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PREDSLOV

Práca MUDr. Veroniky Režnákovej s názvom Alkoholová demencia je ostat-
nou publikáciou edície Kapitoly modernej psychiatrie vznikajúcej v spoluprá-
ci Psychiatrickej spoločnosti SLS a spoločnosti Lundbeck Slovensko. Prináša 
tému, ktorá je v našom kultúrnom prostredí, kde podľa štúdie EPIAF (Epide-
miológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku) vykazuje problémový konzum 
alkoholu takmer pätina slovenskej populácie, vysoko aktuálna. 

Alkohol sprevádza človeka v mnohých obdobiach života a ľudstvo celou 
históriou. Predstavuje prostriedok na vyjadrenie úspechu či prehry, radosti 
a smútku, spája sa s oslavami a obradmi. Je ľahko dostupný a jeho konzumácia 
je spoločensky tolerovaná, niekedy až vyžadovaná. Ale akú daň za túto temnú 
symbiózu platíme? Práve o odvrátených stránkach konzumu alkoholu a hlavne 
jeho vplyve na funkciu centrálnej nervovej sústavy sa zaoberá predkladaná prá-
ca. Autorka udáva, že až 75 % jedincov so závislosťou od alkoholu má nejaký 
stupeň mozgovej patológie, ktorá zahŕňa poškodenie kortikálnych aj subkorti-
kálnych štruktúr, pričom samotná alkoholová demencia patrí medzi najčastejšie 
sekundárne demencie. A aj keď pri včasnej a adekvátnej liečbe je potenciálne 
reverzibilná, problémom je práve nedostatočná diagnostika, ktorá spôsobila, 
že býva označovaná za „tichú epidémiu 21. storočia“.

Veronika Režnáková je systematička a pedantka s citom pre detail a presnosť 
vyjadrovania. Postupne vystavia príbeh vzťahu človeka a alkoholu, cez prvé 
dúšky, opojenosti, pravidelné užívanie až po dramatické následky závislosti 
a poškodenia mozgu. Pozorný čitateľ sa dozvie, akými mechanizmami táto 
neurodegenerácia prebieha, kedy je toxicita najviac prominujúca, či je dôležitej-
ším faktorom pri rozvoji kognitívneho poškodenia vplyv druhu alkoholického 
nápoja alebo formy jeho užívania. Estéti ocenia prepracovanú obrazovú a for-
málnu stránku práce, puntičkári budú mať problém nájsť preklep. Praktikov 
potešia ilustračné kazuistiky. Prečítanie si tejto publikácie a hlavne aplikova-
nie prezentovaných poznatkov však môže byť najväčším prínosom pre našich 
pacientov, ktorým pri správne vedenej liečbe môžeme zásadným spôsobom 
zlepšiť kvalitu života. 

V Bratislave 4. 4. 2018 MUDr. Barbora Vašečková, PhD.
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Zoznam skratiek a značiek

ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK

5-HT 5-hydroxytryptamín (sérotonín)
acetyl-CoA acetylkoenzým A
ADH alkoholdehydrogenáza
ACh acetylcholín
AChE acetylcholínesteráza
ALDH aldehyddehydrogenáza
AP-1 aktivačný proteín 1
APA  American Psychiatric Association  

(Americká psychiatrická asociácia)
ATP adenozíntrifosfát
BDNF brain-derived neurotrophic factor (mozgový rastový faktor)
BG bazálne gangliá
Ca2+ kalciové ióny
cAMP cyklický adenozínmonofosfát
CDT Clock Drawing Test (Test kresby hodín)
CNS centrálny nervový systém
COX cyklooxygenáza
CO2 oxid uhličitý
cps capsula (kapsula)
CREB  cAMP response element binding protein  

(cAMP responzívny element viažuci proteín)
CYP2E1 cytochróm P450 2E1
DBS deep brain stimulation (hlboká mozgová stimulácia)
DNA deoxyribonucleic acid (kyselina deoxyribonukleová)
DSM Diagnostický a štatistický manuál
EPIAF štúdia Epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku
EÚ Európska únia
fMR funkčná magnetická rezonancia
GABA kyselina gama-aminomaslová (γ-aminomaslová)
GIT gastrointestinálny trakt
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H2O voda
HDP hrubý domáci produkt
ChAT cholínacetyltransferáza
IgA imunoglobulín A
i. m. intramuskulárny
iNOS indukovateľná syntáza oxidu dusnatého
i. v. intravenózny
MEOS mikrozómový etanol-oxidujúci systém
MKCH 10 Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia
MoCA Montreal Cognitive Assessment (Montrealský kognitívny test)
MR magnetická rezonancia
Na+ nátriové (sodíkové) ióny
NADH+/NAD+ redukovaný/oxidovaný nikotínamidadeníndinukleotid
NADPH+/NADP+ redukovaný/oxidovaný nikotínamidadeníndinukleotidfosfát
NK-κB nukleárny faktor kappa B
NMDA N-metyl-D-aspartátový receptor
NO oxid dusnatý
obj. % objemové %
PET pozitrónová emisná tomografia
p. o.  perorálny, per os
RNA ribonucleic acid (kyselina ribonukleová)
ROR Rorschachov test
ROS reactive oxygen species (reaktívne formy kyslíka)
rTMS repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia
RZP rýchla zdravotnícka pomoc
sol inj solutio pro iniectione (injekčný roztok)
SPC  Summary of Product Characteristics  

(Súhrn charakteristických vlastností lieku)
SPECT  Single-Photon Emission Computed Tomography 

(Jednofotónová emisná počítačová tomografia)
ŠD štandardná dávka alkoholu
ŠtMMSE  Štandardizovaný Mini-Mental State Examination 

(Štandardizovaný krátky test kognitívnych funkcií)
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TBI traumatic brain injury (traumatické poškodenie mozgu)
tbl tableta
TDP tiamíndifosfát
TNF tumor nekrotizujúci faktor
WHO  World Health Organization (Svetová zdravotnícka organizácia)
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Úvod

ÚVOD

Alkohol, jeho účinky a zneužívanie sú zrejme staré ako ľudstvo samo. Syn-
dróm závislosti od alkoholu predstavuje významný medicínsky a socioekono-
mický problém. Jeho vysoká prevalencia sa dáva do súvisu s relatívne nízkou 
cenou alkoholu a jeho ľahkou dostupnosťou. Uvádza sa, že až 75 % jedincov 
so závislosťou od alkoholu má nejaký stupeň mozgovej patológie, ktorá za-
hŕňa poškodenie kortikálnych i  subkortikálnych štruktúr. Spôsobov, akým 
alkohol postihuje kognitívne funkcie, existuje mnoho a  môžu sa vzájomne 
rôzne kombinovať. Jednotlivé klinické formy môžu vyústiť do alkoholovej 
demencie, môžu zdieľať spoločné anatomické oblasti, a  preto predstavujú 
skôr kontinuum ako len samostatné klinické jednotky. Sú často nedostatočne 
identifikované, a preto sa objavuje názor, že alkoholová demencia je považo-
vaná za tichú epidémiu 21. storočia. Alkoholová demencia jednoznačne patrí 
medzi najčastejšie sekundárne demencie, tvorí až 10 % všetkých demencií 
a pri včasnej a správnej liečbe je potenciálne reverzibilná. Prejavuje sa prí-
tomnosťou exekutívnych, vizuálno-priestorových, pamäťových deficitov, 
porúch pozornosti, neurologických príznakov typu ataxie pri zachovaných 
rečových schopnostiach a  stabilizáciou alebo zlepšovaním kognície pri dl-
hodobej abstinencii. Vzhľadom na vysokú prevalenciu, morbiditu, mortalitu 
a multifaktoriálnu etiológiu sme spracovávaniu danej témy prikladali veľký 
význam. Oboznámenie sa s  danou problematikou prostredníctvom prehľa-
du aktuálnej odbornej literatúry, doplneného ilustračnými kazuistikami, 
ktoré bolo naším cieľom, sme pokladali za veľmi dôležité pre klinickú prax 
a  prognózu pacienta, a  to nielen v  psychiatrických, ale i  medziodborových 
disciplínach, pretože alkoholová demencia býva často poddiagnostikovaná 
a neadekvátne liečená. Správnou a skorou liečbou základného ochorenia je 
však možné dosiahnuť takú úroveň kognitívnych a  iných funkcií, akú mal 
pacient pred ochorením, prípadne ju aspoň čiastočne zlepšiť. Pre úspešnú 
terapiu je nutné v prvom rade rozpoznať a dôkladne diagnostikovať alkoho-
lovú demenciu starostlivým odberom anamnézy od pacienta i jeho blízkych 
s  dôrazom na minulé i  súčasné zdravotné ťažkosti a  nevynímajúc klinické, 
laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia.
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1. ALKOHOL

1.1. História
V priebehu histórie po celom svete ľudské spoločenstvá na každej úrovni 

vývoja vedeli, ako vyrábať kvasené nápoje zo zdrojov cukru, dostupných v ich 
prostredí. Tento takmer univerzálny fenomén výroby kvasených nápojov sa 
vysvetľuje širokou dostupnosťou, kombináciou analgetického, dezinfekčného 
a myseľ ovplyvňujúceho účinku alkoholu. Ten poskytoval nielen kalorickú ener-
giu potrebnú pre ťažkú prácu, ale aj úľavu od výslednej bolesti. Alkohol často 
slúžil ako prostriedok výmeny, napr. sa ním často platilo mýto, nájomné či dlhy. 
Prvé zmienky o kvasenom nápoji zmiešanom s ryžou, medom a ovocím sa da-
tujú už približne 7000 rokov pred n. l. v provincii Henan v Číne. Názov alkohol 
pochádza z arabčiny – al-kohl – a znamenal jemne rozptýlenú látku (McGovern 
et al., 2004; Hanson, 2016b; Kolibáš a Novotný, 2007).

Od najstarších časov hral alkohol dôležitú úlohu v náboženstve. Počas jednot-
livých období príslušníci rôznych náboženstiev verili, že látky, ktoré spôsobujú 
povznesenú náladu a zabudnutie alebo navodzujú extatické stavy, sú darom 
bohov. S týmto názorom sa stretávame v bájach mnohých národov. Napr. Gréci 
verili, že duše zomrelých sa napili z rieky Léthé a zabudli na svoj pozemský život, 
Kirké poznala nápoj, po ktorého vypití sa zabudlo na vlasť, Helena Trójska mala 
nápoj, pomocou ktorého sa zabudlo na bolesť. Alkohol, ktorý sa pri rímskych 
saturnáliách používal, vyvolával príjemnú náladu, dodával odvahu v nadväzovaní 
známostí. Kult boha Saturna prevzali Rimania z gréckej mytológie, ktorá hovorí 
o tom, že Dionýzos (alebo aj Bakchus) priniesol ľuďom víno. Časom sa prosté 
a veselé slávnosti zmenili na neviazané bakchanálie (Dušek a Večeřová-Procház-
ková, 2010; Kucharský, 1976; Hanson, 2017).

V závislosti od kultúry môže byť pitie alkoholických nápojov symbolom za-
členenia alebo vylúčenia zo sociálnej skupiny, symbolom oslavy alebo posvät-
ného obradu. Na druhej strane môže byť pitie alkoholu alebo opilstvo sociálne 
neprijateľné a jedinec stigmatizovaný (WHO, 2007).

Alkoholovú opojenosť opísali už Hippokrates i Galén. Termín označujúci 
alkoholizmus ako chronickú chorobu ako prvý použil švédsky lekár Magnuss 
Huss v roku 1849 a prvým, kto opilstvo klasifikoval ako duševné ochorenie, 
bol Thomas Trotter. Dodnes platný koncept, ktorý považoval alkoholizmus za 
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chorobu, presadil roku 1960 Elvin Morton Jellinek. Bol prvý, ktorý zásadným 
spôsobom vstúpil do procesu formovania vedeckého a medicínskeho prístupu 
k alkoholizmu a je považovaný za „otca“ alkohológie (Kolibáš a Novotný, 2007; 
Grohol, 2016a, 2013b; Korcsog a Kunda, 2016).

V prvej Československej republike na problém alkoholizmu a jeho negatívny 
vplyv na zdravie, ako aj na jeho nepriaznivé ekonomické a sociálne dopady upo-
zorňovali nielen lekári, učitelia a kňazi, ale aj politici. Od roku 1923 sa začali 
zriaďovať prvé protialkoholické liečebne, označované aj ako abstinentné penzió-
ny, ktoré vznikali z iniciatívy Československého a Slovenského abstinentného 
zväzu. V liečbe sa uplatňovali duchovno-mravné a lekársko-pracovné postupy 
(Morovicsová a Falisová, 2016).

S vplyvom alkoholu sa stretávame v kultúre a umení, napr. životopisy čes-
kého kráľa Václava IV. a anglického kráľa Henricha VIII. zachytávajú niektoré 
ich prejavy, charakteristické pre chronických alkoholikov. Známe sú romány 
s témou abstinencie autora Bedřicha Koňaříka, zakladateľa prvého Ústavu pre 
alkoholikov vo Velkých Kunčicích za čias Rakúsko-Uhorska (Dalila, Judita – 
Kresby z východní Moravy, Nedobrý – Kresby z Valašska). Maliari alkohol spájali 
s mytológiou, náboženstvom a ľudskými emóciami, chválili ho, no i zlorečili, vy-
kresľovali ho ako zdroj veľkého potešenia i biedy. Témy alkoholu môžeme vidieť 
v dielach slávnych umelcov, napr. Noemova opitosť v Sixtínskej kaplnke, ktorú 
namaľoval Michelangelo (obr. 1), Rubensov Opitý Silenus (obr. 2), Renoirove 
Raňajky veslárov (obr. 3), Picassov Pijan Absintu a pod. (Dušek a Večeřová-Pro-
cházková, 2010; Morovicsová a Falisová, 2016; Hanson, 2016a).
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Obrázok 1 Noemova opitosť, Michelangelo (podľa Hanson, 2016a)

Obrázok 2 Opitý Silenus, Rubens (podľa Hanson, 2016a)
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Obrázok 3 Raňajky veslárov, Renoir (podľa Hanson, 2016a)

Absint sa vyrábal maceráciou vňate paliny pravej (lat. Artemisia absinthium), 
anízu a fenikla v alkohole, obsahoval vyššie koncentrácie α-tujónu s neurotoxic-
kými, stimulačnými a halucinogénnymi účinkami. V menších dávkach zvyšoval 
predstavivosť, kreativitu, pôsobil ako afrodiziakum. Vyššie dávky vyvolávali 
ilúzie, psychosenzorické poruchy a (pseudo)halucinácie. V druhej polovici 
19. storočia sa absint (nazývaný aj zelená víla) stal módnym nápojom a závislosť 
od tohto nápoja (absintizmus) bola častá. Pre devastujúce následky závislosti 
a viaceré vraždy v absintovej ebriete bola jeho výroba na začiatku 20. storočia 
zakázaná. V súčasnosti vyrábaný absint neobsahuje nebezpečné množstvo α-tu-
jónu (Kolibáš, 2010).

1.2. Charakteristika
Alkohol patrí medzi hydroxideriváty uhľovodíkov a vzniká pri kvasných pro-

cesoch cukorných štiav rastlín (Bergendi a kol., 1997). Ide o bezfarebnú tekutinu 
ostrej vône a štipľavej chuti, ktorá je prchavá a vysoko horľavá (Grohol, 2016b). 
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Najbežnejší alkohol – etanol, etylalkohol, lieh (racionálny vzorec CH3-CH2-OH) – 
sa od nepamäti získava kvasením cukorných roztokov, ktoré spôsobujú kvasinky 
obsahujúce účinné enzýmy (obr. 5). V roku 1878 použil Kühne názov enzým  
(gr. en zymé = v kvasniciach) pre faktor vyvolávajúci kvasenie, fermentáciu 
(starší názov enzýmu, dnes už nepoužívaný, bol ferment, lat. fermentare = vrieť, 
od bublania oxidu uhličitého (CO2)). Jednoduchý cukor (sacharid) sa pritom 
štiepi na etanol a oxid uhličitý. Pri výrobe etanolu vo veľkom sa vychádza zo 
zložitého cukru (polysacharidu) – škrobu, prítomného v zemiakoch, obilnom 
zrne a pod., ktorý sa na jednoduchý cukor musí najprv premeniť (Bergendi a kol., 
1997; Ledvina et al. 2004).

Obrázok 5 Príklad alkoholového kvasenia (podľa Ledvina et al., 2004)

Šťavy z prírodných zdrojov obsahujú veľmi malé, prakticky zanedbateľné 
množstvo alkoholu, no okrem kvasenia je možné získať pomocou varenia, pále-
nia (destiláciou) a ich kombináciou alkoholové nápoje obsahujúce 3 – 80 obje-
mových % alkoholu (obj. %). Pivo obsahuje asi 3 – 10 obj. %, víno 8 – 15 obj. %, 
najviac alkoholu obsahujú destiláty (30 – 50 a viac obj. %) (Kolibáš a Novotný, 
2007). Pri procese destilácie (kondenzácia pár vznikajúcich pri zahrievaní 
kvasného etanolu nad bod varu) vznikajú aj látky narušujúce senzorické vlast-
nosti (acetaldehyd, kyselina octová, etylacetát), ale aj látky jedovaté (metanol), 
ktoré je nutné zachytiť mimo samotného destilátu (Gölles a Rychtera, 2001; 
Pischl, 1997). V literatúre sa môžeme stretnúť i s termínom liehovina, ktorý 
značí alkoholický nápoj s obsahom alkoholu minimálne 15 obj. %. Označuje 
samotný destilát, ale i nápoj vyrobený destiláciou s pridanými dochucovadla-
mi alebo sladidlami, macerovaním rastlinných surovín v etylalkohole, alebo 
zmiešaním liehoviny s inými liehovinami, etylalkoholom, destilátmi alebo 
inými alkoholickými, či inými nápojmi (Európsky parlament a Rada Európskej 
únie, 2008).
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Termín toxický alkohol sa tradične vzťahuje na alkoholy iné ako etanol. 
Najčastejšie sa vyskytujúcimi toxickými alkoholmi sú metanol, etylénglykol 
a izopropanol (Hassanian-Moghaddam a Zamani, 2016).

