožných ochorení u adekvátnych podskupín žien (53, 7 % vs. 8%. x2 = 8,0, 
p < 0.01). K 5 % hladine významnosti sa blížili niektoré ďalšie znaky. Parestézie 
boli častejšie u RA + alkoholičiek (93.3 % vs. 64 % ). takisto subikterus (66,7 % vs. 
32 %). Je zaujímavé. že sa nezistil žiadny signifikantný vzťah alkoholi zmu v prvostup
ňovom príbuzenstve k faváctvu. 

Ľaváctvo patrilo k ďalším sledovaným znakom. Ľaváctvo v prvostupňovom príbu
zenstve pacientov A skupiny sa vyskytlo u 20 % . u kontrol len v 6,7 (sign . na l % 
hladine významnosti). U mužov A skupiny je výskyt faváctva v príbuzenstve ešte vyšší 
(24.2 % ) . U žien nie je signifikantný rozdiel medzi výskytom tohto znaku u A a K sku
piny (graf 4) . 

Ľaváctvo u závislých (t.j . osobne anamnestický údaj) je síce častejšie než u nealko
holikov ( 11,1 vs . 5.9 % ) , rozdiel však nie je štatisticky signifikantný (graf 5). 

Pre úplnosť uvádzame. že farbosleposť sa v A skupine vyskytla u pacientov. v K sku
pine sa nevyskytla. 

Diskusia a záver 

U všetkých pacientov A skupiny sa zhodne diagnostikovalo 3. a 4 . vývojové štádium 
závislosti od alkoholu pod fa Jellineka . Napriek tomu však u žien bol mierne nižší výskyt 
patológie súvisiacej s alkoholizmom než u mužov . Je to v sú lade s niektorými lit erárny
mi údajmi o odlišnej miere patológie u žien (Lee a De Frank. 1988). 

Alkoholizmus v rodinnej anamnéze pacientov s alkoholovou závislosťou je podstatne 
častej š í než u kontrol. V našej štúdii sa vyskytol v 36 %. Toto číslo je vcfmi blízke 
č íslu uvádzanému v jednej reprezentatívnej americkej štúdii- 33 % (Thacker a kol., 
1984) . Nemôžeme potvrdiť literárne údaje (napr. Schuckit, 1985) o rýchlejšom rozvoji 
alkoholizmu a nižšom priemernom veku pacientov s pozitívnym údajom o alkoholizme 
v prvostupňovom príbuzenstve . 

Zaujímavým zistením je , že podskupina RA + alkoholičiek má vyššiu mieru soma
topsychickej patológie, ako ju odzrkadľuje náš inventár. Zvlášť významná by tu mohla 
byť aj asociácia s kožnými chorobami , ktoré do značnej miery majú hereditárny a ge
netický charakter. Špekulatívne by to mohlo poukazovať na to, že časť závislých žien 
má hereditárnu, resp . genetickú predispozíciu. 
Ľaváctvo ako znak z RA je naopak významnejší u mužov-alkoholikov. Opäť je mož

ná genetická determinácia ( Černáček, 1991) . 
Záverom poznamenávame, že ide len o niektoré fragmentárne súvislosti, vyžadujúce 

si ďa l š ie spracovanie. 
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VEDECKO-PRACOVNÁ SCHÓDZA SEKCIE AT NA PR E DN EJ HORE 
(ll. - 12. 6. 1992) 

Pri príležito~ti -lO . výročia exis tencie OJbor
n.:ho liečebné ho ústavu psychiatrického na 
Pn:dn..:j Hore konala sa \edecko-pracovná 
sd1ildza. Hlavn ým organizátorom schôdze bol 
takisto jubilujúci riaditel' primúr V. Lapoun . 

Po príhovoroch ho~tí sa začal vedecko-pra
covný program . ~rvou prednú~kou. prednese
nou v zastúpení. bola prednú; ka prof. Pogúdy
ho o núvrhu vl<íd y na riešenie problematiky 
drogov)•ch z(tvislostí. Rovn akou proble mati
kou s načrtnutím pohľadu Ministerstva zdra
votn íctva sa zaoberala MUDr . Chmelová. 
V. Novotný a kolektív bratislavskej kliniky pre
zentoval prvé skúsenosti s vlastným invent<Írom 
markerov alkoholizmu na nesele ktovanej po
pulác ii somatických oddelení (n = 13X) . Auto
ri poukázali na vysokú koreláciu vlastného in
ventúra s dotazníkom CAGE a ADS. Prvý pra
covný poldeň zakončili prednáškou kolegovia 
z Poľska (Dercgowski a spol.) . ktorí priblížili 
poslucháčom históriu vzniku nemocnice vo 
Warte. ktorú sa zaoberá liečbou drogových zá
vislostí. Poľskí kolegovia upozornili na zvláštny 
typ alkoholového delíria. ktoré vzniká po pití 
pašovaného technického alkoholu z bývalého 
ZSSR. Od typického delíria sa odlišovalo vy
stupňovaním neurologick)'ch príznakov i poru
chami vedomia. Priemerná dÍžka delíria bola 
X - IO dní. remisia nastupovala pomaly od 
2 mesiacov do pol roka. 

Na druhý deň referoval Gábriš ( . Zámky) 
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o seminári venovanom protitoxikomanickej 
politike. Jurášová a Juráš (Pezinok) pokračo
vali v súbore predmíšok venovaných osobnosti 
alkoholika . Tentoraz z pohľadu možnej prog· 
nózy re misie . Turček (Nitra) sa v prednáške za
oberal emočnými ~tavmi u pacientov so závis
losiou i alkoholickými psychózami. 

V poslednej čast i podujatia (Frankovii'. Boj
nice) odzne la prednáška o skúseno~t iach s re· 
habilitácio u v Maďarsk u. o e pidemio lógii závis
lo~ti od alkoholu v okrese Bardejov (Grohol. 
Bardejov) . Zúvažné je ziste nie. že v okrese 
Bardejov vytrvalo. napriek všetkým snahám 
klesú priemerný vek dožitia alkoholika. Fran· 
kovič a spol. (Bojnice) referovali o prvých skú
se nostiach s AT problematikou na novom psy
chiatrickom oddelení v Bojn iciach. Pomer mu
žov k ženúm v Bojniciach X : l. Zitverečná 
prednáška sa venovala alkoholizmu žie n z ma· 
teri álu ústavu na Prednej Hore (Karpinský) . 

Návštevnost' podujatia bola vysoká a zúčast· 
nili sa na ňom nielen psychiatri. 

Kladom podujatia bol fakt . že odzneli všetky 
prihlúsené príspevky . chýbala však väčšia dis· 
kusia. 

Mimoriadna bola pohostinnosť domácich . 
K ~pokojnosti prispela iste aj prezentácia fi
riem Merckle (hepatoprotektíva). He nkel (de· 
zinfekčné prostriedky v zdravotníctve) a Pro· 
comp (počítačové systémy v zdravotníctve) . 

V. Nol'olllý 


