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Súhrn 

V článku sa prezentuje kazuistika pacientky s komplikovanou ebrietou a preko
nanou traumou hlavy v minulosti. Jej stav pri prijatí imponoval ako psychotický 
a bol spojený s paranoidnými, megalomanickými a erotomanickými témami v mys
lení , verbálnou a hroziacou brachiálnou agresivitou, ktoré boli cudzie premorbídnej 
osobnosti pacientky a odozneli v priebehu niekoľkých hodín bez výskytu amnézie . 

K J ú č o v é s lov á : komplikovaná ebrieta - trauma hlavy - organické poškode
nie 

P. Janík: COMPLICATED ALCOHOL INTOXICATION 
IN PATIENT WITH BRAIN IMPAIRMENT 

Summary 

The article is presenting case report of patient with complicated aIcohol intoxica
tion and head injury in the past. Her mental state in the beginning made an im-
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pression of psychotic state and was associated with paranoid , megalomanic and ero
tomanic themes in thinking, verbal and risk of brachial agresivity, which was fo
re ign to premorbid personality and ended in few hours without presence of amnesia. 

K ey wo r CI s: complicated alcohol intoxication - head injury - organic impair
ment 

Úvod 

Komplikovaná ebrieta je výraz, ktorý akoby vyplňoval medzeru medzi 
jednoduchou apatickou opojenosťou (Hanzlíček, 1981 ). Považuje za prejav 
kvantitatívnej poruchy konania a osobnosti. Od jednoduchej opojenosti sa 
líši intenzitou a trvaním psychického vzrušenia s výrazným poklesom se
baovládania . Chýba terminálny spánok a stav vyčerpanosti (Pavlovský, 
2001). Ide o vystupňovanie príznakov známych z jednoduchej opojenosti . 
Prítomná je silná excitácia, nie zriedkavo spojená s agresivitou (Kolibáš, 
Novotný, 1996). Vždy je vysoký stupeň vzrušenia, občas náznak depresív
neho , č i naopak manického ladenia a sklon k paranoidite (Hanzlíček, 1981). 
Prítomné sú silné afekty zlosti alebo hnevu na nepatrné podnety. Časté sú 
primitívne reakcie . Stav môže trvať niekoIko hodín . Obvyklé sú následné 
pamäťové výpady. Priebeh komplikovanej opojenosti je závislý od množstva 
vypitého alkoholu . Existuje vzťah medzi okolnosťami a reakciami postihnu
tého. Konanie nie je cudzie osobnosti . Stav sa vyskytuje často u predispo
novaných jedincov s poruchami osobnosti , alebo s organickým poškodením 
mozgu (Kolibáš , Novotný, 1996). Ku komplikovanej ebriete môže dôjsť na
príklad pri precitlivenosti, momentálnej intolerancii alkoholu a v stave vy
čerpanosti (Heretik, 2004). 

Kazuistiha 

Z anamnézy: Ide o 35-ročnú pacientku, ktorá bola prijatá na psychia
trické oddelenie. Priviezla ju rýchla zdravotnícka pomoc, ktor ú si zavolala 
sama , pretože sa bála. Ukončila stredoškolské ekonomické vzdelanie s ma
turitou . Aktuálne je 6 rokov nezamestnaná, je registrovaná na Úra de práce, 
chodí na nemčinu , príležitostne sa starala o starých ľudí, upratovala. Je slo
bodná , bezdetná , má partnera 6 rokov, s ktorým žije vo Viedni. Otec je a lko-
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holík, bol 3 mesiace na protialkoholickom liečení , ale podla matky pije na
ďalej. 

DopÍňajúce údaje z osobnej anamnézy a dokumentácie, ktorú si pacient
ka priniesla so sebou: 

Apendektámia v roku 1988, autohavária v roku 1999 - zlomenina nosa, 
narazený hrudník. 

V aprili 2006 - zlomenina kalvy po narazení hlavou o požiarny hydrant 
(v ebriete) s drobným epidurálnym krvácaním dorzálne temporálne a pa
rietálne vľavo , pohmoždenie mozgu frontálne bazálne vravo, otvorená rana 
vlasatej časti hlavy, problém so sluchom, ochrnutie tváre . 