Metanol (metylalkohol, starší názov drevný lieh) sa od etanolu nelíši vzhľa-
dom, chuťou ani vôňou. Najčastejšie býva požitý zámenou za etanol, toxické 
účinky sa však môžu prejaviť i po jeho inhalácii či transdermálnom podaní. 
Býva súčasťou širokého sortimentu výrobkov, napr. niektorých nemrznúcich 
zmesí, kvapalín do ostrekovačov skiel automobilov a iných technických kva-
palín (rozpúšťadlá pri tlači a kopírovaní, lepidlá, farby, leštidlá). Metaboli-
zuje sa alkoholdehydrogenázou (ADH) v pečeni na viac toxický formaldehyd 
a ďalej aldehyddehydrogenázou (ALDH) na kyselinu mravčiu, ktorá vyvolá-
va bunkovú hypoxiu, sprevádzanú nahromadením laktátu, čo vedie k ťažkej 
metabolickej acidóze. Minimálna toxická dávka je asi 0,1 ml/kg hmotnosti 
čistého metanolu, smrteľná dávka predstavuje asi 1 – 2 ml/kg (100 – 200 ml). 
Najcitlivejšie  na cytotoxický účinok kyseliny mravčej sú neuróny retiny, axó-
ny zrakového nervu a neuróny bazálnych ganglií (BG) mozgu. Rozvoj ťažkej 
metabolickej acidózy potencuje účinok kyseliny mravčej na centrálny nervový 
systém (CNS) a uľahčuje jej prechod hematoencefalickou bariérou, čo vedie 
k edému mozgu, nekrózam a krvácaniam v oblasti putamen, nucleus pallidus 
a subkortikálnej bielej hmote. Závažnosť klinickej manifestácie (nauzea, zvra-
canie, abdominálne bolesti, ospalosť, hmlisté videnie, fotofóbia, poruchy ako-
modácie, diplopia, slepota, zmätenosť, poškodenie mozgu, kardiovaskulárna 
instabilita, smrť) závisí od závažnosti metabolickej acidózy, nie od samotnej 
koncentrácie metanolu v sére. Krátkodobá intoxikácia metanolom vedie s od-
stupom času 3 – 8 mesiacov taktiež ku kognitívnemu deficitu frontálneho typu 
v dôsledku narušenia systému BG v mozgu. Prospektívne sledovania ukazujú, 
že uvedené zmeny sú nezvratné (Pelclová a Zakharov, 2016; Dogan et al., 2016; 
Hassanian-Moghaddam a Zamani, 2016; Bezdíček et al., 2014; Paasma et al., 
2009; Barceloux et al., 2002).

Etylénglykol je sladko chutiaci alkohol, ktorý je bežnou zložkou nemrznú-
cich a rozmrazovacích zmesí, používa sa pri chemickej syntéze plastov, filmov, 
rozpúšťadiel, farieb, chladiacich kvapalín. Klinické príznaky intoxikácie etylén-
glykolom súvisia s metabolizmom etylénglykolu. Najprv sa objavujú prejavy opi-
tosti, po metabolizácii etylénglykolu ADH v pečeni na glykolaldehyd a glykolát 
nastupujú prejavy toxicity na kardiopulmonálny systém, CNS (záchvaty, kóma) 
a metabolická acidóza, posledným štádiom je premena na kyselinu oxálovú 
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(šťaveľovú) vytvárajúcu komplexy s kalciom, ktoré sa v kryštálikoch usadzujú 
v obličkách a iných orgánoch a spôsobujú akútne renálne zlyhanie, hypokalcié-
miu, dysrytmiu a abnormality kraniálnych nervov. Minimálna letálna dávka je 
100 ml, ale viacerí pacienti pri rýchlej liečbe prežili i po požití viac ako 3000 ml 
(Hassanian-Moghaddam a Zamani, 2016; Abramson a Singh, 2000).

Izopropanol (izopropylalkohol) je bezfarebná tekutina s horkou chuťou, 
využíva sa na výrobu acetónu a glycerínu, používa sa ako rozpúšťadlo. Metabo-
lizuje sa ADH na acetón. Za klinické príznaky je zodpovedný samotný izopro-
panol, zahŕňajú vplyv na CNS (ataxia, strata vedomia), gastrointestinálny sys-
tém (nauzea, zvracanie, gastritída) a kardiovaskulárny systém (hypotenzia, 
vazodilatácia). Charakteristický je ovocný alebo sladký zápach z úst vplyvom 
vylučovania acetónu dychom. Minimálna letálna dávka je približne 100 ml, ale 
pacienti prežili aj po požití viac ako 1000 ml (Abramson a Singh, 2000; Hassa-
nian-Moghaddam a Zamani, 2016).

Požitie toxických alkoholov sa zväčša vyskytuje sporadicky. Najčastejšie 
sa stretávame s problematikou užívania etanolu, preto sme sa v ďalšom texte 
venovali výlučne jemu a termín alkohol sme používali v užšom zmysle slova 
ako etanol.

1.3. Farmakokinetika
V literatúre sa môžeme stretnúť s opisom rôznych foriem podania alkoholu 

od menej bežných, ako napr. transdermálne, keď sa vstrebáva len malé množ-
stvo alkoholu, cez experimentovanie s „pitím“ cez oko (ang. eyeballing, eyeball 
shots) alebo alkoholovou klyzmou. Vo svete sa začína rozmáhať i tzv. fajčenie 
alkoholu (vdychovanie alkoholových pár), dôsledky však môžu byť veľmi ne-
bezpečné, pretože alkohol obchádza žalúdok a pečeň a absorbuje sa priamo do 
krvného riečiska, stráca sa kontrola nad prijatým množstvom a alkohol nemôže 
byť vylúčený zvracaním, ktorým sa organizmus chráni pred otravou. V medicí-
ne sa však inhalácia alkoholu cez kyslík využila pri liečbe pľúcneho edému či 
u pacientov s karcinómom ezofágu s postoperačným rozvojom abstinenčného 
syndrómu pri syndróme závislosti od alkoholu (Lachenmeier, 2008; Sibbald et 
al., 2017; Glatter, 2013; Zhang et al., 2011).

Najčastejšie sa však stretávame s príjmom alkoholu perorálne (p. o.). Kvôli 
možnosti porovnania konzumu jednotlivých nápojov sa v mnohých krajinách 
používa termín štandardná dávka alkoholu (ŠD). Za jednu ŠD, vyjadrenú 
v gramoch absolútneho, t. j. 100 % alkoholu sa považuje v Európe 10 g, čo zod-
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povedá 3 dl 12° piva alebo 1 dl vína, alebo 0,2 dl 40 % destilátu (Nociar, 2007; 
Kolibáš a Novotný, 2007).

Alkoholický nápoj sa po požití veľmi rýchlo takmer kompletne absorbu-
je v tráviacom trakte. Pomocou difúzie sa vstrebáva predovšetkým z duodena 
a jejuna, len asi 10 % sa vstrebáva v žalúdku. Po absorpcii sa rýchlo a rovnomerne 
distribuuje  do telesných tekutín, predovšetkým  do krvi, kde u väčšiny ľudí 
dosahuje maximálnu koncentráciu približne do jednej hodiny. Koncentrácia 
v jednotlivých orgánoch závisí najmä od ich prekrvenia, preto je o niečo vyššia 
v pečeni, mozgu, pľúcach a obličkách. Koncentrácia alkoholu v telesných teku-
tinách sa štandardne vyjadruje v promile (‰). Jedna ŠD vedie k zvýšeniu hla-
diny alkoholu v krvi o 0,2 g/kg, t .j. asi 0,2 ‰ a hodinu po použití sa v priemere 
odbúra asi 0,1 – 0,15 g/kg, t. j. asi 0,1 – 0,15 ‰ (Kolibáš a Novotný, 2007; Grohol, 
2016b; Novotný, 2010).

V žalúdočnej sliznici sa metabolizuje len malé množstvo alkoholu. Precho-
dom cez portálnu vénu sa alkohol dostáva do pečene, ktorá je hlavným orgánom 
jeho metabolizácie. Prevažná väčšina alkoholu sa metabolizuje oxidáciou, 
ktorá zahŕňa tri enzymatické systémy nachádzajúce sa v rozličných bunkových 
kompartmentoch. ADH predstavuje hlavný systém, nachádza sa v cytosóle, jej 
kapacita je limitovaná a určuje rýchlosť celej metabolizácie, cytochróm P450 2E1 
(CYP2E1) sa nachádza v endoplazmatickom retikule (starší názov mikrozómo-
vý etanol-oxidujúci systém – MEOS), ktorý je indukovaný najmä pri vysokých 
koncentráciách etanolu v krvi a pri chronickom konzume alkoholu, a kataláza 
nachádzajúca sa v peroxizómoch. Tieto tri systémy metabolizujú etanol na ace-
taldehyd, ktorý je vysoko reaktívnym a toxickým medziproduktom a prispieva 
k poškodeniu tkanív. Ďalší krok metabolizmu prebieha v mitochondriách, kde 
sa acetaldehyd premieňa pomocou ALDH na acetát (kyselinu octovú), ktorý sa 
v nezmenenej podobe eliminuje močom alebo sa premieňa na acetylkoenzým 
A (acetyl-CoA), vstupuje do Krebsovho cyklu (cyklus metabolizmu, predovšet-
kým sacharidov a lipidov) a konečným produktom je CO2, ktorý sa vylúči dy-
chom, a voda (H2O) (obr. 6). 
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Obrázok 6 Metabolizmus etanolu (podľa Zakhari, 2006)

Iba malé množstvo vstrebaného etanolu sa vylúči v nezmenenej podobe dy-
chom, močom, potom a slinami.

Neoxidatívny metabolizmus bežne prebieha v minimálnej miere, je však vý-
znamný pri chronickom konzume vysokých dávok alkoholu. Pri tomto procese 
etanol reaguje s fosfolipidmi a mastnými kyselinami, vznikajú estery mastných 
kyselín a narúša sa bunková signalizácia najmä v pečeni, pankrease, srdci a tým 
dochádza k poškodeniu tkaniva.

Rôzne vyššie opísané spôsoby metabolizmu etanolu majú mnohé škodlivé dô-
sledky, ktoré prispievajú k poškodeniu tkaniva a ochoreniam pozorovaným u pa-
cientov konzumujúcich alkohol. Vzniká množstvo medziproduktov a vedľajších 
produktov metabolizmu, ktoré vedú k hypoxii pečene, tvoria sa rozličné škodlivé 
zlúčeniny naviazaním na proteíny (tzv. addukty), napr. membrán erytrocytov, 
hemoglobínu, albumínu, kolagénu a trombocytov. Tvoria sa vysoko reaktívne 
formy kyslíka (ROS), nastávajú zmeny v pomere redukovaného a oxidovaného 
nikotínamidadeníndinukleotidu (NADH+/NAD+) s dôsledkami v metabolizme 
sacharidov, tukov, v karcinogéze, vo vzniku cirhózy, poškodení mozgu a iných 
orgánov, fetálnom alkoholovom syndróme (teratogénny efekt) a s dôsledkami 
na imunitný systém (Zakhari, 2006; Maasová a Hulín, 2009; Ledvina et al., 2004; 
Ward et al., 2009). 

V ďalšom texte sme sa zaoberali najmä účinkami alkoholu na CNS. 
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1.4. Farmakodynamika
Alkohol z krvného riečiska rýchlo prestupuje hematoencefalickou bariérou 

a interaguje s početnými miestami na neurónoch. Okrem okamžitých účinkov 
alkoholu pozorujeme i adaptačné zmeny asociované s opakovanými expozíciami 
neurónov alkoholou (Chastain, 2006).

O alkohole sa v minulosti predpokladalo, že hlavným mechanizmom cen-
trálneho účinku je jeho schopnosť prenikať do membrán, rozpínať ich, zvyšovať 
ich fluiditu, meniť funkciu a poškodzovať membrány nervových buniek. Dnes sa 
však preukazuje, že alkohol skôr interaguje s vonkajšími časťami fosfolipidov 
a proteínov membrán, čím moduluje ich funkciu. Ovplyvňuje tiež celý rad re-
ceptorov, systémy druhých poslov a priechodnosť iónových kanálov, pričom sa 
zaznamenali ich interakcie a vzájomné závislosti (Páleníček et al., 2008; Chastain, 
2006; Faingold et al., 1998; Deitrich et al., 2006).

Základné neurochemické zmeny sú sprostredkované dysbalanciou medzi 
inhibičnými a excitačnými aminokyselinami.

Glutamát je hlavný excitačný neurotransmiter a má niekoľko typov recep-
torov v CNS. Najviac sú alkoholom ovplyvnené N-metyl-D-aspartátové recep-
tory (NMDA), ktoré pri akútnej intoxikácii blokuje a týmto mechanizmom sa 
podieľa na sedatívnom, hypnotickom účinku. Glutamátová aktivita na NMDA 
receptoroch je okrem iného zapojená do procesov učenia a pamäti. Pri akútnej 
intoxikácii alkohol redukuje uvoľňovanie glutamátu v hipokampe, čo má vplyv 
na poruchu priestorovej pamäti a amnestický efekt, výpadky pamäti (lat. palimp- 
sest, ang. blackouts). Dlhodobé užívanie alkoholu vedie k upregulácii NMDA 
receptorov a zvýšená aktivita glutamátového systému vedie, najmä pri náhlom 
prerušení príjmu alkoholu, k rôznym klinickým prejavom, napr. epileptickým 
záchvatom a hyperexcitabilite počas odvykacieho stavu, cytotoxickému účinku 
a smrti neurónov, ktorá môže viesť k nezvratnému poškodeniu mozgu (Ward 
et al., 2009; Chastain, 2006; Faingold et al., 1998; Páleníček et al., 2008; Pečeňák 
a Pastrnková, 2012).

Kyselina gama-aminomaslová (γ-aminomaslová, GABA) je hlavný inhibičný 
neurotransmiter. Alkohol potencuje predovšetkým jej GABAA receptory, čím je 
zodpovedný za sedatívny a anxiolytický účinok (skríženou toleranciou s ben-
zodiazepínmi) a v cerebelle môže mať za následok prejavy ataxie. Naopak, pri 
dlhodobom užívaní alkoholu dochádza k desenzitizácii a downregulácii GABAA 
receptorov, a tým k redukcii neuronálnej inhibície vedúcej k rozvoju tolerancie, 
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závislosti a abstinenčných príznakov (Faingold et al., 1998; Ward et al., 2009; 
Chastain, 2006; Valenzuela, 1997; Luo, 2015).

Alkohol prostredníctvom zvyšovania tonusu dopamínergického mezolim-
bického systému, ktorý hrá významnú úlohu v systéme odmeny (ang. reward), 
motivačných a posilňujúcich mechanizmoch týkajúcich sa správania (ang. 
reinforcement), vedie k opakovanému užívaniu alkoholu, čo tvorí neurobio-
logický podklad závislosti. Taktiež moduluje emočnú a motorickú odpoveď. 
Pri dlhodobom užívaní alkoholu sa zvyšuje množstvo alkoholu, ktoré musí byť 
skonzumované, aby sa uvoľnil dopamín a navodil príjemný účinok skonzumo-
vaného alkoholu, čo je prejavom zvyšujúcej sa tolerancie. Pri vysadení alkoholu 
sa znižuje uvoľňovanie dopamínu, čo môže mať za následok malátnosť, prejavy 
dysfórie a depresie v rámci abstinenčných príznakov (Nestler et al., 2012; Ward 
et al., 2009; Chastain, 2006).

Alkohol stimuluje opioidný systém zahŕňajúci endorfíny, enkefalíny a iné 
substancie, ktoré ovplyvňujú bolesť, náladu, odpoveď na stres, stravovanie. 
Predovšetkým prostredníctvom μ-receptorov vykazuje analgetický účinok. Pri 
dlhodobom užívaní alkoholu dochádza k zníženiu hladiny endogénnych opio-
idov, čo opäť vedie k negatívnym emóciám v rámci abstinenčných príznakov.

Alkohol taktiež zvyšuje uvoľňovanie sérotonínu v CNS, čo vedie prostred-
níctvom jednotlivých sérotonínových receptorov (5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2, 5-HT3) 
k ovplyvneniu nálady, stravovania, spánku, bolesti, myslenia, alkohol vyhľadá-
vajúceho správania (Chastain, 2006; Ward et al., 2009).

