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Súhrn 

Alkoholické psychózy môžu byť jeden z možných dôsledkov nemierneho pitia al
koholu. Snaha o ich presnú klasifikáciu trvá už veľa storočí, ale táto skupina psy
chóz z nozologického ani z nozografického hľadiska doteraz nie je presne rozdelená. 

Teórie etiopatogenézy odrážajú snahu komplexného prístupu z hľadiska soma
tického, genetického, neurobiologického, neuropsychoendokrínologického a neuro
psychoimunologického. Napriek množstvu nových informácií z týchto oblastí nebola 
doteraz formulovaná etiopatogenetická teória zohľadňujúca všetky tieto smery. 

K r ú č o v é s lov á : alkoholická psychóza - dôsledok pitia alkoholu - nozologická 
a nozografická rôznorodosť - etiopatogenéza - neurobiológia 
- neuropsychoendokrinológia - neuropsychoimunológia 

Summary 

The alcohol related psychoses can be the ones from a possible results of heavy 
al co hol drinking. The aim to the correct classification has been running for many 
centuries, but this kind of psychotic diseases has never been divided neither from 
nosological nor nosographical point of view up to now. 
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The ethiopathogenetic theories are nearing to the complex attitude including so
matics, genetics, neurobiology, neuropsychoendocrinology and neuropsychoimmuno
logy. Despite a lot of up to date information from all the described areas no ethiopa
togenetic theory reflecting all the previous mentioned aims has been made up. 

Key w o r ds: the alcohol related psychosis - the result of a heavy alcohol drin
king - nosological and nosographical diversity - ethiopathogene
sis - neurobiology - neuropsychoe.ndocrinlogy - neuropsychoim
munology 

História 

Názory na požívanie alkoholických nápojov a alkoholizmus vznikali už 
v dávnej histórii ľudstva . Už v mytológiách rôznych starovekých národov sa 
tvrdí, že alkoholické nápoje (najmä víno) darovali jednotlivým národom bož
stvá. Dozvedáme sa však aj to, že nemierne pitie alkoholu sa trestalo rôz
nymi spôsobmi. V starovekej Číne sa trestalo smrťou , pitie alkoholu katego
ricky zakazovali Konfucius a Budha. 

V stredoveku, keď sa rozvíjalo predovšetkým pivovarníctvo a liehovarníc
tvo, v európskych štátoch používali zväčša telesné tresty. V Holandsku pri
väzovali ženy-alkoholičky remeňmi ku klátu a ponárali ich do vody. V Rus
ku cár Peter L dával alkoholikom na krk 23-funtovú medailu s nápisom "Za 
opilstvo". V Anglicku vodili alkoholikov po meste za remeň uviazaný na 
krku. 

Prvotná formulácia alkoholizmu patrí zakladateľovi americkej psychia
trie Benjaminovi Rushovi, ktorý chápal alkoholizmus ako rozborenie vôle 
vedúce k chudobe, biede a k zločinu . Jeden z prvých názorov, blízkych 
nozologickému chápaniu alkoholizmu sa pripisuje K. M. Bruhlovi-Kra
merovi (1819), v diele ktorého termíny "zapoj" alebo "trunksucht" zname
najú v tom čase najrealistickejší opis kliniky alkoholizmu, ktorý chápe ako 
telesné ochorenie, poškodzujúce nervový systém a vedúce k abnormálnej 
túžbe po alkohole. 