Pacientka udala, že v mladosti zvykla "odpadávať" , kvôli nízkemu tlaku . 
Od det stva má problémy s očami. Je alergická na pele a prach. V roku 2004 
prekonala spontánny potrat, čo ťažko znášala. V starostlivosti ambulantnej 
psychiatričky je od roku 1999, ale posledné 2 roky ju nenavštívila. V augu
ste 2004 bola hospitalizovaná na psychiatrii s diagnózou delirantný stav. 
Ďalšia krátka hospitalizácia bola v Rakúsku v januári 2006, zrejme pre 
ebrietu simplex. Alkohol údajne pije asi raz za týždeň , kedy zvykne vypiť 
2 až 3 "striky", čiže 4 až 6 dcl , preferuje biele víno. Problémy spojené s pi
tím alkoholu nepriznala, pokúšala sa o abstinenciu, čo viedlo k lepšej kon
trole pitia . 

Pri vyšetrení na ambulancii 1. Psychiatrickej kliniky FNsP a LFUK 
v Bratislave (PK) krátko pred prijatím na hospitalizáciu subjehtívne uvied
la: "mám svojho priateľa , nech sa medzi nás nikto nepletie ... človeka len na 
kávu a potom ma dokopaL . . potom v kúpeľni ma dokopal.. . zavolala som sa
nitku ... chcela som aj políciu, ale vytrhol... nech sa medzi nás nikto neple
tie ... on ma miluje ... nemôžem za to . . . " Na otázku psychiatra o kom hovorí , 
či o chlapovi, odpovedala: ,,Nie chlap, alebo počúvam viac chlapov, snažím 
sa prisť na to , ktorý muž to je ... môj otec sa pozná s premiérom .. . môj 
priateľ robí v Rakúsku pre vládu, pre ministerstvo vnútra, je vo Viedni ... 
sedí tu pred dverami alebo si šiel zapáliť ... boli sme na Hlavnej stanici, 
priateľ mal vlak skôr ako ja, čakala som s ním .. . potom na stanici v Pezinku 
ma naháňal ten cigán, buchol ma do chrbta, kopol ma, nevedela som, čo ro
biť, všetci mi hovorili , že on takto obťažuje ženy ... doma som si plánovala 
termíny, potom ma rozbolel ten chrbát, tak som si zavolala sanitku .. . vypila 
som dnes tri alebo štyri vínne "striky" a malé pivo . .. neznášam Maďarov ... " 

Objehtívne psyehiatriehý nález a MinieM symptomatiha: Pacientka prišla 
na vyšetrenie ochotne, neistým krokom, sadla si na posteľ , na ponúknuté 
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miesto si sadla až po opakovanej výzve. Mala odbrzdené , familiárne správa
nie . Kontakt bol sťažený, bola logoroická, dysartrická , nedodržiavala deter
minujúcu líniu rozhovoru . Na otázky odpovedala zväčša adekvátne, ale od
povede boli menlivé , často navzájom v konflikte . Bola dezorientovaná situá
ciou . Mala in stabilnú psychomotoriku , akcelerovaná, zvýšená dynamogénia. 
Náladu mala expanzívnu, dysforickú , rezonantnú s prímesou úzkosti . Mek
tivita bola extrémne labilná, prítomné prchavé afekty plaču , smiechu, hne
vu . Poruchy vnímania neboli vyexplorované , nedali sa však vylúčiť prinaj
menšom zrakové ilúzie (nebolo možné objektivizovať "prenasledovanie"). 
Myslenie bolo tachypsychické, pseudoinkoherentné, nedala sa vylúčiť pravá 
inkoherencia, v obsahoch paranoidné bludné obsahy, megalomanické bludné 
obsahy (otec je blízky premiérovi, priateľ na ministerstve), nedali sa vylúčiť 
ani erotomanické bludné obsahy (menlivé výpovede o milencovi - budú sa 
brať, čakajú bábätko). V ostatných dňoch zrejme hyposomnia až insomnia. 
Hyperbúlia a hyperaktivita. Osobnosť psychoticky alterovaná. 

Pacientka bola pri príjme na oddelenie nepokojná, pri snahách o usmer
nenie agresívna, koprolalická s dysforickou , rezonantnou, expanzívnou ná
ladou. Pokúsila sa zjesť bankovky z peňaženky. Pre riziko brachiálnej agre
sie a extrémny nepokoj jej bol podaný intramuskulárne haloperidol a pro
metazin a bola umiestnená do ochrannej postele. 