K ďalším systémom, ktoré ovplyvňuje alkohol, patrí noradrenergický systém 
(súvislosť s excitačnými účinkami alkoholu), adenozínové receptory A1 a A2 
(inhibícia, sedácia, ovplyvnenie motoriky, stimulácia opioidného systému). Pri 
chronickom užívaní alkohol inhibuje aktivitu cholínacetyltransferázy (ChAT) 
a acetylcholínesterázy (AChE), tzn., že je inhibovaná samotná tvorba acetylcho-
línu (z cholínu a acetyl-CoA) i jeho metabolizácia na cholín a acetát, ktoré by 
mohli opäť vytvoriť ďalší acetylcholín (ACh). Toxické poškodenie cholínergic-
kého systému je pravdepodobne i podkladom a súčasťou delirantných stavov, 
Korsakovovej psychózy a alkoholovej demencie (Páleníček et al., 2008; Nestler 
et al., 2009).
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2.  PSYCHICKÉ PORUCHY SPOJENÉ S UŽÍVANÍM 
ALKOHOLU

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb, 10. revízie (MKCH 10), sa psychické 
poruchy spojené s užívaním alkoholu rozdeľujú nasledovne (tab. 1): 

Tabuľka 1 Psychické poruchy spojené s užívaním alkoholu (podľa WHO, 1992)

Porucha Kód

Akútna intoxikácia
• nekomplikovaná
• s traumou alebo iným telesným poškodením
• s inou zdravotnou komplikáciou (napr. hematemesis, aspirácia zvratkov)
• s delíriom
• s poruchami vnímania
• s kómou
• s kŕčmi
• patologická intoxikácia

F10.0
F10.00
F10.01
F10.02
F10.03
F10.04
F10.05
F10.06
F10.07

Škodlivé užívanie F10.1

Syndróm závislosti
• v súčasnosti abstinuje
• v súčasnosti abstinuje, ale v chránenom prostredí
• v súčasnosti abstinuje pri klinicky evidovanom udržiavacom alebo substitučnom režime
• v súčasnosti abstinuje, avšak pri liečbe averznými alebo blokujúcimi látkami
• v súčasnosti užíva látku (aktívna závislosť)
• súvislé užívanie
• epizodické užívanie (dipsománia)

F10.2
F10.20
F10.21
F10.22
F10.23
F10.24
F10.25
F10.26

Odvykací stav
• nekomplikovaný
• s kŕčmi

F10.3
F10.30
F10.31

Odvykací stav s delíriom
• bez kŕčov
• s kŕčmi

F10.4
F10.40
F10.41
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Psychotická porucha
• schizoformná
• prevažne bludná
• prevažne halucinatórna
• prevažne polymorfná
• s prevahou depresívnych príznakov
• s prevahou manických príznakov
• zmiešaná

F10.5
F10.50
F10.51
F10.52
F10.53
F10.54
F10.55
F10.56

Amnestický syndróm F10.6

Reziduálny stav a psychotická porucha s neskorým začiatkom
• psychotická reminiscencia
• porucha osobnosti alebo správania
• reziduálna afektívna porucha
• demencia
• iné pretrvávajúce narušenie kognitívnych funkcií
• psychotická porucha s neskorým začiatkom

F10.7
F10.70
F10.71
F10.72
F10.73
F10.74
F10.75

Iné duševné poruchy a poruchy správania F10.8

Nešpecifická duševná porucha a porucha správania F10.9

2.1. Akútna intoxikácia a škodlivé užívanie 
Akútna intoxikácia (opitosť, opojenosť, hovorovo opica, lat. ebrietas) je 

prechodný stav po požití alkoholu vedúci k poruchám na úrovni vedomia, po-
znávania, vnímania, emotivity, správania alebo iných psychofyziologických 
funkcií a reakcií. Ide o prechodný fenomén, jeho účinky časom vymiznú (WHO, 
1992). Z forenzného hľadiska sa tradične odlišujú tieto formy opitosti: jednodu-
chá alkoholová opojenosť, komplikovaná alkoholová opojenosť, patická alebo 
patologická opojenosť, kombinovaná alkoholová opojenosť (Grohol, 2016b).

Jednoduchá alkoholová opojenosť (simplexná, nekomplikovaná ebrieta) 
je silno závislá od dávky požitého alkoholu, ktorá je u každého jedinca indivi-
duálna, a je ovplyvnená aktuálnou situáciou konzumenta, jeho konštitúciou, 
pohlavím, prítomnosťou únavy, stravovaním a pod. (André a kol., 2014). Z kvan-
titatívneho hľadiska sa rozlišuje intenzita opojenosti ľahkého, stredne ťažkého, 
ťažkého stupňa a akútna otrava alkoholom (tab. 2).
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Tabuľka 2  Stupne opojenosti podľa hladiny alkoholu v krvi (podľa Novotný, 2010; Grohol, 2016b; 
André a kol., 2014)

promile (‰) stupeň štádium prejavy

< 0,4 nie je prítomná opojenosť uvoľnenie, relaxácia

0,5 – 1,5 ľahká opojenosť excitačné ↑ aktivita a sebavedomie, povznesená nálada, 
odbrzdenosť v správaní, ↓ kritickosť, poruchy 
pozornosti, predĺženie reakčného času, zhoršenie 
vizuálno-motorických schopností

1,5 – 2,5 stredná opojenosť útlmové 
(paralytické)

neurologické príznaky (poruchy koordinácie, 
neistá chôdza, pády, dyzartria), poruchy pamäti, 
útlm

2,5 – 3,0 ťažká opojenosť narkotické spavosť až bezvedomie

> 3,0 akútna otrava 
alkoholom

komatózne môže dôjsť k útlmu vitálnych centier a k smrti

Podľa MKCH 10 sa hodnotia jednotlivé stupne podľa potvrdeného obsahu 
alkoholu v krvi vyjadrenej v mg/100 ml (kódy Y90.0 – Y90.9) a podľa intenzity 
klinických prejavov (tab. 3) (WHO, 1992).

Tabuľka 3 Kódovanie stupňa intoxikácie (podľa WHO, 1992)

Stupeň intoxikácie Kód

Mierna intoxikácia alkoholom
•  zápach alkoholu v dychu (lat. foetor ex ore ethylicus), ľahká porucha správania vo funkciách 

a reakciách alebo mierne ťažkosti s koordináciou

Y91.0

Stredná intoxikácia alkoholom
•  foetor ex ore ethylicus, stredne ťažká porucha správania vo funkciách a reakciách alebo 

stredne veľké ťažkosti s koordináciou

Y91.1

Ťažká intoxikácia alkoholom
•  ťažká porucha funkcií a reakcií, veľké ťažkosti s koordináciou alebo narušená schopnosť 

spolupracovať

Y91.2

Veľmi ťažká intoxikácia alkoholom
•  veľmi ťažká porucha funkcií a reakcií, mimoriadne ťažkosti s koordináciou alebo strata 

schopnosti spolupracovať

Y91.3

Bližšie neurčený vplyv alkoholu
• podozrenie na vplyv alkoholu

Y91.9

Čoraz častejšie sa používajú prístroje na zistenie alkoholu v dychu a nahrá-
dzajú sa údaje o ‰ alkoholu v krvi údajmi o mg etanolu na liter vydychovaného 
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vzduchu (mg/l). Hodnota ‰ je číselne asi dvojnásobok hodnoty mg/l (Novotný, 
2010; Kolibáš a Novotný, 2007).

Odoznievanie intoxikácie, pľúšť (lat. crapula, ang. hangover, nem. der 
Katzenjammer, čes. kocovina) je charakterizovaná zmenami nálady (dysforic-
ká, úzkostná alebo depresívna), môžu byť prítomné poruchy pamäti, časté sú 
vegetatívne prejavy (bolesti hlavy, nevoľnosť, potenie) (Turček, 2008; Grohol, 
2016b; Novotný, 2010).

Komplikovaná alkoholová opojenosť (lat. ebrietas complicata) značí ab-
normálnu, kvalitatívne odlišnú reakciu na alkohol, vystupňovanie príznakov 
simplexnej ebriety. Vzniká po požití väčšieho množstva alkoholu, trvá dlhšie, 
je narušená sebakontrola, časté sú prudké afekty aj na minimálne podnety. 
Najčastejšia je agresívna forma. Konanie však nie je cudzie osobnosti kon-
zumenta. Je zachovaná motivačná súvislosť medzi situáciou a reakciami. Po 
vytriezvení sa objavujú poruchy pamäti (alkoholové okná, palimpsesty). Pre-
disponovaní sú jedinci s poruchou osobnosti alebo s organickým mozgovým 
postihnutím, u ktorých sa komplikovaná ebrieta zvykne opakovať (André a kol., 
2014; Kolibáš a Novotný, 2007; Dušek a Večeřová-Procházková, 2010; Pavlovský, 
2012; Janík, 2008).

Patologická alkoholová opojenosť (patická ebrieta, lat. ebrietas pathica) 
je kvalitatívne odlišná abnormálna psychotická reakcia na alkohol. Vzniká ná-
hle, niekedy i po minimálnom množstve, ktoré by u väčšiny ľudí nenavodilo 
intoxikáciu, trvá niekoľko minút až hodín a končí taktiež náhle prechodom 
do hlbokého spánku (terminálny spánok). Ide o jedinú alkoholovú psychózu, 
ktorá nesúvisí s chronickým konzumom alkoholu ani s množstvom požitého 
alkoholu. Sprevádza ju porucha vedomia, tzv. obnubilácia (mrákotný stav). 
Existujú dva typy patickej opojenosti: afektívno-delirantný s poruchami vní-
mania (ilúzie, halucinácie), prechodnými paranoidno-perzekučnými bludmi, 
poruchou orientácie a s nápadným striedaním afektov, a vigilambulantný typ, 
charakterizovaný automatickým konaním, ktorému chýba motivácia. Kona-
nie je cudzie charakteristikám osobnosti, môže byť agresívne, často bizarného 
charakteru, nie sú prítomné poruchy reči, chôdze, rovnováhy. Na poruchu je 
zvyčajne plná amnézia (André a kol., 2014; Kolibáš a Novotný, 2007; Pavlovský, 
2012; WHO, 1992; Janík, 2008).

Kombinovaná alkoholová opojenosť vzniká súčasnou konzumáciou alkoholu 
a inej látky (lieky, často benzodiazepíny, inhalácia prchavých látok, iné drogy). 
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Jej príznaky a priebeh závisia od množstva látok, ich účinkov a vzájomnej inte-
rakcie (André a kol., 2014; Kolibáš a Novotný, 2007).

Škodlivé užívanie je vzorec užívania alkoholu, ktorý poškodzuje zdravie. 
Poškodenie môže byť somatické (napr. vredová choroba gastroduodena) alebo 
duševné (napr. epizódy depresívnej poruchy, objavujúce sa sekundárne pri pití 
alkoholu). Ide o taký typ užívania alkoholu, keď ešte nie je vytvorená závislosť 
ani psychická, ani somatická (WHO, 1992; Dušek a Večeřová-Procházková, 2010).

2.2. Syndróm závislosti

2.2.1. Charakteristika
Syndróm závislosti od alkoholu je charakterizovaný ako skupina fyziolo-

gických, behaviorálnych a kognitívnych fenoménov, pri ktorých má užívanie 
alkoholu u daného jedinca omnoho väčšiu prednosť pred inými aktivitami a po-
vinnosťami. Vyvíja sa po opakovanom užívaní alkoholu a je typicky spojený 
so silnou túžbou prijímať alkohol, zníženou kontrolou nad jeho užívaním, 
pretrvávajúcim užívaním napriek škodlivým dôsledkom (WHO, 1992; Konček 
a Ferianec, 1993). Diagnóza sa stanovuje na základe troch a viac kritérií (tab. 4) 
pretrvávajúcich najmenej 1 mesiac alebo sa vyskytujúcich opakovane počas 
12-mesačnej periódy (Grohol, 2013b; Hašto, 1997).

Tabuľka 4 Diagnostické kritériá syndrómu závislosti od alkoholu (podľa WHO, 1992; Grohol, 2013b)

1. silná túžba alebo pudenie užívať alkohol (ang. craving)

2. problémy kontrolovať užívanie látky, jeho začiatok, ukončenie alebo množstvo

3. fyziologický odvykací stav pri poklese alebo ukončení užívania alkoholu, užívanie alkoholu s cieľom zmierniť 
príznaky somatického odvykacieho stavu

4. známky tolerancie k účinkom alkoholu, potreba zvyšovania dávok

5. postupné zanedbávanie iných potešení alebo záujmov v prospech alkoholu, predlžovanie času získania 
alebo užívaniu alkoholu a zotavovania sa z jeho účinku

6. pokračovanie v užívaní napriek jasnému dôkazu zjavných škodlivých účinkov
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2.2.2. Epidemiológia
Odhaduje sa, že na celom svete sú asi 2 miliardy ľudí, ktorí konzumujú al-

koholické nápoje, a asi 76,3 milióna ľudí už s diagnostikovateľnými poruchami 
spojenými s užívaním alkoholu (zahŕňajúcimi škodlivé užívanie alkoholu i syn-
dróm závislosti od alkoholu). V Európe sa celoživotná prevalencia alkoholovej 
závislosti pohybuje od 1,1 do 5,5 %, pomer je približne 3 : 1 s vyššou prevalenciou 
u mužov. Podľa štúdie EPIAF (Epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slo-
vensku) bola prevalencia alkoholovej závislosti v dospelej populácii Slovenska 
11,0 %, abúzu alkoholu 7,4 % (dnešné pomenovanie pre škodlivé užívanie), 
sociálnych konzumentov 67,4 % a 14,3 % abstinentov. Približný pomer mužov 
a žien bol 6: 1. Spolu takmer pätina slovenskej populácie (18,4 %) mala problé-
mový typ konzumu alkoholu (abúzus + závislosť) (Novotný a kol., 2010).

Celosvetovo na jedného dospelého človeka v roku 2004 pripadalo v priemere 
asi 5,1 litra vypitého čistého alkoholu ročne, pivo, liehoviny a víno tvorili približ-
ne rovnaký podiel. Do roku 2010 táto spotreba stúpla na 6,2 litra, čo predstavuje 
konzumáciu asi 13,5 g čistého alkoholu denne. Na Slovensku je to až 11,4 litra na 
osobu a rok (obr. 7), odhaduje sa však, že nezaznamenaný alkohol (cezhraničný 
nákup, pašovanie, domáca legálna i ilegálna výroba, turistická spotreba) tvorí 
ďalších 7,0 litra na osobu a rok (v závislosti od sledovaného obdobia) (WHO, 
2004; 2014).

Obrázok 7 Priemerná spotreba alkoholu na Slovensku (podľa WHO, 2014)
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2.2.3. Etiológia a rizikové faktory
Vysoká miera konkordancie alkoholizmu u monozygotných dvojčiat mužské-

ho pohlavia (20 – 80 %), ako aj dizygotných dvojčiat mužského pohlavia nazna-
čuje existenciu dedičných rizikových faktorov. Hodnoty pre ženské pohlavie sú 
o niečo nižšie. Taktiež polymorfizmus génu pre ADH, ALDH2 a iných enzýmov 
metabolizujúcich etanol značí rozličnú senzitivitu na alkohol a jeho metabolity, 
zvýšený oxidatívny stres a rizikový faktor rozvoja závislosti a demencie. Napr. 
variabilita génu ADH1B súvisí s mierou aktivity ADH odbúravajúcej etanol, alela 
ADH1B*1 pre izoenzým β1 vyskytujúca sa prevažne u Európanov je zodpovedná 
za rýchlejšiu metabolizáciu etanolu, rovnako ako alela ADH1B*2 pre izoenzným 
β2 vyskytujúca sa prevažne u Aziatov. Variabilita génu ALDH2 súvisí s mierou 
aktivity ALDH odbúravajúcej acetaldehyd, alela ALDH2*2 súvisí s praktickou 
inaktivitou ALDH.

Okrem mužského pohlavia a genetických faktorov (štvornásobne vyššie ri-
ziko rozvoja závislosti u najbližších rodinných príbuzných) patria medzi ďalšie 
rizikové faktory skorší vek začiatku užívania alkoholu (pred 25. rokom), dávka 
alkoholu, porucha osobnosti (zvlášť s antisociálnym správaním), faktory pro-
stredia ako chudoba, konzum alkoholu u rodiča, absencia stabilnej vzťahovej 
osoby, manželské, sociálne, pracovné problémy, široká dostupnosť alkoholu, 
zamestnanie (napr. pivovarník, divadelník, lekár), psychické ochorenia (napr. 
depresia, fóbia), preferencia sladkej chuti (Brüne, 2012; Bazire, 2012; Xu et al., 
2009; Kolibáš a Novotný, 2007; Zakhari, 2006).

Modely vzniku závislosti:
 · biologický model predpokladá priame pôsobenie alkoholu na nervový sys-

tém, hypotéza je založená na princípe odmeny. Alkohol je pre jedinca od-
menou, jej získanie je spojené s príjemnými pocitmi a správanie vedúce 
k dosiahnutiu tohto pocitu sa opakuje;

 · model učenia – jedinec sa učí užívať alkohol pozorovaním svojho okolia, 
sociálnych, kultúrnych, psychických a fyzických súvislostí;

 · kognitívny model zdôrazňuje význam myšlienok a postojov, ktoré uľahčujú 
baženie a súvisia s podnetmi prostredia a užívaním alkoholu;

 · psychoanalytický model vysvetľuje nadužívanie alkoholu cestou obrán ega 
a intrapsychických konfliktov, alkohol funguje ako cesta úniku od neprí-
jemného vnútorného konfliktu;
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 · model sociálnych súvislostí sa zaoberá bezprostrednými faktormi, ktoré 
nemusia priamo ovplyvňovať psychoaktívny efekt alkoholu, ale pôsobia 
predovšetkým na jeho dostupnosť (ceny, spôsob predaja, spoločenská to-
lerancia pitia alkoholu, správanie členov rodiny, socioekonomická situácia 
jedinca);

 · model kultúrneho kontextu študuje skupiny, ich spoločné a jedinečné cha-
rakteristiky (Mainerová et al., 2013).

2.2.4. Priebeh a klinický obraz
Priebeh závislosti od alkoholu je typicky chronický, plynule progredujúci 

alebo relaps-remitujúci s narastajúcim deficitom v podobe organických zmien 
(Grohol, 2016b). Tradične sa priebeh delí do 4 fáz (tab. 5).

Tabuľka 5  Rozvoj syndrómu závislosti od alkoholu a klinický obraz (podľa Jellinek, 1946;  

Kunda, 2014; Grohol, 2013a)

fáza prejavy

počiatočná 
(predalkoholická, 
incipientná, 
symptomatická)

pitie má spoločenský charakter, účelom je nadväzovanie kontaktov, uvoľnenie, 
nevyskytujú sa ťažšie stupne opojenia, neskôr sa objavuje pitie počas týždňa

prodromálna objavuje sa túžba po alkohole, zvyšovanie frekvencie pitia, tolerancie, správanie 
centrované na alkohol, prvé palimpsesty, pitie potajme a výčitky

rozhodujúca  
(kruciálna, bazálna)

strata kontroly pitia, výrazný craving, sociálne problémy (v zamestnaní, rodine), 
snaha o krátke abstinencie, tremor, poruchy spánku, potivosť, nauzea, sociálna 
izolácia, antisociálne prejavy, ranné pitie, perzistujúce výčitky, racionalizácia, 
bagatelizácia až popieranie, neodôvodnený hnev, strácanie záujmov, túžba uniknúť, 
odsťahovať sa (ang. geographic escape), zabezpečovanie a skrývanie alkoholu  
(ang. protecting supply)

konečná  
(terminálna)

znižovanie tolerancie, pitie bez preferencie (vrátane toxických a technických 
alkoholov), získavanie alkoholu za každú cenu, pitie v ťahoch bez ohľadu na telesné, 
psychické či sociálne dôsledky, prípadne až do metabolického rozvratu, povahové 
zmeny – alkoholická charakteropatia, výbušnosť, popudlivosť, rezonantnosť, 
afektívna labilita, podozrievavosť, žiarlivosť, nestálosť v postojoch, spoločenský, 
etický, intelektový úpadok – alkoholická depravácia, netaktnosť, ľahostajnosť, 
egoizmus, luhárstvo, pitie s osobami pod svoju úroveň, organické zmeny, oslabenie 
úsudku, poruchy mnestických funkcií, konfabulačné tendencie, môžu sa objaviť 
alkoholické psychózy, „pád na dno“
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Opísaný priebeh je charakteristický pre gama typ alkoholizmu preferujúci 
destiláty (dionýzsky typ, typ B, typ II – prevaha genetickej zložky). Z hľadiska 
vzorca pitia, motivácie, prítomnosti patologických rysov a celkového priebe-
hu sa ďalej rozlišuje alfa typ, pri ktorom sa alkohol konzumuje pre relaxačné 
účinky, má charakter predalkoholickej fázy, môže viesť k narušeniu interper-
sonálnych vzťahov a sociálnym problémom, no neprogreduje a nedochádza pri 
ňom k narušeniu kontroly. V spoločenských skupinách, kde je pitie normou, sa 
vyskytuje beta typ, napriek rozvoju závažných somatických komplikácií sa pri 
ňom nevyskytujú známky závislosti. Vo vinárskych oblastiach je charakteristický 
delta typ denného, neexcesívneho konzumu alkoholu, ktorý je benígnejší, s ne-
skorším začiatkom, neschopnosťou abstinovať (apolónsky typ, typ I – prevaha 
vplyvu prostredia). Epsilon typ zodpovedá periodickému, paroxyzmálnemu 
pitiu (Barbor, 1996; Cloninger et al., 1996; Grohol, 2016b).