Na území Slovenska štyridsiate roky 19. storočia sú obdobím rozkvetu 
spolkov striezlivosti (miernosti). Podľa zahraničných vzorov (najmä podľa 
írskeho hnutia, vedeného T. Mathewom) sa začalo organizovať abstinentské 
hnutie, ktorého sa ujali štúrovci a začlenili ho do celkového programu obro
dy národa. Od r. 1874, keď boli spolky zakázané, sa abstinentská činnosť 
uskutočňovala len v rámci náboženských spolkov (ružencové spolky triez-
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vosti, hnutie Modrý kríž , spolok Good Templars v Bratislave). 
Ucelený medicínsky náhľad na alkoholizmus a prístup k liečbe alkoholiz

mu sa na Slovensku odrazil v 20-tych a 30-tych rokoch 20. storočia, keď 
z iniciatívy Krajinského ústredia Abstinenského zväzu v Bratislave a Kra
jinského výboru Slovenskej krajiny v r . 1937 vznikla Abstinentská liečebňa 
v Istebnom na Orave pod vedením E. Krausa. 

V rokoch 1961- 1965 v Bratislave-Dúbravke existovala vtedajšia protial
koholická liečebňa pod vedením jej zakladateľa M. Turčeha, tiež zakladateľa 
časopisu Protiallwholichý obzor. Reprofilizáciou vtedajšej ftizeologickej 
liečebne na Muráni v r. 1972 vznikol Ohresný liečebný ústav psychiatrichý 
Predná Hora, špecializovaný na liečbu alkoholizmu, iných toxikománií a pa
tologického hráčstva. 

Z novších a súčasných autorov zo Slovenska na poli boja proti alkoholiz
mu treba spomenúť E. Guensbergera, J . Pogádyho, M. Turčeha, S. Kundu, 
E. Kolibáša a V. Novotného. 

Definícia pojmu allwholichá psychóza 

Už samo adjektívum alhoholiché vyjadruje jeden z možných následkov 
dlhodobého a nemierneho pitia alkoholu. Z tohto hľadiska k alkoholickým 
psychózam patria predovšetkým delírium tremens, alhoholichá halucinóza, 
alhoholichá paranoidná psychóza, Korsahovova psychóza a allwholichá de
mencia. 

Niektorí autori sem zaraďujú aj allwholichú paranoju, alhoholichý para
noid, niehedy aj alhoholichú parafréniu, allwholichú mániu, alhoholichú de
presiu, alhoholichú pseudoparalýzu, alhoholichú hatatóniu a navyše aj dis
pomániu a rozličné formy encefalopatie (Wernicheho encefalopatia, Marchia
favova-Bignamova choroba, hepatálna encefalopatia, alhoholická pelagra, 
prípadne ďalšie veľmi zriedkavé formy). 

Už tento výpočet naznačuje, že nozologické a no zo grafické usporiadanie 
alkoholických psychóz nie je doriešené a ani ich súvislosť s alkoholom nie je 
vždy jednoznačná. 

Klasifikačné a terminologické súvislosti 

V medzinárodnej klasifikácii chorôb MKCH-10 (1992) sú alkoholické psy
chózy klasifikované takto: sú to duševné poruchy a poruchy správania sa 
vyvolané účinkom psychoaktívnych látok (F10-F19). 
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1) Delírium tremens je definované ako odvykací stav s delíriom (stav, pri 
ktorom je odvykanie komplikované vznikom delíria) a kódované ako F 10.4. 

2) Korsakovova psychóza je písaná ako alkoholický amnestický syndróm, 
F 10.6. 

3) Alkoholická halucinóza a alkoholická paranoidná psychóza (v novej 
terminológii ako alkoholická paranoja) sú označené ako psychotická poru
cha, FlO.5. 

4) Alkoholická demencia nemá špecifický kód, ale patrí pod skupinu 
ochorení, ktoré majú názov reziduálny stav a psychotická porucha s nesko
rým začiatkom, FlO. 7. 

V diagnostickom a štatistickom manuáli duševných porúch DSM-IV 
(1994) sú duševné poruchy vyvolané účinkom alkoholu zaradené do oddielu 
"poruchy na podklade užívania substancií". 

V tejto kapitole sú alkoholické psychózy spomenuté v kapitole "poruchy 
zapríčinené užívaním allwholu". Hoci sú alkoholické psychózy v tejto kapito
le spomenuté, priamo v nej nie sú popísané. 