Pri vyšetrení na oddelení o niekoľko hodín neskôr bola pacientka po
kojná , subjeläívne uvádzala: "Vypili sme si so známymi ... vypila som pri
bližne jeden a pol litra vína , potom som išla odprevadiť priateľa na stanicu 
a po ceste domov ma naháňal nejaký cigán, ale utiekla som mu .. . bola som 
úplne hotová s nervami, tak som popíjala ešte doma .. . bála som sa a bolo mi 
zle od žalúdka, tak som si zavolala sanitku ... ako ma sem doviezli, zašibalo 
mi a hovorila som veci z cesty ... to, že mi chcel niekto doma ublížiť je blbosť, 

hovorila som to preto, že som bola opitá. .. som nervóznejšia ... netrasie 
ma ... nepotím sa .. . " 

Ošetrujúci lekár kontaktoval ambulantnú psychiatričku pacientky, ktorá 
uviedla , že ide o pacientku s dlhoročnou závislosťou od alkoholu. Potvrdila, 
že bola hospitalizovaná na psychiatrii s diagnózou delirantný stav, aj v Ra
kúsku pre ebrietu. Naposledy bola u nej vyšetrená asi pred rokom. 

Telefonicky bola kontaktovaná aj matka pacientky, ktorá uviedla, že 
dcéra pije už dlho, rovnako aj jej priateľ. Otec pacientky bol na protialkoho
lickom liečení, ale napriek tomu pije naďalej . Žiadala radu, čo má robiť, aby 
im pomohla. 
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Objektívny psychiatricllý nález a Idinichá symptomatilw pri vyšetrení na 
oddelení: Pacientka prišla na vyšetrenie ochotne. Verbálny kontakt bol for
málne voľný , odpovede adekvátne, často ich menila , hlavne po forsirácii . 
Niektoré údaje vynechávala (schválne?), iné priznala až po ich objektivi
zácii . Bagatelizovala problematiku pitia . Mimika a pa ntomimika boli mier 
ne ochudobnené. Vedomie bolo lucídne, orientácia kompletne správna. Po
zornosť koncentrovala na vyšetrenie. Prítomný bol mierny psychomotorický 
nepokoj , čo súviselo so zvýšenou tenziou . Nálada počas vyšetrenia bola 
eutýmna, afektivita priliehavá. Myslenie bolo v tempe primerané, koherent
né, bez patologických obsahov, suicidálne myšlienky a tendencie popierala . 
Neboli vyexplorované poruchy vnímania. Anamnesticky priznala dlhoročný 
abúzus alkoholu s preferenciou bieleho vína. Opísala pravdepodobne slu
chové halucinácie pri predchádzajúcej hospitalizácii na psychiatrii . K poru
chám správania pod vplyvom alkoholu , ktoré predchádzali hospitalizácii , 
bola kritická . Osobnosť sa javila ako zmenená dlhoročným konzumom alko
holu. 

Pri fyzihálnom vyšetrení bol prítomný mierny tras celého tela, čo bolo 
hodnotené ako ľahká abstinenčná symptomatika. Zistili sa hypacusis a šu
menie v ľavom uchu. Doťahovanie bulbov nebolo možné spoľahlivo vyšetriť . 

Počas hospitalizácie sa realizovali pomocné vyšetrenia, kde sa v krvnom 
obraze zistila mierna anémia (3,27 10x9/l) a zvýšený stredný objem erytro
cytov (MCV 115 fl) . Pri biochemickom vyšetrení krvi sa zaznamenala mier
ne znížená hladina glukózy (3,93 mmol/l), zvýšené hodnoty pečeňových te
stov (AST 2,09 ukat/l , ALT 1,54 ukatll , GMT 1,62 ukatll ) a zvýšená hodnota 
celkového cholesterolu (6,27 mmol/l). Ostatné hodnoty sa pohybovali v roz
medzí referenčných hodnôt. 

Hladina alkoholu pri toxikologickom vyšetrení moču bola 3,44 g/kg (fk(,). 

Vyšetrenie na iné drogy (kanabinoidy, kokaín, amfetamín , metamfetamín) 
bolo negatívne. 

Pri neurologickom vyšetrení nebola prítomná neurotopická a meningeál
na symptomatika. 

Na elektroencefalografickom (EEG) zázname dominovala beta aktivitou 
(BZD?), asymetria vo výskyte alfa rytmu-zriedkavejší výskyt nad pravou pa
rietálnou oblasťou a výskyt theta vín v parietookcipitálnych odvetviach 
vpravo (prejavy poškodenia P-O oblasti vpravo?) 

Psychodiagnostické vyšetrenie ukázalo, že v úlohách, ktoré vyžadovali 
väčšie nároky na emočné spracovanie boli odpovede nekvalitné, zvýraznená 
bola bezradnosť, neistota, únik a zúženie psychického zorného poľa . Osob-
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nost imponovala ako emočne nezrelá , infantilná, v štruktúre osobnosti boli 
zvýraznené astenické a senzitívne črty. 

