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Súhrn 

Predkladáme výsledky výskumu 28 pacientov so základnou diagnózou závislosť od alkoholu, 
ktorých sme podrobili ultrazvukovému vyšetreniu mozgových ciev Dopplerovou metódou, ako aj 
vyšetreniu pomocou somatosenzorických evo kovaných potenciálov a sledovaniu elasticity erytrocy
támej membrány pomocou koloidne-osmotickej hemolýzy. Súbor sme z psychiatrického hľadiska 
podrozdelili na tri podsúbory. Ukázali sme viaceré korelácie medzi nálezmi zistenými uvádzanými 
s kontrolnou skupinou, ktoré sú podrobnejšie opísané v práci. 

Najvýraznejšie zmeny sme zistili v podskupine (v) pacientov s predelirantnými a psychotickými 
prejavmi . 

Kf ú č o vé s l o v á: závislosť od alkoholu- utrazvuk mozgových ciev podľa Dopplera - somato
senzorické evo kované potenciá ly- koloidne-osmotická hemolýza 

Z. Gdovinová, J. Kafka, A. Nicák, D. Veselá: TO SOME 
NEUROPHYSIOLOGICAL AND RHEOLOGICAL MARKERS IN 
PATIENTS WITH ALCOHOL ADDICTION 

Summary 

Results of research on twenty eight patients with the basie diagnosis of alcoholism are putting 
forward. 

In all patients ultrasonographic investigation of cere bral arteries by Doppler method, investiga
tion of somatosensory evoked potentials and assessment of elasticity of erythrocyte membrane by 
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koloid-osmotic hemolysis were done. From the psychiatrie point of view, group were divided into 
three subgroups. 

We found several correlations between results ofreported methods and experimental subgroups 
and controls. In the paper they are described in details. 

The most important changes were found in the subgroup "b" - in patients with predelirant 
symptoms and psychotic manifestations. 

Key word s: alcoholism - ultrasonographic examination of cere bral arteries by Doppler method 
- somatosensoric evoked potential s - the koloid-osmotic hemolysis 

Napriek takmer neprehfadnému množstvu prác zostávajú patogenetické mechanizmy 
závislosti od alkoholu nevyjasnené a preto za terajšieho stavu našich vedomostí považuje
me za užitočné zisťovať, aké ukazovatele sú pri tejto poruche prítomné. V práci korelujeme 
nálezy získané ultrazvukovým vyšetrením mozgových ciev Dopplerovou metódou, nálezy 
zistené pomocou somatosenzorických evokovaných potenciálov, sledovaním elasticity 
erytrocytárnej mebrány a napokon klinické psychiatrické nálezy u pacientov zneužívajú
cich alkohol. 

Hoci sa o problematike vzťahu cievnej mozgovej príhody (CMP) a alkoholu diskutuje, 
väčšina autorov, napr. Palomäki a spoluprac., 1993, Sutton- Tyrell a spoluprac., 1993, 
považuje alkohol za rizikový faktor. Na základe spr~covania chorobopisného materiálu 
chorých liečených na Neurologickej klinike LF UPJS Košice v rokoch 1981 - 1986 sa 
ukázalo, že u pacientov s abúzom alkoholu vzniká prvá CMP v signifikantne nižšom veku 
ako u ostatných pacientov s CMP (Gdovinová a spoluprac., 1991). 

Aj literatúra venovaná zisťovaniu zmien pomocou evokovaných potenciálov a osobitne 
somatosenzorických evokovaných potenciálov (SEP) sa prikláňa k názoru (Meinck a 
spoluprac., 1989), že u dlhodobého abúzu alkoholu dochádza k štrukturálnym i neuroche
mickým zmenám na rôznej úrovni CNS, čo sa odráža na zmenách všetkých druhov 
evokovaných potenciálov. 

Ukázalo sa tiež (Nicák a spolprac., 1993), že pri CMP sa mení koloidne osmotická 
hemolýza, čo vedie k zmenám v mikrocirkulácii a núkala sa možnosť zistiť, aká je situácia 
pacientov s abúzom alkoholu. 