1) Delírium tremens (substance withdrawal delirium) je podrobne popí
sané v kapitole delírium, demencia, amnestické a ostatné kognitívne poru
chy. 

2) Korsakovova psychóza je popísaná v tej istej kapitole, ale jej plný ná
zov v DSM-IV je alkoholom indukovaná perzistujúca amnestická porucha. 

3) Alkoholická demencia je tak isto popísaná v tej istej kapitole, ako 
ostatné choroby, jej názov je substanciou indukovaná perzistujúca demen
cia. 

4) Alkoholická paranoja, podľa DSM-IV alkoholom indukovaná psychotic
ká porucha s bludmi je zaradená do kapitoly schizofrénia a ostatné psycho
tické poruchy. 

5) Alkoholická halucinóza (alkoholom indukovaná psychotická porucha 
s halucináciami) je tak isto zaradená do kapitoly schizofrénia a ostatné 
psychotické poruchy. 

Z uvedeného prehľadu literárnych zdrojov vyplýva, že ani klasifikácia, 
ani terminologická vyhranenosť v súčasnosti nie je ustálená, ale neustále sa 
m ní. Čiže na záver možno konštatovať, že táto otázka z klasifikačného, ter
minologického a aj symptomatologického hľadiska stále nie je uzavretá 
a zrejme vyžaduje ešte veľa úsilia. 
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Konhrétne diagnostiché lwtegórie 

1. Odvylwci stav s delíriom (delírium tremens) 

Prvé popísané zmienky odvykacieho stavu spôsobeného alkoholom, ktorý 
sa popisom podobá na delírium tremens, pochádza z roku 1700. Prvý popis 
delíria od konkrétnych autorov pochádza z r . 1813 od Pearsona aSuttona. 
Neskôr klasické obrazy popísali Bonhoeffer, Magnan, Kraeppelin, Megen
dorffer a Bleuler. 

Po prodromálnych príznahoch (úzlwsť, nepolwj, zmyslová predráždenosť 
s hypnagogichými alebo ojedinelými halucinačnými vsuvlwmi), htoré sú spo
jené stremorom, potením, nechuťou do jedenia až dávením a cellwvou sla
bosťou, vznihá stav zmätenosti s masívnymi halucináciami, najmä zralw
vými. Časté sú tiež sluchové halucinácie a ilúzie. K tomu všetkému sa pri
pája vystupňovaná úzkosť, delírium zamestnanosti alebo cielenejšie profe
sionálne delírium. Okrem ahútneho začiathu, htorý je pre delírium tremens 
typichý, vyshytuje sa aj peral~útny, subakútny a chronicl~ý priebeh. 

V etiopatogenéze delíria tremens sú v literárnych zdrojoch najčastejšie 
teórie a prístupy z týchto okruhov: 

a) neurobiologiché abnormity - keďže vznik je aj následok odňatia alko
holu, pri odňatí alkoholu sa zvyšuje aktivita autonómneho nervového systé
mu: sú prítomné motoriché abnormity, hyperexcitabilita centrálneho ner
vového systému zahŕiíajúca senzorichú hyperreahtivitu, lwnvulzie, anxietu 
a psychologichý dyshomfort (Becker, 2000). 

Chronický konzum alkoholu a jeho postupné odňatie má za následok zní
ženú koncentráciu pro-opiomelanohortínu a je spojený so zníženou hladinou 
kortikosterónu a adrenokortikotrópneho hormónu. Čiže chronický abúzu s al
koholu indukuje zmeny HPA osi, ktoré sa vyskytujú aj u abstinujúcich alko
holikova u synov alkoholikov. Ide teda o chronické, perzistentné zmeny 
HPA osi, indukované alkoholom, ktoré majú signifikantnú úlohu pri rozvoji 
alkoholického abstinenčného syndrómu a zvyšujú riziko relapsu (Rasmus
sen a kol., 2000). 