Pri psychologickom vyšetrení sa nemanifestovali systematické známky 
psychotického ochorenia, dominovali známky suspektné z hladiska orga
nického poškodenia CNS. 

Počítačová tomografia mozgu (CT) zobrazila postkontúzne ložisko fron
tálne bazálne vlavo, stav po fisúre kalvy temporo-parietálne vlavo , stav po 
zlomenine nosových kostí , kalcifikovanú vinutú intrakraniálnu čast arteria 
carotis interna (distálny úsek) a velmi suspektne aj distálny úsek arteria 
cerebri media - stacionárny nález. 

Počas hospitalizácie bola prítomná mierna abstinenčná symptomatika 
(tras celého tela). Pacientka spolupracovala v eutýmnej nálade, vnímanie 
a myslenie boli bez hrubšej poruchy. Abstinenčná symptomatika odoznela 
v priebehu niekolkých dní pri prekrytí diazepamom, ktorý bol postupne vy
sadený . Na základe horeuvedeného klinického obrazu a rýchlosti odoznenia 
príznakov bol stav uzavretý ako komplikovaná ebrieta, ktorá velmi pravde
podobne súvisela s predchádzajúcou traumou hlavy a organickým poško
dením mozgu , čo sa prejavilo aj pri jednotlivých vyšetreniach. 

Dislwsia 

Už Hippokrates i Galén popísali alkoholovú opojenost. Benjamin Rush 
(americký lekár a signatár deklarácie o nezávislosti USA) v roku 1784 po
písal alkoholizmus ako chorobu. V roku 1960 Jellinek navrhol typológiu al
koholizmu. 

Kvôli možnosti porovnania konzumu jednotlivých nápojov sa v mnohých 
krajinách používa takzvaná štandardná dávka alkoholu . Jedna štandardná 
dávka (10-12 g absolútneho, t . j ., 100 lJe alkoholu) zodpovedá: 

3 dcl 12-stupňového piva alebo 
1 dcl vína alebo 
0,2 dcl 40 lJC destilátu. 

Jedna štandardná dávka alkoholu vedie k zvýšeniu hladiny alkoholu 
v krvi o 0,2 g/kg. 

Problematika psychoaktívnych látok patrí k najčastejším verejne disku
tovaným témam. Slovensko patrí medzi štáty s najvyššou spotrebou legálne 
vyrábaných a predávaných návykových látok a súčasne medzi štáty s ťaž
kými zdravotnými a spoločenskými dôsledkami ich užívania. 
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Každé užitie psychoaktívnej látky v dávke , ktorá vyvoláva zmeny psy
chických a telesných funkcií (teda v dávke , ktorá prekračuje hranicu indivi
duálnej tolerancie ) sa označuje ako intoxikácia . Intoxikáciou je napr. aj 
ľahká alkoholová opojenosť , prejavujúca sa len veselou náladou , zhovorči
vosťou , rozšírením cieva v psychologických testoch napríklad predÍženým 
reakčným časom (Kolibáš , Novotný, 1996). 

Pojem "komplikovaná opojenosť", ktorý sa používal v minulosti , sa v Me
dzinárodnej klasifikácii chorôb, 10. revízia (MKCH-10) nevyskytuje , miesto 
toho možno využívať podrobnejšie rozlíšenie foriem akútnej intoxikácie 
(BoschI, 2002). 

V diferenciálnej diagnostike by sa dalo uvažovať hlavne o jednoduchej 
opojenosti - pri nižších dávkach a na začiatku konzumácie sa pôsobenie al
koholu prejavuje stimulačne. Dochádza k pychomotorickej excitácii s elevá
ciou nálady, mnohovravnosti, zvýšenému sebavedomiu, neskôr sa objavuje 
zníženie sebakritickosti a zábran, objavuje sa agresivita. Pri rýchlej kon
zumácii vyšších dávok alkoholických nápojov (hlavne nápojov s vyšším obsa
hom alkoholu) a pri dlhšie trvajúcej neprerušenej konzumácii dochádza 
k prejavom hlavného efektu alkoholu na centrálny nervový systém, ktorým 
je útlm. Objavuje sa únava, somnolencia, spánok, prípadne bezvedomie 
a smrť . Podľa hladiny alkoholu v krvi, korelujúcej v zásade s množstvom 
vypitého alkoholu sa popisujú štyri štádiá intoxikácie alkoholom. Excitačné 
štádium pri alko holé mii do 1,5 g/kg, vedúcej k ľahkej opojenosti , pri hladi
nách v rozmedzí 1,6 až 2,0 g/kg nastupuje štádium hypnotické , korelujúce 
s opojenosťou stredného stupňa a pri hladinách vyšších ako 2g/kg dochádza 
k narkotickému štádiu s výraznými známkami opojenosti. Pri dávkach nad 
3 g/kg už môže dojsť k ťažkej alkoholovej intoxikácii s rizikom bezvedomia, 
zástavy dychu a obehu (asfyktické štádium) (Raboch, 2001) . 