2.2.5. Komplikácie
Alkohol je po fajčení a vysokom krvnom tlaku tretí najrizikovejší faktor po-

škodenia zdravia a predčasnej smrti, významnejší ako vysoká hladina choleste-
rolu a nadváha. Okrem toho, že alkohol je droga vyvolávajúca závislosť, existuje 
asi 200 typov chorôb, úrazov a zdravotných poškodení, na ktorých sa podieľa, 
spôsobuje rozsiahle sociálne, duševné a emočné škody vrátane kriminality a ná-
silia v rodinách, čo vedie k enormným nákladom pre spoločnosť. Alkohol však 
neškodí len konzumujúcemu jedincovi, ale aj ľuďom z jeho okolia, ako sú deti, 
vrátane ešte nenarodených, členom rodiny, obetiam kriminálnych činov, násilia 
a nehôd pri jazde pod vplyvom alkoholu (Nociar, 2007; WHO, 2014).

Podľa epidemiologických údajov majú zvýšené riziko rozvoja komplikácií 
spojených s alkoholom muži, ktorí pijú viac ako 4 ŠD alkoholu denne (alebo 
viac ako 14 týždenne), a ženy, ktoré pijú viac ako 3 ŠD alkoholu denne (alebo 
viac ako 7 týždenne) (NIAAA, 2005).

Mechanizmom škôd je priamy toxický efekt alkoholu na orgány a tkanivá, 
intoxikácia vedúca k narušeniu fyzickej koordinácie, vedomia, kognície, per-
cepcie, emócií alebo správania, alebo vyvolanie závislosti vedúcej k strate seba-
kontroly v pití alkoholu a kombinácii akútnych i chronických dôsledkov. Súhrn 
ochorení a laboratórne nálezy súvisiace s alkoholom sú uvedené v tab. 6 a tab. 7. 
Sumár všetkých škôd, zdravotných aj sociálno-ekonomických, sa označuje ako 
záťaž (ang. burden). V Európskej únii (EÚ) predstavujú náklady spojené s touto 
záťažou priemerne 1,3 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo predstavuje 
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približne 155,8 miliardy €, pričom len 4 % z tejto sumy predstavujú priame 
náklady na liečbu a prevenciu, omnoho viac predstavujú nepriame náklady 
spojené so stratou produktivity vo forme predčasnej mortality, absentérstva, 
nezamestnanosti, náklady spojené s kriminalitou, vandalizmom, dopravnými 
nehodami (WHO, 2014; Rehm et al., 2012; Grohol, 2016b).

Tabuľka 6 Komplikácie súvisiace s alkoholom (podľa Anderson et al., 2012; Grohol, 2013b)

ochorenia

onkologické rakovina nazofaryngu, ezofagu, hrtanu, pečene, kolorekta, prsníka

psychiatrické škodlivé užívanie, syndróm závislosti, odvykací stav, delírium, psychóza, 
amnestický syndróm, demencia, unipolárna depresia

neurologické epilepsia, polyneuropatia, myopatia, neurodegenerácia

kardiovaskulárne hypertenzia, ischemická choroba srdca, kardiomyopatia, arytmia, 
ischemická a hemoragická cievna mozgová príhoda

gastrointestinálne cirhóza pečene, pankreatitída, gastritída, Malloryho-Weissov syndróm

hematologické makrocytóza, trombocytopénia, anémie

endokrinologické diabetes mellitus, pseudo-Cushingov syndróm

infekčné tuberkulóza, pneumónie, vplyv na priebeh HIV/AIDS

perinatálne nízka pôrodná hmotnosť, fetálny alkoholový syndróm

kožné psoriáza, rozacea, akné so začiatkom v dospelosti, porfýria

pohybového aparátu dna, osteoporóza, Dupuytrenova kontraktúra

traumatologické 
a iné

neúmyselné: dopravné zranenia, pády, utopenia, požiare, otravy, 
vystavenie sa silám prírody 
úmyselné: sebapoškodenie, násilie

Tabuľka 7 Laboratórne profily pri dlhodobom nadužívaní alkoholu (podľa Grohol, 2016b)

profil popis

hepatálny profil dominuje elevácia GMT, elevácia AST a ALT býva miernejšia, pomer AST/
ALT > 1, bilirubín okolo 20 μmol/l

profil minerálov všeobecne nižšie hodnoty elektrolytov, najvýraznejší pokles kaliémie

lipidový profil dominuje elevácia HDL cholesterolu

profil bieleho krvného radu zvýšený počet neutrofilov, niekedy aj hranične zvýšený počet leukocytov, 
znížený počet eozinofilov

profil červeného krvného radu znížený počet erytrocytov, zvýšený objem erytrocytov

profil krvných doštičiek znížený počet trombocytov aj ich stredný objem
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2.2.6. Liečba
Základné princípy liečby závislosti od alkoholu v sebe komplexne kombi-

nujú postupy farmakoterapie (antidipsotiká, averzívne lieky, lieky na liečbu 
odvykacieho syndrómu, na zvládanie psychiatrických komplikácií, podporná 
a roborujúca liečba, na Slovensku nedostupná liečba antidotami a depotnými 
preparátmi naltrexonu), psychoterapie, socioterapie a rehabilitácie (posilňo-
vanie motivácie k abstinencii, motivácia k adherencii v liečbe, kognitívno-be-
haviorálna liečba, krátka intervencia, prístup 12 krokov a iné, terapeutické 
komunity a skupiny) prebiehajúce vo fázach motivačnej, detoxifikačnej, od-
vykacej a doliečovacej. Cieľom môže byť dosiahnutie remisie (abstinencie), 
zníženie počtu dní spojených s užívaním alkoholu, zmiernenie prejavov kompli-
kácií, prevencia relapsov, udržanie či získanie zamestnania, úprava rodinných 
a medziľudských vzťahov. Liečba sa realizuje ambulantnou, stacionárnou alebo 
ústavnou detoxifikačnou a špecializovanou formou či v iných zariadeniach 
(resocializačné strediská, Anonymní Alkoholici – AA, kluby abstinujúcich, iné 
svojpomocné skupiny, duchovné centrá). Podľa počtu účastníkov sa realizujú 
individuálne, skupinovo, párovo alebo rodinne. Môžu sa využiť i alternatívne 
postupy ako hypnóza, akupunktúra, biofeedback a pod. alebo experimentálne 
postupy ako repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia (rTMS) pravého 
dorzolaterálneho prefrontálneho kortexu, stimulácia prefrontálneho kortexu 
jednosmerným prúdom, obojstranná hlboká mozgová stimulácia (DBS) nucleus 
accumbens.

Programy na podporu zdravia, určené na zníženie fajčenia tabaku a škodlivé 
užívanie alkoholu, môžu z dlhodobého hľadiska znížiť záťaž kognitívnou po-
ruchou a pravdepodobne i demenciou (Benkert a Hippius, 2002; Grohol, 2016b; 
Garbutt et al., 2005; Mainerová et al., 2013; NIAAA, 2005; Páleníček et al., 2008; 
Turček a Višňovský, 2016; Grohol, 2016a; Hulse et al., 2005).

2.3.  Odvykací stav a ostatné psychické poruchy spojené 
s užívaním alkoholu

Odvykací stav (abstinenčný syndróm) je skupina rôzne závažných a rôzne 
kombinovaných symptómov, ku ktorým dochádza pri úplnom alebo relatív-
nom vysadení alkoholu a po opakovanom (a obvykle protrahovanom) užívaní 
alkoholu a/alebo po užívaní vysokých dávok alkoholu (WHO, 1992). Počas 
života sa objaví približne u 50 % závislých od alkoholu. Prejavuje sa neuropsy-
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chiatrickou excitabilitou a autonómnou instabilitou. Jedinec by mal vykazovať 
najmenej dva z nasledujúcich príznakov včasného abstinenčného symptómo-
vého komplexu vyvíjajúceho sa do niekoľko hodín až dní po vysadení alkoholu: 
autonómna sympatiková hyperaktivita (vegetatívne prejavy – potenie, tachy-
kardia, zvýšený krvný tlak), tremor, insomnia, nauzea, zvracanie, tranzitórne 
vizuálne, taktilné alebo auditívne halucinácie alebo ilúzie, psychomotorická 
agitovanosť, anxieta, epileptické záchvaty typu grand mal (typicky v úvode, asi 
u 3 % závislých od alkoholu). Prejavy kulminujú 1. – 3. deň po odňatí alkoholu 
a neliečené trvajú asi 3 – 7 dní (Venkateswarlu, 2016; Mayo-Smith et al., 2004; 
Nešpor, 2004; Grohol, 2016a).

Asi v 10 % prípadov sa odvykací stav komplikuje rozvojom delíria tremens, 
neskoršieho prejavu odvykacieho stavu. Vyvíja sa asi na 2. – 3. deň prerušenia 
pitia alkoholu. Klasický obraz predstavuje výrazná vegetatívna symptomatika, 
hrubý tremor (tremens) a triáda príznakov – kvalitatívna porucha vedomia, 
psychomotorický nepokoj a typické halucinácie početných malých pohybujú-
cich sa objektov, najčastejšie článkonožcov, plazov, hlodavcov (mikrozoop-
sie, polyopsie), typicky so zhoršovaním večer a v noci (sundown syndróm), 
na vrchole delíria sa môže objaviť delír zamestnanosti. Rozvoju delíria môže 
predchádzať úzkostné ladenie, nespavosť, živé sny, znepresnenie orientácie 
a prchavé halucinácie, ktoré sa nazývajú predelirantný stav. Liečené delírium 
obvykle trvá približne 48 – 72 hodín, končí hlbokým spánkom (kriticky) ale-
bo pozvoľna s recidívami poruchy vedomia (lyticky), po jeho odznení býva 
amnézia. Podľa priebehu sa môže rozlišovať delírium blandné (bez väčšieho 
psychomotorického nepokoja), muzitujúce (s miernym priebehom, s pohy-
bovými stereotypiami, napr. žmolením prikrývky), furibundné (s masívne 
vyznačeným psychomotorickým nepokojom) a delirium acutum grave (s mi-
moriadne ťažkým a prognosticky nepriaznivým priebehom). Niekedy končí 
prechodom do amnesticko-konfabulatórneho syndrómu a následnou remi-
siou alebo vyústením do alkoholovej demencie. Celková mortalita klesla pri 
súčasnej liečbe z 15 % na 0 – 1 % (Mayo-Smith et al., 2004; NICE, 2010; Grohol, 
2016b; Molčan a Kolibáš, 1984; Kolibáš a Novotný, 2007; André a kol., 2014; Gro-
hol, 2016a; Čaplová, 2011).

Psychotické symptómy sa môžu objaviť pri rozličných klinických stavoch 
súvisiacich s alkoholom, ako napríklad pri intoxikácii, odvykacom stave, psy-
chotickej poruche indukovanej alkoholom, delíriu. Pri alkoholovej psychotickej 
poruche by mali byť psychotické príznaky prominujúce a dostatočne závažné. 



38

MUDr. Veronika Režnáková / Alkoholová demencia

Je charakterizovaná živými, typicky sluchovými halucináciami (často aj halu-
cináciami viacerých zmyslov), zámenou osôb, bludmi (často paranoidnými, 
zvlášť perzekučného alebo emulačného obsahu), psychomotorickými poruchami 
a abnormálnymi emóciami. Vedomie je väčšinou jasné. Porucha vymizne aspoň 
čiastočne do jedného mesiaca, kompletne do šiestich mesiacov (Perälä et al., 
2010; WHO, 1992).

Rozlíšiť primárnu endogénnu psychotickú poruchu od psychotickej poruchy 
indukovanej alkoholom nie je jednoduché, zvlášť ak ide o prvú epizódu a ak je 
primárna psychotická porucha spojená s užívaním alkoholu (približne polovica 
užíva viac ako 5 ŠD pri jednej príležitosti, štvrtina pije denne po dobu aspoň 
1 mesiaca). Rozlíšenie je však dôležité z hľadiska manažmentu starostlivosti 
a liečby pacienta. Psychotická porucha indukovaná alkoholom má signifikantne 
neskorší vek začiatku, menej závažné symptómy, závažnejšie formy užívania 
alkoholu, častejšie partnerské/manželské zväzky, častejšiu antisociálnu ko-
morbiditu, bezdomovectvo, menšiu podporu rodiny, chorý má častejšie rodiča 
užívajúceho alkohol (Caton et al., 2005).

Alkoholovej demencii a ostatným kognitívnym poruchám súvisiacim s alko-
holom sme sa venovali v samostatných kapitolách.
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3. ALKOHOLOVÁ DEMENCIA

Chronické užívanie alkoholu vedie k morfologickému, metabolickému a funkč-
nému poškodeniu mozgu. Spôsobov, akým alkohol postihuje kognitívne funk-
cie (rôznorodé mentálne a intelektuálne schopnosti zamerané na poznávanie 
okolitého sveta, schopnosť zúčastniť sa, identifikovať a plánovať odpovede na 
vonkajšie podnety a vnútorné motivácie), existuje mnoho a môžu sa vzájom-
ne rôzne kombinovať. Alkohol pôsobí primárne neurotoxicky a  sekundárne 
prostredníctvom početných komplikácií spojených predovšetkým s jeho nad-
merným, chronickým užívaním, životným štýlom, malnutríciou, hypoglyké-
miou, traumou hlavy, odvykacím stavom, delíriom, zvýšeným počtom fak-
torov vaskulárneho rizika, ochorením pečene a  iných periférnych orgánov, 
konzumáciou alkoholu s inými návykovými látkami. Individuálna náchylnosť 
môže byť ovplyvnená vekom, vekom začiatku pitia a  typológiou pravidelné-
ho konzumu alkoholu, pohlavím, genetickým pozadím, pozitivitou rodinnej 
anamnézy na alkoholovú demenciu, výživou, vystavením alkoholu pred na-
rodením a  všeobecným zdravotným stavom. Jednotlivé klinické formy môžu 
vyústiť do alkoholovej demencie, môžu zdieľať spoločné anatomické oblasti, 
a preto predstavujú skôr kontinuum ako len samostatné klinické jednotky. Sú 
často nedostatočne identifikované, a  preto sa objavuje názor, že alkoholová 
demencia je považovaná za tichú epidémiu 21. storočia (Bartsch et al., 2007; 
Forgáčová, 2011; Brust, 2010; Gupta a  Warner, 2008; Ridley et al., 2013; Zahr 
a Pfefferbaum, 2017; Moriyama et al., 2006; Marshall, 2009).

Alkoholová demencia patrí jednoznačne medzi najčastejšie sekundárne de-
mencie. Pri včasnej a správnej liečbe je potenciálne reverzibilná. Lepšiu prognó-
zu majú mladší pacienti s menej výrazným poškodením, kompletné uzdravenie 
je možné prevažne u jedincov, ktorí dosiahli stabilnú abstinenciu pred dosiah-
nutím 50. roku veku. (Králová a kol., 2016; APA, 2013).

V nasledujúcej tabuľke (tab. 8) a obrázku (obr. 8) je uvedený prehľad klinic-
kých foriem asociovaných s alkoholovým poškodením mozgu, s ich prevalenciou 
a dominujúcou poškodenou štruktúrou mozgu.
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Tabuľka 8  Klinické formy asociované s alkoholovým poškodením mozgu (podľa Zahr a Pfefferbaum, 

2017; Zuccoli et al., 2010)

klinická forma primárne postihnutá 
oblasť

sekundárne postihnutá 
oblasť

prevalencia pri 
syndróme závislosti  
od alkoholu

alkoholová demencia frontálny kortex cerebellum 3 – 24 %

Wernickeho encefalopatia corpora mamillaria, 
periakveduktálna šeď, 
periventrikulárna oblasť  
3. komory

12 – 18 %

Korsakovov syndróm corpora mamillaria, 
hippocampus, thalamus, 
orbitofrontálny kortex

cerebellum, pons 10 – 15 %

hepatálna encefalopatia globus pallidus, substantia 
nigra

kortikospinálny trakt, 
kortex

3 – 16 %

alkoholová cerebelárna 
degenerácia

cerebellum 0,4 – 42 %

centrálna pontínna 
myelinolýza

pons bazálne gangliá, thalamus, 
cerebrálna junkcia sivej 
a bielej hmoty

< 0,5 %

Marchiafavova-Bignamiho 
choroba

corpus callosum kortex < 0,002 %

Obrázok 8  Klinické formy a lokalizácia poškodenia mozgu alkoholom  

(podľa Zahr a Pfefferbaum, 2017)

 frontálne laloky  nucleus caudatus  cerebellum  thalamus  amygdala

 corpus callosum  putamen  pons  hypothalamus  hippocampus

corpora  
mamillaria

 Wernickeho hepatálna alkoholová Marchiafavova-Bignamiho centrálna 
 encefalopatia encefalopatia cerebelárna demencia choroba pontínna myelinolýza
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3.1. Primárna alkoholová demencia
3.1.1. Charakteristika

Primárna alkoholová demencia ja charakterizovaná priamym neurotoxickým 
účinkom alkoholu. Môže byť vnímaná zo štyroch rôznych hľadísk – biochemic-
kého, neuropatologického, neurorádiologického a klinického.