Po dôkladnom psychiatrickom posúdení (Kafka, Satko, 1987; Kršiak, 1988) sme sa 
rozhodli korelovať zistené nálezy s presnejším diagnostickým zatriedením pacientov a 
súhrn týchto nálezov predkladáme. 

Materiál a metodika 

Predkladáme súbor 28 chorých liečených na Psychiatrickej klinike v Košiciach v prvej 
polovici roku 1993. Išlo o mužov s priemerným vekom 42,6 roka, z nich najmladší mal v 
čase prieskumu 28 rokov, najstarší 57 rokov. Vylúčili sme všetkých, ktorí mali pozitívnu 
anamnézu cievneho ochorenia mozgu, arteriálnej hypertezie, cukrovky a úrazového poško
denia mozgu. 

Z psychiatrického hladiska súbor vyjadruje spolqčná charakteritika - u všetkých je 
prítomný syndróm závislosti od alkoholu. Priemerná dlžka trvania konzumu alkoholu bola 
viac ako 10 rokov, u mladších sa pohybovala okolo 10 rokov (iba v jednom prípade bol 
konzum kratší ako 5 rokov, v štyroch do 10 rokov). Aj intenzita a frekvencia pitia 
vykazovala vysoký stupeň užívania alkoholických nápojov. Denne konzumovalo alkohol 
23 z uvedeného počtu 28 chorých (u dvoch bolo pitie skôr sezónne, vtedy však alkohol 
konzumovali denne). Z nápojov prevažovala kombinácia destilátov s pivom alebo samotné 
destiláty; väčšina z tejto skupiny príležitostne pila akýkoľvek druh alkoholu. Iba v dvoch 
prípadoch prevládalo pitie piva. Pomerne jednotná bola štuktúra osobnosti : prevládala 
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afektívna labilita, sklon k dominancii a k agresivite, v niektorých prípadoch aj depresívne 
prejavy, u niektorých došlo k akcentácii, u iných až k prejavom psychopatickej organizácie 
osobnosti. 

Diagnosticky sme súbor roztriedili do troch skupín: 
a/ jedinou poruchou je syndróm závislosti od alkoholu, čo tvorí 28 % súboru (7 

prípadov); 
b/ skupina, kde okrem závislosti bola zistená alkoholická psychóza, čo tvorí 24 % 

súboru (6 prípadov); 
cl skupina, kde okrem syndrómu závislosti od alkoholu išlo o pacientov s výraznými 

poruchami osobnosti (6 prípadov) alebo s výraznými poruchami afektivity (6 prípadov), 
čo tvorilo až 48 % súboru (12 prípadov). 

Ultrazvukové vyšetrenie sa robilo prístrojom trans-sean 3-D firmy EME, vyšetrovali 
sa a. cerebri media (MCA), a. cerebri anterior, a. cerebri posterior, a. basilaris a a. vertebralis 
2 MHz sondou umiestnenou v tzv. prilbe, ktorá umožňuje mapovanie mozgových ciev. 
Sledovali sa prietokové rýchlosti - systolická (Vs), diastolická (Vd) a časovo spriemernená 
Vmean, ako aj index pulzatility PI = Vs-Vd/Vmean, ktorý informuje o stave kapilárneho 
riečiska . Jeden pacient nemohol byť vyšetrený pre hrúbku temporálnej kosti. 

U tých istýcl! pacientov sa sledovala koloidne-osmotická hemolýza na Ústave farma
kológie LF UPJS. Metóda je založená na hemolytickom účinku HgClz (0,15 mrnol/1) v 
inkubačnom médiu rôznej iónovej sily (od 0,0 do 154 mrnol/1 NaCl). 

Kontrolný súbor tvorilo 20 pacientov s priemerným vekom 40,6 roka pre ultrazvukové 
vyšetrenie a 50 darcov krvi pre sledovanie koloidne-osmotickej hemolýzy. 