Ďalej v hippokampe bola signifikantne znížená hladina hydroxyindoloc
tovej kyseliny a v cerebrálnom kortexe zvýšená. Hladina homovanilínovej 
kyseliny bola pri odňatí alkoholu v stri ate znížená a hladina serotonínu zvý
šená. Tieto výsledky ukazujú, že hladiny dopamínu, serotonínu a ich meta
bolitov sú narušené odňatím alkoholu (Uzbay a kol., 1998). 
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b) genetiché abnormity - je popísaný neuropeptid Y, ktorý je zastúpený 
v centrálnom a periférnom nervovom systéme a predpokladá sa, že modulu
je funkcie ako príjem potravy, anxietu, cirkadiánny rytmus, paroxyzmy 
a hormonálnu sekréciu. Substitúcia z C na T nalokuse 5671 NPY génu je 
zodpovedná za paroxyzmy počas odňatia alkoholu (Okubo a Harada, 2001). 

Do tejto skupiny porúch je zahrnutý aj endogénny opioidný systém, ktorý 
zohráva dôležitú úlohu v posilňovacích vlastnostiach alkoholu prepojovacou 
aktiváciou mezolimbického dopamínového systému. Asn 40 Asp substitučný 
polymorfizmus ľudského mu opioidného receptora ovplyvňuje väzbu opioi
dov a signálnu transdukciu a môže prispievať k vzniku alkoholizmu (Smol
ka a kol., 1999). 

Tiež homozygotný genotyp CNR 1 1359 A/A pre hanabinoidný receptor 
CB 1 znamená vulnerabilitu pre delírium tremens (Schmidt a kol., 1999). 

c) somatiché ochorenia - sú popísané konkrétne rizikové faktory, spojené 
s objavením sa delíria. Tachykardia viac ako 120 úderov zaminútu, koncen
trácia alkoholu viac ako jeden gram na liter telesnej tekutiny, anamnéza 
epileptických záchvatov a epizód delíria. 

Tiež konkrétne somatické ochorenia (pneumónia, ochorenia kardiovas
kulárneho systému, ochorenia pečene, anémia) a kindling ako jeden z mno
hopočetných mechanizmov sú spojené s objavením sa delíria (Palmstierna, 
2001). 

2. Alhoholichý amnestichý syndróm (Korsahovova psychóza) 

S. S . Korsakov roku 1887 opísal a v r.1889 pomenoval ako "cerebropathia 
psychica toxaemica" psychózu so svojráznym organickým psychosyndró
mom, masívnymi konfabuláciami a polyneuritídou. Podľa autora ju pomeno
val Bonhoeffer. 

Z nenápadných prodrómov (parestézie končatín, generalizované bolesti 
rôznych častí tela, nespavosť, vyčerpanost) stav prepuká do psychotickej epi
zódy, zvyčajne delirantného typu. Najrýchlejšie ustupujú polyneuropatické 
symptómy, mnestické poruchy sa upravujú zdíhavejšie. Choroba má zvyčaj
ne regresívno - chronický charakter s reziduálnym defektom. Kompletná re
n' is ia sa vyskytuje v jednej tretine, ťažký defekt až v polovici prípadov. 

Diagnózu Korsakovovej psychózy možno stanoviť na základe výskytu 
týchto hlavných symptómov: retrográdna amnézia, narušená orientácia 
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a uštepiuosť, Iwnfabulácie. V etiopatogenéze sa tak isto prelínajú viaceré 
prístupy: 

a) neurobiologiché abnormity - v tomto ochorení sa predpokladá úloha 
deplécie neurotransmiterových systémov (acetylcholínouého, glutamátouého, 
GABA-ergichého a serotonínouého) (Kopeiman, 1995). 

b) multifaktoriálne lézie Idúčouých oblastí eNS - ako neurodegenerácia 
hypotalamických nuclei mammilares a mediodorzálnych a predných tala
mickýchjadier (Harding a kol. , 2000). 