Uvádza sa, že až 75 % jedincov so závislosťou od alkoholu má nejaký stupeň 
mozgovej patológie. Neurotoxický účinok alkoholu súvisí priamo s jeho farma-
kodynamikou a zmenami, ktoré nastávajú pri jeho chronickom užívaní (kapitola 
1.4). Etanol viacerými spôsobmi spúšťa v nervových bunkách kaskády, ktorých 
výsledkom je dysbalancia proapoptotických a antiapoptotických faktorov a po-
škodenie mozgu. Jedným je glutamátová excitotoxicita prostredníctvom akti-
vácie NMDA receptorov, influxom kalciových a sodíkových iónov do bunky (Ca2+, 
Na+), produkciou oxidu dusnatého (NO), poškodením a kolapsom mitochondrií, 
ďalej glutamátovou oxidatívnou toxicitou na tvorbu ROS a dysbalanciu redox-
nej homeostázy bunky. Ďalším mechanizmom je pôsobenie etanolu na fosfo-
ryláciu transkripčných faktorov a tým aktiváciu alebo deaktiváciu signálnych 
dráh a transkripcie génov. Napr. zvyšuje aktivitu nukleárneho faktora kappa 
B (NF-κB), ktorý indukuje oxidatívny stres, prozápalovú aktivitu a apoptózu, 
takto vytvorený tumor nekrotizujúci faktor (TNF) ďalej i sám spúšťa kaskády 
na tvorbu ďalších prozápalových látok. Ďalej znižuje aktivitu cyklického ade-
nozínmonofosfát (cAMP) responzívneho elementu viažuceho proteín (CREB), 
regulujúceho gén pre mozgový rastový faktor (BDNF), ktorý je dôležitý pre 
podporu prežitia neurónov, chráni neuróny pred excitotoxicitou a apoptózou 
(obr. 9). Ďalším mechanizmom je tvorba adduktov väzbou etanolu a acetal-
dehydu na proteíny cytosólu tvoriace cytoskelet buniek (tubulíny a spektríny), 
čím dochádza k pretrhnutiu cytoskeletálnej siete a poškodeniu tvaru buniek, 
ich stability a vezikulárneho transportu (Vetreno et al., 2011; Ward et al., 2009; 
Crews a Nixon, 2009; Erdozain et al., 2014).
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Obrázok 9 Schéma biochémie etanolovej neurotoxicity (podľa Crews a Nixon, 2009)

TNF – tumor nekrotizujúci faktor, Ca2+ – káliové ióny, NF-κB – nukleárny faktor kappa B,  
CREB – cAMP responzívny element viažuci proteín, AP-1 – aktivačný proteín 1, COX – cyklooxygenáza,  
iNOS – indukovateľná syntáza oxidu dusnatého

Excitotoxicita je najviac prominujúca počas odvykacieho stavu. Opakovaný 
odvykací stav (dve a viac detoxifikácií) je asociovaný s väčším kognitívnym po-
škodením prostredníctvom poškodenia neurónov v porovnaní s jedincami, ktorí 
zažili len jeden alebo žiaden odvykací stav. Druh alkoholického nápoja sa javí 
menej dôležitý v rozvoji porúch kognitívnych funkcií ako typ pitia alkoholu. Je 
nutné zdôrazniť chronické nárazové pitie a množstvo požívaného alkoholu, kto-
ré sú priamo asociované so zhoršovaním kognitívneho výkonu (Gupta a Warner, 
2008; Durazzo a Meyerhoff, 2007).

3.1.2. Neuropatológia
Zmeny pri alkoholovej demencii zahŕňajú poškodenie kortikálnych i sub-

kortikálnych štruktúr. Neurozobrazovacie vyšetrenia často odhalia kortikálnu 
a cerebelárnu atrofiu, úbytok bielej mozgovej hmoty a v oblasti corpus callosum 
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rozšírenie mozgových brázd a komôr, zúženie závitov. V 4 – 6 % býva i atrofia 
hipokampu (znižovaním dendritického vetvenia, toxicitou etanolu na cholíner-
gické projikujúce neuróny a stimuláciou uvoľňovania kortikotropínu z hypofýzy 
vedúcou k zvýšenej hladine kortikosteroidov poškodzujúcich hipokampus) 
a zmenšenie objemu talamu. Bazálne gangliá a sérotonínergické nuclei raphe 
sa javia nepoškodené (obr. 10, obr. 11).

Obrázok 10  Alkoholová demencia, MR obraz  Obrázok 11 Alkoholová demencia, MR obraz 
(podľa Quach et al., 2014) (podľa Du Cane Medical Imaging, 2013)

Špeciálnymi technikami, napr. magnetickou rezonančnou (MR) traktogra-
fiou a MR spektroskopiou, sa dá odhaliť poškodenie špecifických mozgových 
dráh bielej hmoty, redukcia N-acetylaspartátu ako známka poškodenia korte-
xu (marker životaschopnosti nachádzajúci sa takmer výlučne v neurónoch) 
a vzostup markerov zápalu alebo poškodenie bielej hmoty (napr. cholín, myo- 
inositol), prevažne v prefrontálnom kortexe a cerebelle. Funkčnými zobra-
zovacími metódami – pozitrónovou emisnou tomografiou (PET) a jednofo-
tónovou emisnou počítačovou tomografiou (SPECT) je možné identifikovať 
znížený metabolizmus glukózy a krvný prietok najmä vo frontálnych lalokoch, 
a to nezávisle od miery kortikálnej atrofie. Funkčnou MR (fMR) technikou je 
možné zobraziť zvýšenú aktivitu v oblastiach podporujúcich chuť na alkohol 
(napr. nucleus accumbens, nucleus caudatus, putamen, orbitofrontálny kortex) 
v kombinácii so zníženou aktivitou v exekutívnych oblastiach, ktoré za nor-
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málnych okolností zabraňujú alebo zastavujú maladaptívne správanie, ako je 
nadmerná konzumácia alkoholu, a zodpovedajú za rozhodovacie procesy (napr. 
dorzolaterálny prefrontálny kortex, anteriórny cingulárny kortex) (obr. 12). 
Po dlhodobej sústavnej abstinencii sa aktivity dostávajú opäť do rovnováhy až 
hyperkompenzácie exekutívnych oblastí (APA, 2013; Brust, 2010; Marshall, 2009; 
Durazzo a Meyerhoff, 2007; Martinove a kol., 2001; Harper, 2009; Fein a Cardenas, 
2015; Ridley et al., 2013; Zahr a Pfefferbaum, 2017).

Obrázok 12  Oblasti mozgu zodpovedné za exekutívnu kontrolu a chuť na alkohol  
(podľa Fein a Cardenas, 2015)

putamen

stred
gyrus cinguli

bazálne gangliá 
zahŕňajúce putamen a nc. cudatus
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gyrus cinguli

thalamus

hippocampus

ventrálna tegmentálna 
area
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orbitofrontálny  
kortex
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gyrus cinguli

prefrontálny kortex

exekutívna kontola oblasti kontrolujúce chuť na alkohol oboje
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Kortikálne poškodenie je možné rozdeliť na dva typy. Prvý zahŕňa úbytok 
dendritického vetvenia a zmenšenie objemu tiel nervových buniek, ktoré môžu 
byť zvratné, čiastočne badateľné už po 1 – 3 mesiacoch abstinencie a signifikant-
ne po viac ako 12-mesačnej sústavnej abstinencii. Druhý typ zahŕňa neuronálnu 
smrť a degeneráciu myelinizovaných axónov, ktoré sú ireverzibilné a sú pozo-
rované najmä vo frontálnom laloku. Reverzibilita priamo súvisí s úspešnosťou 
abstinencie od alkoholu. Ide o komplexný, dlhotrvajúci proces s vysokou mierou 
relapsov súvisiacich práve i s neuroplasticitou a neuroadaptáciou mozgových 
štruktúr. V minulosti sa predpokladalo zlepšenie len psychickej výkonnosti pri 
dlhodobej abstinencii, hovorilo sa o tzv. hluchej, resp. kompenzovanej mozgovej 
atrofii, dnešné výskumy však dokazujú reverzibilitu i mozgovej atrofie (Durazzo 
a Meyerhoff, 2007; Seo a Sinha, 2015; André, 2006).

3.1.3. Epidemiológia
Výskum v oblasti epidemiológie alkoholovej demencie je relatívne nedo-

statočný, čiastočne pre problémy v nozológii, rozpoznávaní, pre variabilné 
zisťovanie návykov pitia alkoholu a ťažkosti stanovovania expozície alkoholu 
pomocou zisťovania údajov od pacienta. Odhaduje sa však, že alkoholová demen-
cia tvorí približne 10 % všetkých typov demencie. Ťažké pitie alkoholu (u mužov 
5 – 6 ŠD, u žien 3 – 4 ŠD) je faktorom prispievajúcim k alkoholovej demencii až 
v 21 – 24 %. Pre porovnanie najčastejšie sa vyskytujúca demencia (demencia 
pri Alzheimerovej chorobe) tvorí približne 50 – 60 %, vaskulárna demencia 
10 – 20 %, demencia s Lewyho telieskami 15 – 20 %, frontotemporálne demencie 
10 %, ostatné sekundárne demencie 5 % zo všetkých demencií.

Jedinci s alkoholovou demenciou sú typicky mladší ako ľudia s inými forma-
mi demencie, vo väčšine prípadov ide o osoby vo veku 50 – 60 rokov, častejšie 
sú to muži so somatickou a inou psychiatrickou komorbiditou, často sociálne 
izolovaní. Ženy sú pravdepodobnejšie citlivejšie na pôsobenie alkoholu, pretože 
zmeny mozgu sa u nich objavujú skôr, no na druhej strane pri abstinencii sa 
ich stav aj rýchlejšie upraví (Gupta a Warner, 2008; Králová, 2017; Ressner, 2000; 
Marshall, 2009; Ridley et al., 2013).

3.1.4. Diagnostické kritériá a klinický obraz
V 5. vydaní Diagnostického a štatistického manuálu (DSM 5) sa termín de-

mencia nevyskytuje pre nepresnosť označenia a jeho možné pejoratívne použí-
vanie (lat. de- od, z, mens- myseľ, v doslovnom preklade bez rozumu, nemysliaci, 
nepríčetný, šialený). Nahradil ho termín neurokognitívna porucha. Alkoholové 
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kognitívne poruchy sa spoločne zaraďujú do kategórie Látkami/liekmi navode-
né veľké alebo mierne neurokognitívne poruchy (ang. Substance/Medication 
Induced Major or Mild Neurocognitive Disorders) (Pečeňák, 2014; Králová, 2017; 
APA, 2013). Diagnostické kritériá sú uvedené v tab. 9.

Tabuľka 9  Diagnostické kritériá alkoholom navodených neurokognitívnych porúch  
(podľa APA, 2013)

A. Splnené kritériá neurokognitívnej poruchy:
•  signifikantný pokles v jednej alebo viacerých kognitívnych doménach (celková pozornosť, exekutívne 

funkcie, učenie a pamäť, reč, percepčno-motorická a sociálna kognícia), ktorý interferuje s nezávislosťou 
pri každodenných aktivitách.

B. Porucha sa nevyskytla výlučne počas delíria, pretrváva dlhšie, ako obvykle trvá intoxikácia alebo  
odvykací stav.

C. Látka, jej dĺžka a rozsah užívania sú schopné vyvolať neurokognitívne poškodenie.

D. Časový priebeh je v súlade s časom užívania látky a abstinencie (neurokognitívne deficity zostávajú  
stabilné alebo sa zlepšujú po období abstinencie).

E. Neurokognitívna porucha nie je pripísateľná inému zdravotnému stavu alebo nie je lepšie vysvetliteľná  
inou duševnou poruchou.

Podľa MKCH 10 je alkoholová demencia uvedená pod kódom F10.73 a nemá 
zvlášť vymedzené diagnostické kritériá, spĺňa všeobecné kritériá pre demenciu 
(zhoršenie pamäti a myslenia je takého stupňa, že narušuje každodenný život, 
typicky je zhoršené prijímanie, uchovávanie a vybavovanie nových informácií, 
vyskytuje sa zhoršenie myslenia, úsudku, spomalený tok myšlienok, zhoršuje 
sa proces prijímania informácií, je narušená pozornosť) (WHO, 1992).

Diagnostické kritériá alkoholovej demencie sú založené takmer výlučne na 
klinickom úsudku. Oslin et al. (1998) vytvorili kritériá so snahou o presnejšie 
zadefinovanie alkoholovej demencie (tab. 10).
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Tabuľka 10 Diagnostické kritériá alkoholovej demencie (podľa Oslin et al., 1998)

Demencia
Úbytok kognitívnych schopností, ktorý interferuje so sociálnym alebo pracovným fungovaním. 

Definitívna alkoholová demencia
V súčasnosti nie sú dostupné akceptovateľné kritériá.

Pravdepodobná alkoholová demencia
A. Mali by byť splnené obe nasledujúce kritériá:

1. Klinická diagnóza demencie najmenej 60 dní po poslednej expozícii alkoholu.
2. Významné užívanie alkoholu – 35 alebo viac ŠD týždenne u mužov a 28 alebo viac ŠD týždenne u žien 

počas 5 alebo viac rokov. Nástup demencie musí byť v rámci 3-ročného obdobia významného užívania 
alkoholu.

B. Diagnózu podporujú: 
1. S alkoholom súvisiace hepatálne, pankreatické, gastrointestinálne, kardiovaskulárne, renálne poruchy 

alebo iné orgánové poškodenia.
2. Ataxia alebo periférna senzorická polyneuropatia nepripísateľná iným príčinám.
3. Stabilné alebo zlepšujúce sa kognitívne funkcie po 60 dňoch alkoholovej abstinencie.
4. Neurozobrazovacie nálezy ústupu rozšírenia mozgových brázd alebo komôr po 60 dňoch alkoholovej 

abstinencie.
5. Neurozobrazovacie nálezy atrofie cerebella, najmä oblasti vermis.

C. Diagnóza je menej pravdepodobná, ak:
1. Je prítomná porucha reči, zvlášť dysnomia a anomia.
2. Sú prítomné ložiskové neurologické znaky alebo príznaky (okrem ataxie alebo periférnej senzorickej 

polyneuropatie).
3. Sú prítomné neurozobrazovacie nálezy kortikálnych alebo subkortikálnych infarktov, subdurálneho 

hematómu alebo inej ložiskovej neuropatológie.
4. Je vysoké Hachinského ischemické skóre.

D. Nasledujúce zistenia ani nepodporujú, ani nespochybňujú diagnózu alkoholovej demencie:
1. Neurozobrazovacie dôkazy cerebrálnej kortikálnej atrofie.
2. Neurozobrazovacie dôkazy periventrikulárnych alebo hlbokých bielohmotových lézií.
3. Apolipoproteín E ε4 genotyp. 

Možná alkoholová demencia
1. Klinická diagnóza demencie najmenej 60 dní po poslednej expozícii alkoholu. +
2. Obdobie významného užívania alkoholu sa objavilo viac ako 3 roky, ale menej ako 10 rokov pred nástupom 

demencie.
alebo
3. Je prítomný významný priemerný konzum alkoholu v množstve 21 – 34 ŠD týždenne u mužov a 14 – 27 ŠD 

týždenne u žien počas 5 rokov. Nástup demencie musí byť počas 3-ročného obdobia významného užívania 
alkoholu. 

Zmiešaná demencia
Diagnóza sa má použiť, ak je zjavná viac ako jedna príčina demencie.

Alkohol ako spolupodieľajúci sa faktor pri vzniku demencie
Použiť vždy vtedy, ak osoba užíva alkohol, ale nie v miere alebo čase, ktoré sú potrebné na stanovenie diagnózy 
pravdepodobnej alebo možnej alkoholovej demencie. Táto kategória nevylučuje diagnózu pravdepodobnej 
Alzheimerovej choroby alebo vaskulárnej demencie.
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Na diferenciálnu diagnostiku medzi neurodegeneratívnymi demenciami, 
pri ktorých kognitívny deficit vyzerá inak, ale najmä systematicky progreduje, 
poslúžia kľúčové charakteristiky kognitívnych porúch súvisiacich s alkoholom, 
tzn. stabilizácia alebo zlepšovanie kognície pri dlhodobej abstinencii (približ-
ne po roku abstinencie sa zvyšuje i objem mozgovej hmoty), kognitívny profil 
s prítomnosťou exekutívnych (plánovanie, organizovanie, zmena kognitívnych 
stratégií), vizuálno-priestorových (test kresby hodín, kopírovanie), pamäťových 
deficitov (najmä vštepivosť) a porúch pozornosti pri zachovaných rečových 
schopnostiach a prítomnosť neurologických príznakov typu ataxie (Králová, 
2017; Ridley et al., 2013).

3.2. Sekundárne navodená alkoholová demencia
3.2.1. Nutričný deficit

Deficit tiamínu, kyseliny nikotínovej a iných vitamínov skupiny B a kyseliny 
listovej u jedincov závislých od alkoholu sa často vyvinie do ochorení asociova-
ných s malnutríciou zahrňujúcich cerebelárnu degeneráciu, amblyopiu, poly-
neuropatiu a ochorenia postihujúce kogníciu (Brust, 2010).