Vyšetrenie somatosenzorických ev. potenciálov sme robili v dopoludňajších hodinách 
na prístroji Multiliner firmy Toennies Jagr. Stimulovali sme n. medianus nad zápästím 
obojstranne. Používali sme pravouhle negatívne impulzy, v trvaní 0,2 ms a s intenzitou, 
ktorá spôsobuje ľahkú motorickú odpoveď palca. Evokovanú odpoveď sme registrovali zo 
skalpu nad kôrovou senzitívnou oblasťou pre Hk. (C3 ' C4') voči frontálnej elektróde (Fz). 
(Obr. l .) Hodnotili sme latenciu vlny N 20 a P 25, ďalej stranovú diferenciu amplitúdy 
vpravo a vľavo . 

Kontrolnú skupinu tvorilo 20 zdravých probandov. Pri štatistickom spracovaní sme 
používali parametrický Studentov T-test. 

Výsledky 

Keďže neboli rozdiely medzi zmenami v prietokových rýchlostiach jednotlivými cie
vami, Studentovým T-testom sa štatisticky vyhodnotila a. cerebri media (MCA), ktorá je 
najlepšie prístupná ultrazvukovému vyšetreniu. Prietokové rýchlosti sa porovnávali so 
strednou hodnotou kontrolného súboru. 

Zistili sme signifikantný pokles Vmean hladiny významnosti oproti strednej hodnote 
kontrolnej skupiny (tab. l , graf 1). 

Medzi jednotlivými pacientami súboru boli výrazné rozdiely v prietokových rýchlo
stiach (graf2). U ll pacientov (40,7 %) boli normálne prietokové rýchlosti, u 5 (18,6%) 
boli rýchlosti na dolnej hranici normy a u ll (40,7 %) pod dolnou hranicou normy. Z toho 
u 6 bol aj vyšší index pulzatility. 

Aj pri vyšetrení koloidne-osmotickej hemolýzy sme zistili rozdiely medzi jednotlivými 
pacientami. 

V jednej skupine sa zistili rozdiely len v médiu nízkej iónovej sily, kým v II. skupine 
bolo percento rozpadu erytrocytov nízke aj pri vysokých koncentráciách NaCl (123,2 -
138,6 mmol/1), čo predpokladáme že svedčí o zvýšenej rigidite erytrocytárnej membrány 
(na úrovni integrálnych membránových proteínov). Znížené percento hemolýzy popisujú 
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Tabufk:a l . 

MCA vfavo 

MCA vpravo 

Vyšetrenie SEP sme robili po stimulácii n. medianus, 
registrácia v kôrovej senzitívnej oblasti pre HK 

Priemerné prietokové rýchlosti v MCA u pacientov 
so syndrómom závislosti od alkoholu 

Počet V mean (cm/s) t 

vyšetrených rozpätie x 

27 30 - 72 53,5 3,06 

27 37 - 76 52,9 3,12 

p 

< 0,01 

< 0,01 

Nicák a spoluprac. (1993) aj u pacientov s CMP v prvých dňoch po vzniku CMP a jeho 
pretrvávanie považuje za nepriaznivý prognostický faktor. 

Porovnaním výsledkov obidvoch metodík sme zistili, že zo 16 pacientov, u ktorých boli 
prietokové rýchlosti na dolnej hranici normy alebo pod ňou, malo 7 (43,7 %) aj nízke 
percento hemolýzy, čo predstavuje 25,8 % z celého súboru (graf 3). Sedem pacientov 
súboru (25,8 %) malo normálne prietokové rýchlosti a nezmenenú hemolýzu erytrocytov. 

Pri uvedenom zatriedení sa najväčší pokles prietokových rýchlostí vyskytol u pacientov 
s depresívnymi prejavmi a iba syndrómom závislosti od alkoholu. Znížená hemolýza bola 
u 67 % pacientov so syndrómom závislosti alebo prekonanou alkoholickou psychózou. 