Kritické miesta lézií pre anterográdnu amnéziu zahŕňajú corpora mam
milaria, mammilotalamický trakt a prednú časť talamu. Retrográdny typ 
amnézie sa odvíja na podklade funkčnej abnormity neuronálneho okruhu 
medzi dorzomediálnou časťou talamu a prefrontálnym Iwrtexom (Verstichel 
a kol., 2000). 

U týchto pacientov bola tiež dokumentovaná tzv. centrálna pontínna 
myelinolýza, čo je zriedkavé ochorenie, ktorého podkladom je myelínová 
a axonálna dezintegrácia bielej mozgovej hmoty. Klinický obraz je charak
terizovaný chronickým alkoholizmom, rýchlym vznikom hyponatrémie a po
kročilým vekom (Sullivan a Pfefferbaum, 2001). 

c) somatické ochorenia - pri tejto diagnóze bol dokumentovaný výskyt 
malignómou, hardiouaslwlárnych a respiračných ochorení (Schepers a kol. , 
2000). 

3. Wernickeho encefalopatia 

Tu je potrebné zdôrazniť rozpory v klasifikačných pristupoch. Zahraniční 
autori (Cook a kol. , Coe a kol., Kikuchi a kol.) uprednostňujú tézu o spo
ločnom Wernickeho-Korsakououom syndrómouom komplexe, pretože podľa 
nich sa obidva syndrómy často vyskytujú spoločne . Naproti tomu slovenskí 
autori (Kunda, Kolibáš a Novotný) neuznávajú teóriu spoločného syndró
mo vé ho komplexu, pretože etiológia Wernickeho encefalopatie je jednoz
načne malnutričná, ale etiológia Korsakovovej psychózy je multifaktoriálna. 

Klinický obraz Wernickeho encefalopatie je: vestibulárna dysfunkcia, 
zmätenost: abnormity okulárnej motoriky zahŕňajúce horizontálny nystag
mus-laterálnu rektálnu obrnu pohladu a generalizované kŕče. 

Bolo popísané zvýšenie extracelulárnej glutamátovej koncentrácie (Hazell 
a kol., 2001), prolongovaná hyperemesis gravidarum (Tan a Ho, 2001). 
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4. Reziduálna a psychotichá porucha s neslw rým začiathom 

(alhoholichá demencia) 

Pri posudzovaní neuropsychologiského profilu pacientov s alkoholickou 
demenciou a demenciou Alzheimerovho typu pacienti s dem enciou Alz
heimerovho typu mali horšie výsledky v konfrontačnom pomenovaní, roz
poznávaní a orientácii. Pacienti s al/wholiclwu demenciou mali horšie vý
sledky v motorickej kontrole a vo voľnom vybavovaní si pamäťových stôp. 

Z etiopatogenetických faktorov je popísaný zvýšený hrvný tlah ako zvý
šené riziko pre stredne ťažké kognitívne zhoršenie (DeCarli a kol. , 2001) . 
Efekt abúzu alkoholu pre riziko vzniku kognitívnej deteriorácie zdá sa byť 
modifikovaný prítomnosťou alely epsilon 4 ApoE (Dufouil, 2000). 

Pri vyšetrení hladiny tau proteínu v cerebrospinálnom moku pacienti 
s alhoholom induhovanými organichými poruchami CNS mali normálnu 
hladinu tau proteínu oproti pacientom s demenciou Alzheimerovho typu, čo 
môže byť dôležitý diagnostický marker (Morikawa a kol. , 1999). 