Wernickeho encefalopatia a Korsakovov syndróm
Karl Wernicke v roku 1881 opísal triádu príznakov – rýchly nástup zmäte-

nosti, ataxiu a očné príznaky (nystagmus a oftalmoplégia). Sergej Korsakov 
(v anglosaskej literatúre a v databázach uvádzaný aj ako Korsakoff) opísal 
amnestický syndróm o 6 rokov neskôr (Pečeňák a Pastrnková, 2012). Uvedené 
poruchy často na seba nadväzujú, preto sa môžeme stretnúť aj s názvom spoloč-
ným – Wernickeho-Korsakovov syndróm. Ide o špecifické ochorenie so známou 
patofyziológiou prejavujúcou sa ako alkoholová demencia, no môže mať aj inú 
príčinu ako chronické užívanie alkoholu (napr. ochorenia GIT, malabsorpčný 
syndróm, malígne ochorenie) (APA, 2000; Oslin et al., 1998; Králová a kol., 2016; 
Moriyama et al., 2006).

Wernickeho encefalopatia je podľa MKCH 10 uvedená pod kódom E51.2 
v kapitole Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, iné nedostatky vo výžive. 
Ide o akútnu reakciu na závažný deficit vitamínu B1. Je potebné ju odlíšiť od 
ochorenia beri-beri, ktoré je reakciou na mierny až stredne závažný chronický 
nedostatok vitamínu B1 a môže sa prejaviť najmä kardiovaskulárnymi (napr. 
tachykardia, srdcové zlyhanie) a neurologickými príznakmi (polyneuropatia) 
a vyskytuje sa najmä v oblastiach, kde hlavným zdrojom výživy je lúpaná ryža 
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a spolu s odstraňovaním šupiek sa odstraňuje i vitamín B1 (Konček a Ferianec, 
1993; Vodička, 2016; Kadlec, 2017b).

Vitamín B1 (tiamín, aneurín, antineuritický vitamín) si ľudské telo endogénne 
nevytvára, preto musí byť získaný potravou. Nachádza sa najmä vo vonkajšej 
vrstve obalu obilných zŕn, strukovinách, pečeni, srdci, obličkách a chudom mä-
se. V organizme je časť skladovaná prevažne v pečeni, ale jeho zásoby vydržia 
maximálne 18 dní. Je zložkou koenzýmov zúčastňujúcich sa napr. na odbúra-
vaní sacharidov, má nezastupiteľnú úlohu pri tvorbe adenozíntrifosfátu (ATP), 
deficit tiamínu preto postihuje najmä tkanivá, ktoré vyžadujú na svoju funkciu 
veľa energie, ako sú mozog, srdce, obličky. V nervovom systéme má význam pre 
syntézu lipidov a tvorbu acetyl-CoA v syntéze ACh. Znížené hodnoty tiamínu sú 
prítomné u 20 – 80 % jedincov chronicky užívajúcich alkohol, a to z viacerých 
príčin, zvyčajne pre nedostatočné stravovanie, nedostatočný príjem esenciál-
nych vitamínov, deficit magnézia, ktorý je esenciálnym kofaktorom v mnohých 
tiamín-dependentných enzýmoch, zápal žalúdočnej sliznice vyvolaný alkoholom 
s horšou absorpciou vitamínov zo stravy, priame negatívne pôsobenie alkoholu 
na premenu tiamínu na jeho aktívnu formu (tiamíndifosfát – TDP). Ľudia chro-
nicky užívajúci alkohol vstrebávajú v porovnaní so zdravými len 30 % dávky 
tiamínu a pri súčasnej konzumácii alkoholu vstrebávanie zlyháva úplne.

Deficit tiamínu sa vyvíja niekoľko mesiacov, postihuje neurotransmiterové 
systémy, okrem iného ACh, spôsobuje excesívne uvoľňovanie glutamátu a takisto 
ako etanol má potenciál spôsobiť excitotoxické neuronálne poškodenie. Ak sa 
tiamínovým deficitom indukované uvoľňovanie glutamátu kombinuje s etano-
lom indukovanou upreguláciou NMDA receptorov, potenciál excitotoxicity je 
ešte umocnený (Kadlec, 2017b; Bergendi a kol., 1997; Vodička, 2016; Králová, 2017; 
Thomson a Marshall, 2006; Brust, 2010; Latt a Dore, 2014; Kopelman, 2009).

Zobrazovacie vyšetrenia zodpovedajú nálezu cytotoxického edému so symet-
rickými zmenami v talame, mamilárnych telieskach, periventrikulárnych oblas-
tiach tretej komory a periakveduktálnej oblasti (obr. 13) (Zuccoli et al., 2010).
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Obrázok 13 Wernickeho encefalopatia, MR obraz (podľa Zuccoli et al., 2010)

A B

Šípky označujú: edém mamilárnych teliesok (A) a symetrické zmeny v talame (B)

Wernickeho encefalopatia väčšinou vzniká náhle, ale niekedy môže trvať 
niekoľko dní, kým sa rozvinie plný obraz. Klinicky sa prejavuje hypoaktívnym 
delíriom, zmätenosťou, dezorientovanosťou, očnými príznakmi (porucha oko-
hybných svalov, nystagmus, paréza, diplopia, oftalmoplégia, spomalená rekcia 
zreníc na svetlo, anizokória), motorickými príznakmi (ataxia), periférnou poly-
neuropatiou a kognitívnou poruchou, ktorá môže dosiahnuť hĺbku demencie. 
Z prodromálnych príznakov sa môže vyskytnúť suchá koža, nauzea, zvracanie, 
zápcha, bolesti hlavy, pokojová tachykardia, znížené svalové reflexy a sila. Prí-
znaky sa obvykle zlepšujú pri liečbe tiamínom. Priebeh môže byť aj akútny, 
sprevádzaný kómou, hypotenziou a hypotermiou, obvykle končiaci letálne. 

Prevalencia u jedincov závislých od alkoholu je 12,5 %, kým v ostatnej po-
pulácii 0,4 – 4,7 % (Králová, 2017; Brust, 2010; Martinove a kol., 2001; Vodička, 
2016; Kadlec, 2017b).

Multidoménové kognitívne poškodenie môže vyústiť do selektívnejšej poru-
chy – Korsakovovho syndrómu (amnesticko-konfabulatórna porucha, Korsako-
vova psychóza) až u 80 – 85 % jedincov. Ten môže byť takisto vyústením delíria 
či iných alkoholových psychóz, no môže sa objaviť i samostatne. Má chronický 
priebeh a často môže prejsť do alkoholovej demencie. MKCH 10 ho zaraďuje 
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pod kódom F10.6 – Amnestický syndróm a jeho typickými prejavmi sú poruchy 
pamäti, najmä krátkodobej (učenie sa novej látke), poruchy časovej chronológie 
udalostí, spájanie opakovaných udalostí v jednu, pamäťové výpadky zapĺňané 
konfabuláciami. Amnestický deficit výrazne prevažuje nad poruchami ostatných 
kognitívnych funkcií. Môžu sa vyskytnúť zmeny osobnosti, charakterizované 
apatiou, stratou iniciatívy, tendenciou k zanedbávaniu zovňajšku.

Podľa DSM-IV-TR je uvedený v kapitole Delírium, demencia a amnestické 
a iné kognitívne poruchy ako Látkou indukovaná perzistujúca amnestická po-
rucha (Brust, 2010; Kolibáš a Novotný, 2007; André a kol., 2014; WHO, 1992; Zahr 
a Pfefferbaum, 2017; APA, 2000).

Deficit vitamínu B12 a kyseliny listovej (folátov)
Vitamín B12 (kyanokobalamín, antiperniciózny faktor) je spolu s kyselinou 

listovou nevyhnutný na tvorbu kyseliny deoxyribonukleovej (DNA) a je nena-
hraditeľný pri syntéze erytrocytov a myelínu. Nachádza sa v mäse a mäsových 
výrobkoch, menej v mlieku a mliečnych produktoch, nepatrné množstvo sa 
tvorí črevnou flórou. Deficit vitamínu B12 vedie k vzniku makrocytovej anémie 
a k demyelinizácii centrálneho a periférneho nervového systému. Klinicky sa 
môže prejaviť mnohými neurologickými poruchami a kognitívnou poruchou 
od mierneho stupňa až po demenciu, tieto poruchy sa však môžu vyskytovať 
i bez anémie či makrocytózy (Ressner, 2000; Bergendi a kol., 1997; Kadlec, 2017d).

Kyselina listová (acidum folicum, folacín, kyselina folová, vitamín B9) sa 
vyskytuje najmä v zelených častiach rastlín, v pečeni a kvasniciach. Spolu s vita-
mínom B12 má úlohu pri syntéze DNA a pri premene homocysteínu na metionín. 
Pri jej deficite môže dochádzať k hyperhomocysteinémii, ktorá je toxická pre 
endotel a je asociovaná so zvýšeným rizikom artériovej trombózy, srdcovo-
cievnych ochorení, mozgových príhod, lakunárnych infarktov. Homocysteín 
taktiež pôsobí ako agonista glutamátových NMDA receptorov, zvýšenie tejto 
transmisie má excitotoxický potenciál (Bergendi a kol., 1997; Gupta a Warner, 
2008; Brust, 2010).

Pellagra
Pellagra (tal. pelle agra – drsná koža) je choroba vyvolaná nedostatkom ky-

seliny nikotínovej (vitamín B3, niacín, nikotínamid, vitamín PP, protipelagrový 
faktor), ktorá sa nachádza za bežných okolností takmer vo všetkých živočíšnych 
a rastlinných zložkách potravy, hlavnými zdrojmi sú obilie, strukoviny, kvas-
nice, mlieko, pečeň. V orgánoch, najmä v pečeni, sa využíva na syntézu NAD+ 
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a nikotínamidadeníndinukleotidfosfátu (NADP+), ktoré sú súčasťou mnohých 
oxidoredukčných reakcií (napr. v glykolýze, Krebsovom cykle a pod.).

Pellagra, nazývaná i chorobou „troch D“, je charakterizovaná triádou prízna-
kov – dermatitída, diarea, demencia. Prejavuje sa zmenami na koži, hlavne na 
miestach vystavených slnku – zápal, pigmentácie, v gastrointestinálnom trakte 
(GIT) – stomatitída, gastritída, krvavé hnačky, a poruchami CNS – spavosť, poru-
chy videnia, strata pamäti, halucinácie. Niekedy môže byť prítomný hypertonus 
a myoklonus. Symptómy sa obvykle zlepšujú po liečbe kyselinou nikotínovou 
alebo jej amidom. Vyskytuje sa zriedka, najmä u ľudí stravujúcich sa prevažne 
kukuričnou múkou, u ľudí závislých od alkoholu môže pre nedostatočný prí-
jem stravy prejsť do alkoholovej demencie. Často býva nerozpoznaná, pretože 
príznaky môžu byť podobné delíriu pri odvykacom stave (Kadlec, 2017a; 2017c; 
Bergendi a kol., 1997; Oldham a Ivkovic, 2012; Brust, 2010; Martinove a kol., 2001).

3.2.2. Fajčenie tabaku
Až u 50 – 90 % jedincov je závislosť od alkoholu kombinovaná s fajčením 

tabaku, pričom toto fajčenie u závislých od alkoholu je spojené so signifikantne 
vyššou kvantitou a frekvenciou konzumu alkoholu u daného jedinca v porovnaní 
so závislými nefajčiarmi alebo bývalými fajčiarmi. Táto kombinovaná závislosť 
zvyšuje mortalitu z 34 % (pri alkoholovej závislosti samotnej) na 54 %. Chronic-
ké fajčenie tabaku je asociované s abnormalitami v morfológii mozgu, prietoku 
krvi a funkcii mozgu a kombinácia so závislosťou od alkoholu umocňuje škodlivé 
účinky na mozog (signifikantná atrofia neokortexu, výrazná redukcia N-ace-
tylaspartátu, prietoku krvi, a to najmä vo frontálnom a parietálnom kortexe). 
Mechanizmus, akým fajčenie poškodzuje mozgové tkanivo, môže byť priamy – 
množstvom potenciálne cytotoxických častíc v cigaretovom dyme (nikotín, oxid 
uhoľnatý, nitrozamíny, fenolové zlúčeniny, polycyklické aromatické uhľovodíky 
a iné), tvorbou voľných radikálov, zvýšenou hladinou oxidu uhoľnatého a tým 
zníženou schopnosťou erytrocytov prenášať kyslík, a nepriamy – chronickou 
obštrukčnou chorobou pľúc, hypoxiou, aterosklerózou, endotelovou dysfunk-
ciou, hypoperfúziou mozgu a náchylnosťou k difúznej ischémii. V neposlednom 
rade chronické fajčenie tabaku môže mať vplyv na kognitívne funkcie prostred-
níctvom modulácie cholínergickej, monoamínergickej, glutamátergickej a GA-
BAergickej aktivity (Durazzo a Meyerhoff, 2007; Turček, 2016).
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3.2.3. Poškodenie pečene
Pri chronickom zlyhávaní pečene v dôsledku alkoholovej cirhózy, ale aj akút-

nej alkoholovej hepatitídy, či iného poškodenia pečene alkoholom, vzniká dru-
hotná hepatálna encefalopatia. Pacienti s cirhózou pečene však aj bez znakov 
encefalopatie opakovane vykazujú horšie výsledky pri neuropsychologických 
testoch. V dôsledku portokaválnych anastomóz dochádza k zvýšeniu hladín 
toxických látok, ako napr. amoniaku, ktorý interferuje s normálnou aktivitou 
neurotransmiterov a poškodzuje motorické funkcie. Metabolizácia amoniaku 
v mozgu prebieha v astrocytoch, ktoré majú za normálnych okolností neuro-
protektívnu funkciu, prostredníctvom glutamínsyntetázy. Pri zvýšenej hladine 
amoniaku stúpa počet astrocytov, glutamínsyntetáza sa vysaturuje a prebytočný 
amoniak interferuje v neurónoch s bunkovou oxidáciou a neurotransmitermi 
(Martinove a kol., 2001; Gupta a Warner, 2008). Ďalšou látkou zodpovednou za 
obraz hepatálnej encefalopatie je mangán. Jeho znížená eliminácia poškode-
nou pečeňou, a tým znížená exkrécia žlčou, vedie k prestupu cez portokaválne 
anastomózy do systémovej cirkulácie, hypermanganémii a jeho akumulácii 
v globus pallidus a substancia nigra, menej v cerebrálnom kortexe (obr. 14), 
s následnými prejavmi ako psychiatrické, kognitívne a motorické abnormality 
(Zuccoli et al., 2010; Ghosh, 2010; Rose et al., 1999; Zahr a Pfefferbaum, 2017).

Obrázok 14 Hepatálna encefalopatia, MR obraz (podľa Zahr a Pfefferbaum, 2017)
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3.2.4. Úrazy hlavy
Intoxikácia alkoholom je významným rizikovým faktorom traumatického 

poškodenia mozgu (ang. traumatic brain injury – TBI). Prevalencia pozitivity 
alkoholu v krvi u pacientov po TBI predstavuje až 35 – 50 %, pričom alkoholom 
spôsobené TBI sú prediktívnym faktorom ich opakovania. Na slovenskej vzorke 
sa takisto preukázala signifikantne vyššia frekvencia úrazov hlavy u závislých 
jedincov (39,3 %) než u osôb bez závislosti (12,6 %), teda v pomere 3: 1. Jedinci 
intoxikovaní v čase TBI majú menšiu tendenciu k úprave kognitívnych funkcií 
a väčšie atrofické zmeny mozgu v porovnaní s triezvymi jedincami. Príčinou zá-
važnejších zmien môžu byť hemodynamické zmeny, útlm dýchania, poškodenie 
hematoencefalickej bariéry v rámci intoxikácie, ďalej komplikácia spôsobená 
odvykacím stavom pri náhlom odňatí alkoholu počas hospitalizácie (Lange et 
al., 2014; Corrigan, 1995; Novotný a Kolibáš, 1990; Páleníček et al., 2008).

Klinický obraz posttraumatickej demencie je rôznorodý a závisí od lokali-
zácie a rozsahu traumy. V závislosti od miesta poškodenia mozgového tkaniva, 
najmä kontúziou, vznikajú charakteristické ložiskové neurologické príznaky, 
časté sú fatické a gnostické poruchy. Najmä u pacientov staršieho veku môže byť 
vyvolávajúcim faktorom demencie chronický subdurálny hematóm (ako chro-
nický sa označuje, ak trvá viac ako 3 týždne) (obr. 15), v staršom veku vzniká 
už pri minimálnych zraneniach hlavy, dokonca aj bez zistiteľnej predchádza-
júcej traumy, pre ruptúru krehkých, aterosklerózou postihnutých vén, ďalším 
rizikovým faktorom je i samotná atrofia mozgu. Vrchol výskytu chronického 
subdurálneho hematómu je v 6. a 7. dekáde života (Králová, 2017; Ressner, 2000).

Obrázok 15 Chronický subdurálny hematóm, MR obraz (podľa Jones, 2009)
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3.2.5. Alkoholová cerebelárna degenerácia
Mechanizmom poškodenia cerebella môžu byť mnohé vyššie opísané faktory, 

(priamy toxický účinok etanolu, nutričné faktory, oxidatívny stres a pod.), no 
najviac diskutovaná je úloha imunitného systému. Jedinci závislí od alkoholu 
majú často zvýšenú permeabilitu čreva, asociovanú s léziami črevnej sliznice 
a vedúcu k zvýšenému vystaveniu imunitného systému antigénom patogénov. 
Organizmus reaguje tvorbou sérových protilátok (prevažne triedy IgA), ktoré 
v súvislosti s narušenou hematoencefalickou bariérou reagujú s nervovým tkani-
vom a vytvárajú lokalizované zápalové procesy v mozgu. Dominujúcou oblasťou 
poškodenia je anteriórna superiórna časť vermis cerebelli (obr. 16), menej často 
medulla oblongata, cerebrálny kortex a kmeň. Najčastejšie sa prejavuje ataxiou, 
problémami s chôdzou, nystagmom, dysfágiou, dysartriou (Shanmugarajah et 
al., 2016; Zahr a Pfefferbaum, 2017; NORD, 2007).