Ďalej by sa dalo diferenciálne diagnosticky uvažovať o patologichej / pa
tichej opojenosti, pri ktorej ide o odlišnú abnormnú opojenosť. Ide 
o opojenosť psychotického charakteru. Nezávisí od množstva skonzumo
vaného alkoholu . Môže byť vyvolaná aj veľmi malou dávkou alkoholu . V po
predí je náhla porucha vedomia - mrákotný stav - obnubilácia . Stav vzniká 
náhle a náhle sa tiež končí, prechádza do spánku. Na odoznelý stav je zvy
čajne plná amnézia. V literatúre sa opisujú dva typy patickej opojenosti : 
afektívne-delirantný typ s poruchami vnímania (ilúzie, halucinácie), pre
chodne paranoid ne-perzekučnými bludmi, s poruchou orientácie a nápad
ným striedaním afektov . Vigilambulantný typ je charakterizovaný automa
tickým konaním, ktorému chýba motivácia. Pri patickej opojenosti chýba 
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konaniu všeobecne motivácia, konanie je cudzie pôvodnej osobnosti. Nie sú 
prítomné poruchy reči, chôdze, rovnováhy (Kolibáš, Novotný, 1996). Ide 
o jedinú alkoholickú psychózu, ktorá nesúvisí s chronickým alkoholizmom, 
a ani nie je podmienená jednorazovým nadmerným po žitím alkoholu 
(Heretik, 2004). 

Z anamnézy pacientky je známe, že priebeh ebriet po konzumácii alkoho
lu bol opakovane pod obrazom jednoduchej opojenosti. Až opisovaná ebrieta 
mala charakter komplikovanej ebriety. Predpokladaným etiopatogenetic
kým faktorom bola prekonaná trauma hlavy. Konzum alkoholu a posttrau
matické zmeny mozgu viedli k rozvoju opísanej symptomatiky. Zaujímavé 
je, že u pacientky CT zobrazilo postkontúzne ložisko v mozgu frontálne 
bazálne vravo a stav po fi ssure kalvy temporo-parietálne vľavo , kde sa stal 
aj úraz hlavy. Na EEG zázname sa ukázali prejavy poškodenia parieto-okci
pitálnej oblasti vpravo, teda na opačnej strane k CT nálezu. Vysvetlenie 
tohto stavu umožňuje transverzálny posun mozgu, ktorý vznikne pri údere 
do spánkovej oblasti . 

Kontúzne zmeny vznikajú obojstranne: kontralaterálne mechanizmom 
spätného nárazu (par contre coup) a homolaterálne mechanizmom "spät
ného nasávania" mozgu do otvoreného vákua, ktoré vzniklo posunom mozgu 
na kontralaterálnu stranu. Takto vznikajú obojstranné kontúzne kortikálne 
a subkortikálne ložiská (Bartko, 1982). 

Záver 

Záverom možno dodať, že názov komplikovaná ebrieta je asi najvýstiž
nejší výraz pre popísané priznaky a popísaná kazuistika ukazuje na dôleži
tosť znovuzavedenia tejto diagnostickej jednotky. V Európe používaná 
MKCH-10 (Smolík, 2001) nenachádza špecifický diagnostický kód ani popis 
pre komplikovanú ebrietu. Uvádza len diagnózy akútna intoxikácia alkoho
lom, patologická intoxikácia alkoholom a alkoholová halucinóza, ktoré sa 
odlišujú svojimi kritériami od komplikovanej ebriety. Diagnostický a štati
stický manuál duševných porúch (DSM IV, 1998) rovnako neuvádza tento 
pojem. Dal by sa zaradiť medzi bližšie nešpecifikované poruchy spôsobené 
alkoholom pod kódom 291.9, medzi ktoré patrí aj alkoholová idiosynkratická 
reakcia, ktorej príznaky najviac pripomínajú komplikovanú ebrietu. 
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