5. AlhoholicM psychotichá porucha (al/wholichá halucinóza 
a alhoholichá paranoidná psychóza) 

V domácich literárnych zdrojoch psychózy na podklade abúzu alkoholu 
delia sa na 

a) alhoholichá halucinóza (auditívne ilúzie a halucinácie, bludy ohroze
nia, bludy perzekučné a megalomanické. Somatické prejavy zodpovedajú 
úrovni abstinenčnej symptomatiky). 

b) alhoholichá paranoidná psychóza (bludy prenasledovania, žiarlivostný 
blud nevery. V osobnostných črtách sa vyskytuje sklon k nedôverčivosti, po
dozrievavosti a vzťahovačnosti . Sám žiarlivostný blud u alkoholikov na
dobúda groteskné a bizarné podoby, čo je v súlade s narušením kritickosti 
a rozvoja organického komponentu, vyjadreného zmenou osobnosti). 

c) alhoholichý paranoid (perzekučný bludný systém, ochorenie prebieha 
akútne, subakútne alebo chronicky). 

Už aj mierna konzumácia alkoholu spôsobuje poruchy nálady. Efekt al
koholu na priebeh psychiatrických ochorení a porúch spánku je sprostredko
v~ný rôznymi mechanizmami, ale principiálne ide o narušenie rôznych neu
rotransmiterových systémov v CNS, htoré môžu modifihovať priebeh psy
chiatrichých ochorení, porúch spánhu a tiež ovplyvňujú odpoved na psycho-
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farmalwlogichú mediháciu. Narušenie neurostransmiterových systémov 
v zmysle zmeny odpovede môže byť manifestované rebound fenoménom , 
ktorý je podobný subsyndromálnemu abstinenčnému stavu, ktorý ovplyvňu
je spánok, precipituje úzkosť a symptómy pri poruchách nálady (Castaneda 
a kol., 1998). 

6. Marchiafavova-Bignamova choroba 

Je to ochorenie, ktoré je tiež zaradené do spektra alkoholických psychóz. 
(Navarro a Noriega, 1999) popisujú, že táto choroba bola prvýkrát diagno
stikovaná v roku 1903. M-B (Marchiafavova-Bignamova) choroba je zried
kavé ochorenie, väčšinou pozorované u ťažkých alkoholikov. Podstata tohoto 
ochorenia je demyelinizácia a nehróza corpus callosum (CC) a nie hedy 
priľahlej sublwrtihálnej bielej hmoty. Symptomatológia je rôzna a NMR 
vyšetrenie je schopné diagnostihovať toto ochorenie v jeho počiatočných štá
diách. Klinický priebeh varíruje a môže byť a/~útny, subahútny alebo chro
nický. Hoci bolo navrhnutých veľa etiopatogenetichých hypotéz, patofy
ziológia M-B choroby zostáva nejasná. Bolo demonštrovaných niekoľko prí
padov u pacientov, ktorí neboli závislí od alkoholu, čo znamená, že len sám 
alkohol nie je zodpovedný za lézie. 

Narušenie dráh v corpus callosum, ako je možné nájsť pri M-B chorobe, 
je spojené s evidentným zhoršením fungovania CNS, čo je podložené vyše
trením kognitívnych funkcií a vyšetrením zobrazovacími metódami. O tomto 
ochorení sa predpokladá, že je zriedkavou a ťažkou komplikáciou chronic
kého alkoholizmu. Je charakterizované nekrózou a subsekventnou atrofiou 
corpus callosum, ktoré je hlavnou štruktúrou eNS, spájajúcou Iwrešpon
dujúce oblasti oboch hemisfér. Neuropsychologické vyšetrenie odhalilo obraz 
ťažkej globálnej demencie. NMR vyšetrenie ukázalo stredne ťažkú atrofiu 
predných kalozálnych oblastí a ťažkú atrofiu zadných kalozálnych oblastí, 
v pozadí kortikálnej a subkortikálnej atrofie. PET vyšetrenie odhalilo 
znížený glukózový metabolizmus, zvlášť v subkortikálnych a mediálnych 
frontálnych oblastiach (Kohler a kol., 2000). 