Obrázok 16 Alkoholová cerebelárna degenerácia, MR obraz (podľa Gaillard, 2015)

3.2.6. Centrálna pontínna myelinolýza
Centrálna pontínna myelinolýza, nazývaná aj osmotický demyelinizačný 

syndróm, je zapríčinená iónovou dysbalanciou, prevažne hyponatriémiou u je-
dincov závislých od alkoholu. Môže vzniknúť i pri terapeutickej snahe náhle 
upraviť hyponatriémiu. Prejavuje sa neschopnosťou kontrolovať svaly tváre, 
ataxiou, oftalmoplégiou, diplopiou, psychiatrickými príznakmi a zmenami 
vedomia. Na MR sa charakteristicky zobrazuje symetrická lézia ponsu, na-
zývaná aj „krídla netopiera“, osmotickou myelinolýzou môžu byť postihnuté 
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i extrapontínne oblasti – bazálne gangliá, talamus, junkcia medzi sivou a bielou 
hmotou (obr. 17) (Zahr a Pfefferbaum, 2017; Zuccoli et al., 2010).

Obrázok 17 Osmotická myelinolýza, MR obraz (podľa Zahr a Pfefferbaum, 2017; Zuccoli et al., 2010)

A B C

A – centrálna pontínna myelinolýza, B – „krídla netopiera“, C – extrapontínna myelinolýza bazálnych ganglií

3.2.7. Marchiafavova-Bignamiho choroba 
Marchiafavova-Bignamiho choroba sa vyskytuje zriedkavo, no takmer výluč-

ne u jedincov so závislosťou od alkoholu. Prejavuje sa manickými, depresívnymi 
alebo paranoidnými príznakmi, demenciou, zmätenosťou, astáziou, abáziou, 
mutizmom, zvýšeným napätím svalstva, epileptickými záchvatmi, parézou, 
ataxiou, príznakmi interhemisferického odpojenia (anomia, apraxia, agrafia), 
často progreduje do kómy a smrti do niekoľkých mesiacov. Patologicko-ana-
tomickým obrazom je demyelinizácia a čiastočná alebo úplná nekróza corpus 
callosum vytvárajúca cystické kavity a nekróza iných častí bielej hmoty (obr. 18) 
(Brust, 2010; Martinove a kol., 2001; Kim et al., 2012; Mann a Kiefer, 2009). 
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Obrázok 18 Marchiafavova-Bignamiho choroba, MR obraz (podľa Zuccoli et al., 2010)

A B

Šípky označujú: kavitácie a atrofiu corpus callosum (A), kavitácie splénia corpus callosum (B)

3.3. Manažment pacienta s alkoholovou demenciou
Poznanie mechanizmov mozgového a kognitívneho poškodenia súvisiacich 

so závislosťou od alkoholu a poznanie reverzibility týchto zmien je veľmi dôle-
žité pre klinickú prax i prognózu pacienta (Pečeňák a Pastrnková, 2012).

Abstinencia od alkoholu je prioritná aj vo fáze, keď je už rozvinuté organic-
ké poškodenie mozgu. V terapii je nevyhnutné zamerať sa okrem samotného 
alkoholu i na ďalšie príčiny alkoholovej demencie, ktoré môžu byť v niektorých 
prípadoch odstránené a demencia môže byť reverzibilná. Výsledok liečby však 
závisí od včasnej diagnózy.

Prvým krokom v diagnostike je stanoviť, že skutočne ide o demenciu zapríči-
nenú alkoholom, a odlíšiť ju od ostatných typov demencie. Odoberá sa anamnéza 
nielen od samotného pacienta, ale je vždy potrebná aj objektívna anamnéza 
od pacientových blízkych s dôrazom na minulé i súčasné zdravotné ťažkosti. 
Realizuje sa detailné klinické vyšetrenie vrátane okulomotorických abnorma-
lít (nystagmus, oftalmoplégia), cerebelárnych dysfunkcií (ataxia), prejavov 
nutričného deficitu a pod. V bežnej klinickej praxi môžeme využiť hodnotiace 
škály zamerané na úroveň kognície (napr. Štandardizovaný Mini-Mental State 
Examination – ŠtMMSE, Montreal Cognitive Assessment – MoCA, Test kresby 
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hodín – CDT, test verbálnej fluencie) a batériu neuropsychologických testov. 
Ďalej sa pátra po potenciálne reverzibilných príčinách základnými i rozšírenými 
laboratórnymi a zobrazovacími vyšetreniami.

Vzhľadom na patogenézu ochorenia je terapia symptomatická. V určitých 
prípadoch je potrebné aspoň sa pokúsiť dostať príčinu pod kontrolu a stav sta-
bilizovať. Nevyhnutná je realimentácia, rehydratácia a liečba prípadných iných 
somatických komplikácií (Králová, 2017; Martinove a kol., 2001; Dalvi, 2012; 
WHO, 2010; Sachdeva et al., 2016; Caputo et al., 2012).

Doposiaľ nie sú vypracované jednoznačné odporúčania či pokyny (ang. gui-
delines) na liečbu alkoholovej demencie. Z farmakoterapeutického hľadiska sa 
však odporúča adekvátna úprava vnútorného prostredia a substitúcia vitamínov 
najmä skupiny B. Pri podozrení na deficit tiamínu ako najčastejšej hypovita-
minózy s rizikom rozvoja Wernickeho encefalopatie (napr. pri malnutrícii, 
zhoršenom somatickom stave) sa odporúča profylaktické parenterálne podá-
vanie 250 mg tiamínu 1 × denne 3 – 5 dní alebo do zlepšenia stavu. Preferuje sa 
intravenózne (i. v.) podanie pred intramuskulárnym (i. m.), podávanie per os 
(p. o.) nie je vhodné pre nedostatočnosť vstrebávania tiamínu zo sliznice čreva. 
Ak je podozrenie alebo už je prítomná manifestná Wernickeho encefalopatia, 
odporúča sa jeho parenterálne podávanie v dávke > 500 mg 3 × denne, 3 – 5 dní, 
nasledované podávaním 250 mg 1 × denne ďalších 3 – 5 dní. Dávky pod 250 mg 
denne neobnovia zásoby tiamínu ani nezlepšia klinické príznaky. Vzhľadom 
na to, že tiamín má krátky polčas (96 minút), je potrebné ho podávať niekoľ-
kokrát denne pre optimálny prienik do mozgu. Tiamín sa podáva pred alebo 
súčasne s infúziou glukózy, pretože oxidácia glukózy je tiamín dependentný 
proces a podávanie samotnej glukózy môže vyvolať alebo zhoršiť Wernickeho 
encefalopatiu. Odporúča sa súčasné podávanie magnézia, ktoré je kofaktorom 
v mnohých reakciách s tiamínom a jeho znížená hladina môže byť zodpovedná 
za zlyhanie odpovede na parenterálnu substitúciu tiamínu (Galvin et al., 2010; 
Ridley et al., 2013; WHO, 2010; Lingford-Hughes et al., 2012; Long, 2017; Sachdeva 
et al., 2016; Vodička, 2016; Latt a Dore, 2014).

Na Slovensku dostupné preparáty tiamínu sú podľa Súhrnu charakteristic-
kých vlastností lieku (SPC) odporúčané do maximálnej dávky 300 mg denne a sú 
vhodné len k i. m. alebo p. o. podaniu, prípadne v kombinovaných preparátoch 
do 100 mg denne i. m. alebo do 300 mg denne p. o. Jediným preparátom vhod-
ným na i. v. podanie v infúznom roztoku je Soluvit N (2,5 mg tiamínu, 3,6 mg 
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riboflavínu, 40 mg nikotínamidu, 4 mg pyridoxínu, 15 mg kyseliny pantoténo-
vej, 100 mg vitamínu C, 0,006 mg biotínu, 0,40 mg kyseliny listovej, 0,005 mg 
kyanokobalamínu), maximálna dávka je 1 ampulka denne v infúznom roztoku 
i. v. (ŠÚKL, 2010; 2012; 2013a; 2013b; 2013c; 2013d; 2014a; 2014b; 2014c; 2015a; 
2015b).

Možné je využiť podpornú neuroprotektívnu liečbu, napr. nootropné látky 
(nootropiká) alebo antioxidanty. Nootropné látky (napr. piracetam, vinpoce-
tín, extrakt z ginkgo biloby EGb 761) ovplyvňujú aktivitu neurónov, zlepšujú 
mozgovú perfúziu, zlepšujú metabolizmus neurónov, fluiditu membrán, zvy-
šujú utilizáciu glukózy, kyslíka a odolnosť neurónov voči hypoxii, zlepšujú 
reologické vlastnosti krvi a takisto ako antioxidanty pôsobia ako vychytávači 
(zametači, scavengery) voľných radikálov. V podpornej liečbe môžeme využiť 
i doplnky stravy ako omega-3 mastné kyseliny (Králová, 2017; Martinove a kol., 
2001; Forgáčová, 2011).

Vzhľadom  na patofyziológiu NMDA hyperaktivity je možné zlepšenie ko-
gnitívneho deficitu podávaním kognitív – nízko až stredne afinitného anta-
gonistu otvorených iónových kanálov NMDA receptorov, memantínu, ktorý 
taktiež pomáha redukovať príznaky odvykacieho stavu a má proticravingový 
a protirelapsový účinok. Posilnenie kognitívnych funkcií môže pravdepodobne 
sprostredkovať i ako antagonista α7 podjednotky nikotínového ACh receptora. 
Ďalšími kognitívami, ktoré majú opodstatnenie v liečbe alkoholovej demencie, 
sú inhibítory cholínesteráz (donepezil, rivastigmín, galantamín).

Pri podávaní kognitív však ide o off-label liečbu (tzn., že liek bol predpísaný 
na inú ako schválenú indikáciu alebo v dávkach odlišných od registrovaných 
dávok podľa SPC), pretože sú indikované len na demenciu Alzheimerovho typu 
(Králová, 2017; Stahl, 2013; Cheon et al., 2008; Gass a Foster Olive, 2008; Krupit-
sky et al., 2007; Piasecki et al., 1998; Parsons et al., 1999; Ridley et al., 2013; Djokic 
a Zivkovic, 2009; Long, 2017; WHO, 2010; Pečeňák a kol., 2016).

Z nefarmakologických postupov je nevyhnutný tréning pamäti, primera-
né psychické zaťažovanie, psychosociálna rehabilitácia, dôležitá je aj práca 
s rodinou chorého, je možné využiť komplementárne postupy ako pet-terapia, 
muzikoterapia, aromaterapia a mnohé ďalšie (Martinove a kol., 2001; Sachdeva 
et al., 2016; Králová, 2017).

Posúdenie kognitívneho stavu by sa malo vykonávať priebežne, pretože 
umožní zistiť akékoľvek zlepšenie, stabilizáciu alebo zhoršenie stavu. Akútna 
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intoxikácia a odvykací stav môžu zhoršiť kognitívne defekty, takže posúdenie 
po tomto období, ktoré zvyčajne netrvá dlhšie ako 2 týždne, môže umožniť 
presnejšie posúdenie základnej kognitívnej úrovne (Ridley et al., 2013).
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4. KAZUISTIKY

4.1. Kazuistika 1
65-ročný pacient bol prijatý pre syndróm závislosti od alkoholu, neschopnosť 

abstinencie mimo chráneného prostredia a za účelom prerušenia pitia v ťahu. 
Celkovo išlo o jeho siedmu psychiatrickú hospitalizáciu v priebehu ôsmich rokov 
vrátane jedného neúspešného ústavného protialkoholického liečenia.

Narodil sa ako tretí zo štyroch bratov, najmladší brat bol tiež závislý od alko-
holu, mal alkoholovú demenciu, zomrel v domove sociálnych služieb. Otec bol 
ťažký konzument alkoholu, no nikdy sa neliečil, zomrel pri zrážke s autom. Pa-
cient mal maturitné vzdelanie, popri zamestnaní vyštudoval strednú priemysel-
nú školu elektrotechnickú. Pracoval ako revízny technik, piť začal spoločensky 
s kolegami po práci víno asi ako 42-ročný. Nebýval vážnejšie chorý, neliečil sa na 
žiadne somatické ochorenie. Žil v spoločnej domácnosti s manželkou, ktorá bola 
na invalidnom dôchodku, a so synom, ktorý sa liečil na schizofréniu. Päť rokov 
pred prvou hospitalizáciou, asi ako 52-ročný, začal piť intenzívnejšie, došlo 
k znižovaniu tolerancie, ako dôvody udával synovo ochorenie, strach o neho, 
hanbu a úľavu od úzkosti. Pre nespoľahlivosť v dôsledku pitia alkoholu prišiel 
o zamestnanie a založil si živnosť vo svojom odbore. Vinou alkoholu sa začali 
i hádky s manželkou, ktorá iniciovala prvú hospitalizáciu pacienta.

Pri prijatí priznal denný konzum asi 1,5 litra vína, pitie osamote, prevažne 
večer po práci, abstinovať sa nepokúsil, k závislosti bol kritický. Počas hospita-
lizácie sa rozvinul nekomplikovaný odvykací stav s tremorom, hyperhidrózou, 
akcentovaným tlakom krvi, bola realizovaná krátka detoxifikácia, verbalizoval 
motiváciu k dlhodobému liečeniu. Po úprave stavu následne nastúpil na svoje 
prvé a posledné ústavné protialkoholické liečenie. Po troch týždňoch však lieč-
bu ukončil podpísaním reverzu, odvtedy ďalšie ponúknuté liečenia opakovane 
odmietol. Týždeň po prepustení začal opäť konzumovať alkohol.

V práci sa mu začalo horšie dariť, neprosperoval, mal nízky počet zákaziek, 
manželkin invalidný dôchodok tvoril prakticky jediný príjem rodiny. Pracoval 
len 2 dni v týždni, vtedy pil až po práci, ostatných 5 dní začínal piť od rána, 
pil osamote v podniku, okrem asi 0,5 litra vína pil už aj 2,5 litra piva. Po troch 
rokoch sa na prijatie za účelom prerušenia ťahu dostavil sám. Počas hospitali-
zácie sa opäť rozvinul odvykací stav, k tremoru, hyperhidróze a pletore tváre 
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sa pridružila aj zvýšená intrapsychická tenzia, afektívna labilita a sekundárna 
depresívna symptomatika, somatickými vyšetreniami sa zistila makrocytóza, 
mierna elevácia hepatálnych transamináz, hepatosplenomegália, steatóza peče-
ne, počínajúca portálna hypertenzia a artériová hypertenzia 1. stupňa. V rámci 
detoxifikácie boli okrem diazepamu do 40 mg denne pridané i hepatoprotektíva, 
vitamíny skupiny B, antidepresívum escitalopram a bola nastavená antihyper-
tenzívna liečba. Po stabilizácii stavu bol prepustený.

V domácom prostredí asi mesiac abstinoval, následne začal opäť konzumo-
vať alkohol, predpísané lieky neužíval, zvyšoval sa craving, tolerancia a dávky 
alkoholu, pridružili sa prvé palimpsesty, strata kontroly a pitie do bezvedomia, 
nechutenstvo s následným chudnutím, skrývanie alkoholu. Prišiel už takmer 
o všetky zákazky, šoféroval pod vplyvom alkoholu, stupňovali sa konflikty s man-
želkou, napriek tomu subjektívne udával, že „skoro vôbec nepije a v práci sa mu 
darí“. Na podnet manželky bol po troch mesiacoch rehospitalizovaný. Objektív-
ne bol bez depresívnej symptomatiky, objavila sa bagatelizácia, racionalizácia, 
diskrétne známky mnestického deficitu, len mierna porucha novopamäti. La-
boratórne sa pridružila mierna trombocytopénia, somatickým vyšetrením bola 
definitívne stanovaná diagnóza chronickej alkoholovej hepatitídy, steatózy, 
portálnej hypertenzie a makrocytovej anémie. Počas hospitalizácie sa rozvinuli 
vegetatívne abstinenčné príznaky, prebehla detoxifikácia, boli podávané vita-
míny skupiny B, hepatoprotektíva, magnézium, parenterálna hydratácia. Začali 
sa rozvíjať kognitívne poruchy, verifikované psychodiagnostickým vyšetrením 
– manifestovali sa známky mnestického i intelektového deficitu, spomalenie 
myslenia, znížená vštepivosť, depravácia osobnosti a otupenie vyšších citov. 
Boli pridané nootropiká.

Po prepustení začal ihneď konzumovať alkohol, lieky vysadil, strácala sa pre-
ferencia, asi k 3 litrom piva pil už aj 0,5 litra destilátov, stratil všetky zákazky, 
zanedbával hygienu. Došlo k sociálnemu sklzu, bola prítomná inkontinencia 
moču a stolice, insomnia, poruchy chôdze, stravovania. Po troch rokoch ho 
na hospitalizáciu odporučil všeobecný lekár za účelom prerušenia ťahu a pre 
extrémne vysoké hodnoty hepatálnych enzýmov (GMT 70 μkat/l). V klinic-
kom obraze bola už absolútna strata kritickosti, subjektívne udával, že „nevie, 
prečo manželka stále volá rýchlu zdravotnícku pomoc (RZP), vôbec sa neopíja 
do bezvedomia, nemá problém s alkoholom“, ďalej dezorientácia časom, bra-
dypsychizmus, zabiehavé myslenie, dekoncentrácia pozornosti, bez prehĺbenia 
mnestického deficitu oproti poslednej hospitalizácii. Pri prijatí bol nechodiaci, 
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s ťažkou polyneuropatiou dolných končatín, seboroickou dermatitídou, subik-
terom sklér, vysokými hladinami hepatálnych enzýmov, hyperamonémiou, 
stredne ťažkou trombocytopéniou. Tentoraz sa počas hospitalizácie odvykací 
stav prvýkrát komplikoval rozvojom kompletného delíria so zvýraznením najmä 
večer a v noci – bol výrazne nepokojný, agresívny, dezorientovaný, videl na izbe 
psov, blúdil po oddelení, subjektívne „hľadal starú“, kričal na syna a manželku, 
premiestňoval veci na izbe, za smetným košom na stene „opravoval elektrické 
káble“. V terapii bolo nutné podávanie už vyšších dávok diazepamu – do 80 mg 
denne v kombinácii s tiapridom do 450 mg denne. Boli podávané bežné dávky 
vitamínov skupiny B, folátov, laktulóza, parenterálna rehydratačná terapia, 
magnézium, nootropiká. Po odoznení delíria sa manifestovala dyzartria, ptóza 
viečok, vertikálny nystagmus, pretrvávala dezorientácia. Vzhľadom na podo-
zrenie na Wernickeho encefalopatiu bol podávaný tiamín do 400 mg denne 
i. m. Bolo realizované CT mozgu (obr. 19), ktoré preukázalo periventrikulárnu 
atrofiu, kortikosubkortikálnu atrofiu supra- aj infratentoriálne.