Priemernú l}odnotu latencie vlny N 20 a P 25 udáva tabufk:a 2. Zistili sme štatisticky 
významné predlženie latencie vlny N 20 na l % hladine významnosti a vlny P 25 na 5 % 
hladine významnosti. Nezaznamenali sme rozdiel medzi amplitúdami vpravo a vľavo. 
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Prietokové rýchlosti v ľavej a pravej MCA u všetkých 27 vyšetrovaných 
pacientov (Norma V mean v MCA je 52- 72 cm/see - vyznačená šípkami) 
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Graf2. Rozdelenie pacientov závislých od alkoholu podľa prietokových rýchlostí (V mean) 

Znížená Vmean (40,7 %) 

Normálne hodnoty Vmean (40,7 %) 

Zo súboru sme vyňali tých pacientov, ktorí mali výrazne patologický nález pri vyšetrení 
SEP a sledovali sme ich vzťah k psychiatrickej diagnóze, ako aj k výsledkom koloidne 
osmotickej hemolýzy. 

Zistili sme, že zo skupiny pacientov s diagnózou syndrómu závislosti od alkoholu malo 
71 % pacientov výrazne predlžené latencie vlny N 20. U pacientov s alkoholickou psychó
zou to bolo 80 % chorých. Rozloženie súboru zobrazuje graf 4. 
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Graf3 . Koloidne-osmotická hemolýza a Vmean u pacientov so závislosťou od alkoholu 

Normálne hodnoty Vmean (40,7 %) 
Znížená Vmean (33,5 %) 

Tabuika 2. Výsledky SEP u chronických alkoholikov (stimulácia n. medianus) 

Latencia x 1-1 t p 

vlna N 20 20,83 + 1,8 19,7 + 1,1 2,8321 < 0,01 

vlna P 25 24,1 + 1,9 23,1 + 1,8 2,1432 < 0,05 

Výsledky koloidne osmotickej hemolýzy uvádza graf 5. Znížený rozpad erytrocytov v 
oblastiach nízkej ionovej sily svedčí o poruche spektrín aktínového komplexu a prevaha 
zmien vo vyšších koncentráciách NaCl o zmenách v oblasti integrálnych bielkovín erytro
cytárnej membrány. Výsledky koloidne-osmotickej hemolýzy sme považovali za patolo
gické, ak dosahovali menej ako 80 % normy. 

U pacientov s predÍženou latenciou vlny N 20 sme u 51 percent chorých zistili aj znížený 
rozpad erytrocytov (graf 6). 

U pacientov s hraničnou, alebo normálnou latenciou vlny N 20 sme zistili u 54 % aj 
normálnu osmotickú rezistenciu. 

Z celého súboru vyšetrených pacientov môžme teda patologickú koreláciu potvrdiť v 
23 % (graf 7). 

Záver 

Predkladáme výsledky výskumu 28 pacientov so závislosťou od alkoholu. Na základe 
uvedeného vyšetrenia sa ukázali ako štatisticky významné súvislosti v celom súbore, ale 
aj pri posudzovaní jednotlivých podskupín oproti kontrolnej skupine. 

Vyšetrenie SEP preukázalo u 80 % pacientov výrazné predlženie latencie vlny N 20, 
najvýraznejšie v podskupine b, menej výrazné v podskupine a. Tieto nálezy korelovali s 
výsledkami koloidne-osmotickej hemolýzy, kde sme za patologické nálezy považovali také, 
ktoré dosahovali nižšie hodnoty ako 80% stanovenej normy. Nález SEP adekvátne odrážal 
závažnosť psychiatrickej diagnózy. Najvýraznejšie nálezy neurofyziologických parametrov 
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Graf4. Nálezy SEP vo vzťahu k psychiatrickej diagnóze. (Latencia vlny 
N 20) Vyšráfovaná plocha predstavuje fyziologické rozpätie 
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sy závislosti od aik. l aik. psychóza l poruchy afektivity 

boli u pacientov s alkoholickou psychózou (skupina b), menej výrazné u pacientov so 
syndrómom závislosti od alkoholu (skupina a). 