M-B choroba je komplikácia chronického alkoholizmu, s akútnou alebo 
subakútnou demyelinizáciou corpus callosum. Hoci od zavedenia zobrazo
vacích vyšetrovacích metód do praxe (CT, NMR) boli popísané sub akútne 
a benígne formy ochorenia, ochorenie má zvyčajne nepriaznivú prognózu. 
Podľa autorov u pacientov s chronickým alkoholizmom a zmätenosťou mala 
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by sa brať na zreteI tiež existencia M- B choroby. Akokoľvek, nasadajúca 
kóma a demyelinizácia bielej mozgovej hmoty podIa autorov nemali by sa 
spájať s nepriaznivou prognózou (Diraison a kol., 1999). 

7. Hepatálna encefalopatia 

Hepatálna encefalopatia je v novších literárnych prameňoch tiež považo
vaná za jeden druh zo spektra alkoholických psychóz, ale literárne údaje sú 
chudobné. 

Bola popísaná zvýšená dostupnosť centrálnych BZD receptorov u pacien
tov s chronickou hepatálnou encefalopatiou a alkoholickou cirhózou. Vyše
trenie bolo vykonané pomocou PET a podIa výsledkov bol stredný distribuč
ný objem 11 - C flumazenilu vyšší v mozgovej kôre, cerebelle a bazálnych 
gangliách u pacientov v porovnaní s kontrolnou skupinou. Čiže spektrosko
pické výsledky ukazujú na cerebrálne metabolické poškodenie spojené s al
koholickou encefalopatiou. Chronická hepatálna encefalopatia l. a II. stup
ňa spolu s alkoholickou cirhózou pečene môžu byť spojené so zvýšenou do
stupnosťou cerebrálnych BZD receptorov. Efekt predchádzajúceho, chro
nického konzumu alkoholu treba tiež vziať do úvahy (Jaian a kol., 2000). 

8. Alkoholichá pelagra 

Encefalopatia na podklade alkoholickej pelagry je podceňovaná entita, 
charakterizovaná alteráciou úrovne a obsahom vedomia, opozičným hyperto
nusom a myoklonom (Bohier a kol., 1994). 

Sú zdokumentované prípady pacientov s alkoholickou pelagrou, ktorí 
majú inhibovanú metabolickú cestu tryptofánu a niacínu. U týchto pacien
tov zistili vyššiu histoenzymatickú aktivitu 3-hydroxyantranilát oxidázy 
v deltovom svale, než u kontrolnej skupiny a zas u pacientov s pelagrou ak
tivita alfa - glycerolfosfát dehydrogenázy bola nižšia. Podľa týchto výsled
kov majú pacienti spelagrou inhibovanú metabolickú cestu tryptofánu 
a niacínu cez 3-hydroxyantranilát oxidázu (Vannuchi a kol., 1982). 

Park a kol. (1991) dokumentujú výskyt alkoholickej pelagry s encefalopa
thm spolu s Wernickeho ochorením. Išlo o 51-ročného alkoholika s pod
výživou, u ktorého boli zistené progresívna mentálna deteriorácia, pelag
rická dermatitída, hypertonus krku a ostatných svalových skupín, myoklo-
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niché zášldby a bizarné mimovoľné pohyby, úplná externá oftalmoplégia 
a poruchy chôdze. Po podaní vitamínov (tiamín a nikotínamid) sa jeho stav 
postupne zlepšil , ale pacient zomrel na sepsu, komplikovanú pneumóniou. 

Záver 

Metódy skúmania etiopatogenézy alkoholických psychóz sa súčasne pre
línajú a dopÍňajú. Aj keď v literatúre je množstvo informácií o etiopatoge
néze tejto skupiny psychiatrických chorôb, tieto poznatky ani jednotlivo, ani 
komplexne neposkytujú vyčerpávajúcu odpoveď na kladenú otázku. Táto 
skupina chorôb aj pre budúcnosť ostáva nezodpovedaná a je výzva pre ve
deckých pracovníkov a aj pre lekárov v klinickej praxi na ďalší intenzívny 
výskum. 
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