Obrázok 19 Kazuistika 1 – CT mozgu 1

Následne sa do popredia dostal kognitívny deficit, bolo realizované psycho-
diagnostické vyšetrenie, v ktorého záveroch bola deteriorácia kognitívnych 
funkcií do pásma stredne ťažkej demencie s najvýraznejším postihnutím lo-
gickej pamäti (s výskytom pseudokonfabulácií, ktoré opakuje aj pri oddialenej 
reprodukcii), exekutívnych funkcií, vizuálno-priestorových schopností (s naru-
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šením priestorovej aj grafickej zložky). Výsledok Rorschachovho testu (ROR) 
bol hrubo organický, s nevýpravnosťou, nepresnou percepciou, odbrzdenosťou. 
Pacient bol intenzívne rehabilitovaný, do liečby bol nasadený memantín a po 
mesiaci došlo k zlepšeniu kognitívnych funkcií na úroveň poruchy ľahkého 
stupňa (ŠtMMSE 21/30 bodov), úprave laboratórnych parametrov a pacient bol 
samostatne chodiaci prepustený.

Po prepustení nastúpil do starobného dôchodku, lieky užíval nepravidelne, 
na kontrole u ambulantného psychiatra nebol. Pár týždňov abstinoval, no potom 
opäť začal konzumovať alkohol, dávky zvyšoval až do 4,5 litra piva, 1 litra vína 
a asi 0,25 litra destilátov denne, častejšie sa objavovali ebriety až do bezvedo-
mia. Po 5 mesiacoch bol prijatý na krátku rehospitalizáciu, bola realizovaná 
detoxifikácia, jednorazovo sa v noci vyskytli zrakové halucinácie, subjektívne 
„žiadal, aby sa vyhnalo z izby to malé dočúrané dievčatko a aby sa o malé posta-
ralo“. Stav spontánne odoznel, nedošlo k prechodu do delíria. Boli podávané 
vitamíny skupiny B, diazepam do 40 mg denne, nootropiká. Rehabilitáciu ako 
i ďalšiu liečbu odmietol.

Po prepustení lieky neužíval, nenavštevoval ani ambulantného psychiatra, 
ani všeobecného lekára, abstinenciu nedodržal, pil už výlučne destiláty, boli 
prítomné ebriety do bezvedomia až s nutnosťou opakovanej intubácie, napriek 
závažnému stavu a poučeniu šoféroval aj pod vplyvom alkoholu, znižovala sa 
tolerancia, bolo prítomné nechutenstvo s výrazným hmotnostným úbytkom. 
Po necelých dvoch rokoch bola pri prijatí prítomná dehydratácia, ikterus, ele-
vácia hepatálnych transamináz, hodnota celkového bilirubínu nad 80 μmol/l, 
prehĺbenie trombocytopénie, hypokoagulačný stav, subklinická hypotyreóza, 
ultrasonografickým vyšetrením sa potvrdila cirhóza pečene. K stavu bol abso-
lútne nekritický, subjektívne udával, že „nevie prečo má žlté oči, nemyslí si, že 
má problém s alkoholom, to len žena všetko zveličuje“. Odvykací stav sa opäť 
komplikoval rozvojom delíria, blúdil po oddelení, bol agresívny, dezoriento-
vaný, sadal si na nočný stolík a udával, že „letí do Bangkoku, letenku má na 
pôžičku, hľadá starú“, močil po izbe. Do liečby bol nasadený diazepam do 50 mg 
denne, tiaprid do 450 mg denne, vitamíny skupiny B, K, foláty, nootropiká, 
hepatoprotektíva, parenterálna rehydratačná terapia. Po pozvoľnom odoznení 
delíria sa rozvinul Korsakovov syndróm, prehĺbila sa polyneuropatia s rozvo-
jom kompletného imobilizačného syndrómu, stav sa komplikoval aspiračnou 
bronchopneumóniou. Pacient tykal personálu, bol dezorientovaný, udával, že 
„sme na chate, v trúbe sa pečú buchty, ktoré bude obedovať, chce nás zaviesť 
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do vedľajšej záhrady, sem prišiel teraz autobusom, na stole sú dva roky staré 
noviny“. Po pár týždňoch po jeho odoznení sa stabilizoval obraz stredne ťažkej 
demencie, ŠtMMSE 18/30 bodov, na CT mozgu progresia atrofie (obr. 20, pre 
porovnanie s predchádzajúcim CT a normou – zľava doprava).

Obrázok 20  Kazuistika 1 – CT mozgu po 2 rokoch  
Vľavo aktuálna snímka, v strede snímka spred 2 rokov, vpravo norma.

Bola nasadená liečba memantínom, realizovaná intenzívna rehabilitácia 
a po troch mesiacoch bol pacient prepustený samostatne chodiaci, so zlepšením 
kognitívnych funkcií na úroveň mierneho stupňa (ŠtMMSE 24/30 b.).

Po prepustení pokračoval v abstinencii a pravidelnom užívaní liekov pod 
dohľadom manželky, bol plne orientovaný, bez známok zhoršovania kognitív-
nych funkcií z úrovne ľahkej demencie, no po dvoch mesiacoch pacient náhle 
zomrel na internom oddelení v dôsledku zlyhania pečenie komplikovaného 
bronchopneumóniou.

Záverom je možné zhrnúť, že na uvedenej kazuistike je demonštrovaný celý 
23-ročný priebeh rozvoja syndrómu závislosti od alkoholu u daného pacienta 
s jeho jednotlivými štádiami od spoločenského pitia cez zvyšovanie frekvencie 
konzumu, tolerancie, chuti na alkohol, ranné pitie, problémy v práci a rodine, 
skrývanie alkoholu, zmeny preferencie, prvé palimpsesty, racionalizáciu, baga-
telizáciu až popieranie, pitie bez ohľadu na dôsledky, jednotlivé, postupne sa 
prehlbujúce somatické komplikácie so zodpovedajúcimi laboratórnymi hodno-
tami, odvykacie stavy komplikované delíriom tremens, alkoholovú depraváciu 
osobnosti, klinické známky Wernickeho encefalopatie, konfabulačné tendencie 
až po rozvoj alkoholovej demencie, ktorú sa vždy liečbou a abstinenciou podarilo 
zlepšiť minimálne do štádia demencie ľahkého stupňa.
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4.2. Kazuistika 2
65-ročný pacient bol prijatý po tom, čo bol nájdený na ubytovni, kde niekoľ-

ko dní nejedol, nepil tekutiny, bol po opakovaných pádoch s traumou hlavy, 
okrem svojho mena nevedel udať žiadne relevantné anamnestické údaje. Bolo 
realizované CT mozgu bez nálezu traumatických zmien intrakraniálne, ale bolo 
prítomné drobné hypodenzné ložisko v ponse, širšie likvorové priestory a atro-
fia mozgu. Pri prijatí bola viditeľná dezorientácia časom, miestom a situáciou, 
bradypsychizmus, kognitívna porucha stredne ťažkého stupňa (ŠtMMSE 19/30 
bodov), bez fatických porúch, pacient bol výrazne hygienicky zanedbaný. Priznal 
konzumáciu asi 1,5 litra piva a niekoľko poldeci destilátov denne, somaticky 
nebol schopný samostatnej chôdze pre polyneuropatiu, výraznú ataxiu, labo-
ratórne sa zistila hypoalbuminémia, hypoproteinémia, hypokaliémia, deficit 
folátov, makrocytová anémia ľahkého stupňa, trombocytopénia, ľahká elevácia 
hepatálnych transamináz.

Objektívne anamnestické údaje boli získané od bývalej manželky, ktorá udá-
vala, že pacient má vysokoškolské vzdelanie, je chemický inžinier, vyučoval 
študentov, písal vysokoškolské skriptá, 5 rokov pracoval v Alžírsku, následne 
si založil firmu, ale veľmi sa mu nedarilo a asi ako 50-ročný začal piť víno, stále 
menej času trávil doma, prespával vo firme, kde pil osamote. Dvakrát absolvoval 
kompletné protialkoholické liečenie, ambulantného psychiatra však nevyhľa-
dal, lieky neužíval. Rodinná anamnéza bola negatívna, somaticky sa neliečil na 
žiadne ochorenie, k lekárom nechodil. Stupňovali sa konflikty v manželstve, 
ktoré po piatich rokoch vyústili do rozvodu. Odvtedy pacient býval na ubytovni. 
Ako 60-ročný nastúpil do dôchodku, peniaze však vždy minul a ešte si aj narobil 
dlhy. Od rozvodu sa s ním bývalá manželka stretávala asi raz mesačne, okrem 
výrazného trasu si na ňom nevšimla nič neobvyklé.

Do liečby bol pre rozvoj miernej abstinenčnej symptomatiky v zmysle tre-
moru prechodne nasadený oxazepam do 30 mg denne, nootropiká (piracetam, 
neskôr extrakt z ginkgo biloby), tiamín do 200 mg denne, foláty. Druhý deň sa 
u pacienta rozvinula okrem dezorientácie aj zmätenosť (močil na podlahu, líhal 
si na zem, udával, že „sme vo dvore, kúsok je detské ihrisko“), bol prítomný 
horizontálny nystagmus zvýrazňujúci sa pri pohľade nahor. Pacient bol vyšet-
rený neurológom, klinické príznaky spĺňali diagnostické kritériá Wernickeho 
encefalopatie, bol podávaný tiamín do 600 mg denne i. m. a 400 mg p. o., bolo 
realizované MR mozgu so záverom difúznej mozgovej atrofie, chronickej leu-
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koencefalopatie, pravdepodobne vaskulárnej etiológie, komorový systém bol 
difúzne priestrannejší, vonkajšie likvorové priestory rozšírené, bez MR známok 
Wernickeho encefalopatie (obr. 21).

Obrázok 21 Kazuistika 2 – MR mozgu

Nystagmus i zmätenosť do týždňa na liečbe vymizli, no stav plynulo prešiel 
do amnesticko-konfabulatórneho syndrómu. Pacient udával, že „bol včera na 
výcviku, lietal v lietadle, ale nepilotoval ho, býva v nemocnici na Kramároch“. Do 
liečby bol nasadený memantín postupne do 20 mg denne, pacient bol intenzívne 
rehabilitovaný. Stav sa postupne výrazne zlepšoval, pacient začal samostatne 
chodiť, bol orientovaný. Pred prepustením bolo realizované psychodiagnostické 
vyšetrenie, kedy už bol ŠtMMSE 24/30 bodov, najväčšie deficity sa prejavovali 
v oblasti pamäti (učenie, oddialená reprodukcia), exekutívnych funkcií (inhi-
bícia, presúvanie pozornosti) a psychomotorického tempa. Pacient bol asi po 
mesiaci prepustený do domova sociálnych služieb s diagnózou dementného 
syndrómu ľahkého stupňa.

V uvedenej kazuistike je zhrnutý 15-ročný vývoj syndrómu závislosti od alko-
holu s rozvojom komplikácií u 65-ročného pacienta. Pri aktuálnej hospitalizácii 
sa v úvode manifestoval dementný syndróm stredne ťažkého stupňa, pacient bol 
nechodiaci pre výraznú ataxiu a polyneuropatiu. V priebehu hospitalizácie sa roz-
vinul odvykací stav, ktorý plynule prešiel cez obraz Wernickeho encefalopatie do 
amnesticko-konfabulatórneho syndrómu, a na liečbe vysokými dávkami tiamínu 
v kombinácii s memantínom a nootropikami spolu s intenzívnou rehabilitáciou 
bola zjavná reverzibilita uvedeného stavu a pacient bol po mesiaci prepustený 
samostatne chodiaci s diagnózou dementného syndrómu ľahkého stupňa.
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ZÁVER

V predkladanej špecializačnej práci sme sa zaoberali problematikou alkoho-
lovej demencie. Jej zámerom bolo podať prehľad odbornej literatúry doplnenej 
kazuistikami venujúcimi sa uvedenej téme.

Alkoholová demencia jednoznačne patrí medzi najčastejšie sekundárne de-
mencie, zo všetkých typov demencie tvorí približne 10 %. Pri včasnej a správnej 
liečbe je potenciálne reverzibilná. Je často nedostatočne identifikovaná, a preto 
sa objavuje názor, že alkoholová demencia je považovaná za tichú epidémiu 21. 
storočia. Spôsobov, akým užívanie alkoholu vedie k alkoholovej demencii, exis-
tuje mnoho a môžu sa vzájomne rôzne kombinovať. Alkohol pôsobí primárne 
neurotoxicky a sekundárne prostredníctvom početných komplikácií spojených 
predovšetkým s jeho nadmerným, chronickým užívaním, životným štýlom, 
malnutríciou, konzumáciou alkoholu s inými návykovými látkami. Syndróm 
závislosti od alkoholu, odvykací stav, delírium, Wernickeho-Korsakovov syn-
dróm, hypovitaminóza B12 a kyseliny listovej, pellagra, hepatálna encefalopatia, 
traumy hlavy, kombinované užívanie s fajčením tabaku, alkoholová cerebelár-
na degenerácia, centrálna pontínna myelinolýza, Marchiafavova-Bignamiho 
choroba ako jednotlivé klinické formy môžu vyústiť do alkoholovej demencie, 
môžu zdieľať spoločné anatomické oblasti, a preto predstavujú skôr kontinuum 
ako len samostatné klinické jednotky. Neuroanatomický podklad alkoholovej 
demencie zahŕňa kortikálne i subkortikálne štruktúry, je prítomná cerebelárna 
atrofia, kortikálna atrofia s predominanciou frontálnych lalokov, úbytok bielej 
mozgovej hmoty, corpus callosum, rozšírenie mozgových brázd a komôr, zúže-
nie závitov, atrofia hipokampu a zmenšenie objemu talamu. Z biochemického 
hľadiska patológia súvisí s priamym neurotoxickým účinkom alkoholu, jeho 
charakteristikou, farmakodynamikou a farmakokinetikou, a sekundárnymi 
vplyvmi, ako napríklad nedostatočná hladina vitamínov a minerálov, zvýšená 
hladina toxických látok, porucha osmotických pomerov, zvýšená aktivita imunit-
ného systému. Nastáva glutamátová excitotoxicita, oxidatívna toxicita, porucha 
transkripcie génov, dysbalancia proapoptotických a antiapoptotických fakto-
rov, porucha cytoskeletálnej siete, ktoré vedú k úbytku dendritického vetvenia, 
zmenšeniu objemu tiel neurocytov, neuronálnej smrti, degenerácii myelinizo-
vaných axónov a poškodeniu mozgu. Klinicky sa prejavuje prítomnosťou exe-
kutívnych, vizuálno-priestorových, pamäťových deficitov, porúch pozornosti, 
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neurologických príznakov typu ataxie pri zachovaných rečových schopnostiach 
a stabilizáciou alebo zlepšovaním kognície pri dlhodobej abstinencii. Výsledok 
liečby závisí od včasnej diagnózy alkoholovej demencie. V diagnostike je nutné 
stanoviť, že skutočne ide o demenciu zapríčinenú alkoholom, odlíšiť ju od ostat-
ných typov demencie prostredníctvom pedantnej anamnézy od pacienta a jeho 
blízkych, a to dôsledným klinickým vyšetrením s využitím hodnotiacich škál, 
základných a rozšírených laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení. Vzhľadom 
na patogenézu ochorenia je terapia symptomatická, prioritou je abstinencia 
od alkoholu, liečba závislosti, odvykacieho stavu a prípadných psychiatrických 
a somatických komplikácií. Využívajú sa farmakologické a nefarmakologické 
postupy liečby alkoholovej demencie. Posúdenie kognitívneho stavu by sa malo 
vykonávať priebežne, pretože umožní zistiť akékoľvek zlepšenie, stabilizáciu 
alebo zhoršenie stavu.

V ilustratívnych kazuistikách sme sa zamerali na možnú reverzibilitu alko-
holovej demencie. V prvej kazuistike sme demonštrovali celý 23-ročný priebeh 
rozvoja syndrómu závislosti od alkoholu u daného pacienta s jeho jednotli-
vými štádiami od spoločenského pitia cez zvyšovanie frekvencie konzumu, 
tolerancie, chuti na alkohol, ranné pitie, problémy v práci a rodine, skrývanie 
alkoholu, zmeny preferencie, prvé palimpsesty, racionalizáciu, bagatelizáciu až 
popieranie, pitie bez ohľadu na dôsledky, jednotlivé, postupne sa prehlbujúce 
somatické komplikácie so zodpovedajúcimi laboratórnymi hodnotami, odvy-
kacie stavy komplikované delíriom tremens, alkoholovú depriváciu osobnosti, 
klinické známky Wernickeho encefalopatie, konfabulačné tendencie, až po 
rozvoj alkoholovej demencie, ktorú sa vždy liečbou a abstinenciou podarilo 
zlepšiť minimálne do štádia demencie ľahkého stupňa.

V druhej kazuistike sme zhrnuli 15-ročný vývoj syndrómu závislosti od alko-
holu s rozvojom komplikácií u 65-ročného pacienta. Pri aktuálnej hospitalizácii 
sa v úvode manifestoval dementný syndróm stredne ťažkého stupňa, pacient bol 
nechodiaci pre výraznú ataxiu a polyneuropatiu. V priebehu hospitalizácie sa 
rozvinul odvykací stav, ktorý plynule prešiel cez obraz Wernickeho encefalopa-
tie do amnesticko-konfabulatórneho syndrómu, a na liečbe vysokými dávkami 
tiamínu v kombinácii s memantínom a nootropikami spolu s intenzívnou re-
habilitáciou bola zjavná reverzibilita uvedeného stavu a pacient bol po mesiaci 
prepustený, samostatne chodiaci s diagnózou dementného syndrómu ľahkého 
stupňa.
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Na záver si dovolíme vyjadriť názor, že včasným rozpoznaním príznakov 
alkoholovej demencie a včasnou a správnou liečbou základného ochorenia je 
možné dosiahnuť takú úroveň kognitívnych funkcií, akú mal pacient pred ocho-
rením, prípadne ju aspoň čiastočne zlepšiť. Táto reverzibilita môže mať zásadný 
význam v prognóze pacienta.
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