Koreláciu medzi zmenami nami sledovaných parametrov rnikrocirkulácie a SEP môže
me potvrdiť len u 23 %pacientov. 

Toto relatívne malé percento možno vysvetliť tým, že v našej práci sme sledovali len 
jeden faktor vplývajúci na rnikrocirkuláciu, a to je elasticita erytrocytámej membrány. 
Pritom je z literatúry známe, že dlhodobý abúzus etylu vedie k zmenám filtrability 
erytrocytov, znižuje počet aktivovaných polymorfonukleárov a má vplyv aj na hladinu 
fibrinogénu v krvi (Ciuffetti a spoluprac., 1986, Maiburd a spoluprac., 1988). 

Pri vyšetrení ultrazvukom Dopplerovou metódou sa ukázalo, že 65,9 %vyšetrovaných 
pacientov má prietokové rýchlosti na dolnej hraníci, alebo pod dolnou hranicou normy, čo 
pozitívne korelovalo s poruchami v koloidne-osmotickej hemolýze u 25,8 % pacientov. 
Zmeny boli najmä v podskupinách b, c. 

Môžme teda povedať, že signifikantný pokles prietokových rýchlostí v intrakraniálnych 
cievach môže podporovať predpoklad, že dlhodobé požívaníe alkoholických nápojov je 
rizikom CMP. K poznaniu príčin spomaleného prietoku prispieva aj sledovanie koloidne 
osmotickej hemolýzy erytrocytov. Keďže nie všetci pacienti so zníženou prietokovou 
rýchlosťou mali aj zníženú hemolýzu, existujú zrejme aj ďalšie mechanizmy, ktoré môžu u 
pacientov so závislosťou od alkoholu ovplyvňovať cirkuláciu. Jedným z nich môže byť aj v 
literatúre uvádzaná zvýšená agregabilita trombocytov (Wolf a spoluprac. , 1986). 
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Graf 5. Koloidne-osmotick.á hemolýza u dvoch skupín pacientov 
závislých od alkoholu a v kontrolnej skupine. 

l. skupina - pacienti so zníženou koloidne-osmotickou hemolýzou v médiu nízkej iónovej 
sily 

IL skupina- pacienti so zníženým percentom rozpadu erytrocytov pri nízkych aj vysokých 
koncentráciách NaCl, kon - kontrolná kupina darcov krvi 

100.---------------------------------------------------~~--~ 

-e

k on 

....... 
l skup 

----

f l 
~ 50+--.r--..--~~------------------------·------~--~--~ 

11 skup 

.c 
"#. 

...... ~ 
25+-~~--------~~----------------------~~·~ .. ---------~ 

Graf6. 

o,o 15,4 30,8 46,2 61,6 n ,o 92,4 107,8 123,2 138,6 154,0 mmol.r' NaCI 

287,0 258,3 228,6 200,7 172,2 143,6 114,8 96,1 57,4 28,7 o,o mmol.r' glu 

Výsledky koloi~ne-osmotickej hemolýzy 
u pacientov s predlženou latenciou vlny N 20 

Zníž. osmot. rez. (51,0 %) 

Norm. osmot. rez. (49,0 %) 
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Graf7. Percento korelácie patologických výsledkov SEP 
koloidne-osmotickej reakcie z celého súboru pacientov 

PredÍž. lat. N 20 a zníž. rez. ery. (23,0 %) 

Ostatní pacienti (77,0 %) 

Výskum potvrdil, že najvýraznejšie zmeny sú v podskupine b, u alkoholických psychóz 
(v súbore ich bolo 6), kde je vysoká korelácia medzi nálezrni SEP, výsledkami koloidne
-osmotickej hemolýzy a ultrazvukovými nálezrni. 

Výraznejšie odlišnosti v podskupine a vykazuje iba vyšetrenie SEP a koloidne-osmo
tickej hemolýzy, kým zmeny v podskupine c boli len pri ultrazvukovom vyšetrení prietoku 
mozgovými cievami. Týmto skutočnostiam by sme chceli v budúcnosti venovať sústavnej
šiu pozornosť. 
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