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Súhrn 

Predkladaná práca analyzuje niektoré charakteristiky pacientov so syndrómom závislosti od al
koholu , pacientov s predelirantným stavom, s delíriom tremens a alkoholickou halucinózou , v po
rovnaní s kontrolným súborom. Rozoberali sme vzťah veku, vzdelania , zamestnania a rodinného 
stavu k diagnóze , ďalej výskyt niektorých anamnestických dát u probandov. V rodinnej anamnéze 
to boli : psychiatrické ochorenie, alkoholizmus, suicidálne pokusy a dokonané suicídiá, mentálna 
retardácia , epilepsia a kriminalita . V osobnej anamnéze probandov sme zisťovali výskyt mentálnej 
retardácie, úrazov hlavy a bezvedomia, častých iných úrazov , epilepsie alebo epileptických zá
chvatov, kriminality, fajčenia , iných psychiatrických ochorení a porúch osobnosti , iných neurolo
gických ochorení , endokrinologických ochorení, cukrovky, iných psychosomatických ochorení , 
suicidálnych pokusov a výchovy probanda v neúplnej rodine . 

Pre obšírnosť textu sme prácu rozdelili do troch častí, pričom v prvých dvoch častiach sme 
predložili prehľad literárnych poznatkov , týkajúcich sa problematiky . V tejto, tretej časti, pred
kladáme výsledky vlastného výskumu. 

V rodinnej anamnéze je najvýznamnejším faktorom výskyt alkoholizmu v príbuzenstve proban
da. Ďalej zisťuj eme vysoký podiel nízkeho vzdelania u probandov samotných. V ich osobnej 
anamnéze sa ukazujú ako najvýznamnejšie údaje o mentálnej retardácii , úrazoch hlavy , častých 
iných úrazoch , epileptických záchvatoch (ktoré sú však u pacientov s alkoholickou halucinózou 
zriedkavejšie než u ostatných probandov) , o fajčení a poruchách osobnosti probandov. 

K rú čo vé s lov á: syndróm závislosti od alkoholu - rodinná anamnéza - osobná anamnéza. 

K. Turček: ANALYSIS OF FAMILY AND PERSONAL CASE HISTORlES 
OF PATIENTS WITH ALCOHOLIC PSYCHOSIS. PART III . 

Summary 

The presented paper analyses some characteristics of patients with alcohol dependence , prede
lirant patients, patients with delirium tremens , and aIcoholic hallucination in comparison to a con-
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trol group. We analysed the relation of age, education, profession and marital status to the diag· 
nosis and, further , the incidenee of the probanťs anamnestic data. In the family case historics 
we analysed: psychiatrie diseases , alcoholism, suicidal attempts, accomplished suicides, mental 
retardation , epilepsy, criminality. In the probanťs personal case histories we ascertained men tal 
retardation , head injuries, unconsciousness , frequent other injuries , epilepsy, epileptic fits , crimi· 
nality, smoking, other psychiatrie diseases , and personality disorders, other neurologic diseases, 
endocrinologic diseases , diabetes , other psychosomatic diseases, suicidal attempts and the pro· 
banťs upbringing in an uncomplete family . 

Due to the extensiveness of the text the paper was divided into three ·parts. In the first two 
parts literature information concerning the problematics was presented . In this third part , we pre· 
sent the results of our own research. 

In the family case histories the most significant factor is the occurence of alcoholism in the pro· 
banťs kinship. Further , there is a high proportion of low education of the probants. In their per· 
sonal case histories the most significant data are mental retardation , head injuries , frequent other 
injuries , epileptic fits (which, however, in patients with alcoholic hallucination are rarer than 
in other patients) , smoking and personality disorders . 

Key wo r d s: alcohol dependence syndrome - family case history - personal case history . 

K. Turček : ANALYSE DER FAMILIEN UND PERSONLICHEN ANAM· 
NESE BEI PATlENTEN MIT ALKOHOLPSYCHOSEN . TEIL III . 

Zusam men fa ss ung 

Die vorliegende Publikation analysiert einige Charakteristiken der Patienten mit Alkoholab· 
hängigkeitsyndrom, predeliranter Patienten und Patienten mit Delirium tremens und alkoholischer 
Halluzinose im Vergleich mit einer Kontrollgruppe . Wir analysierten Beziehungen der Diagnose 
zum Alter, Beschäftigung und Familienstand, weiter , das Vorkommen einiger anamnestischer 
Angaben , bei den Probanten . In der Familienanamnese waren es: psychiatrische Krankheiten, 
Alkoholismus, Selbstmordversuche und vollbrachte Selbstmorde , geistige Zuriickgebliebenheit, 
Epilepsie und Kriminalität. In der persänlichen Anamnese ermittelten wir geistige Zuriickgeblie· 
benheit , Kopfverletzungen und Ohnmachtsanfälle, häufige andere Verletzungen, Epilepsie oder 
Epilepsieanfälle , Kriminalität , Rauchen , andere psychiatrische Erkrankungen und Persänlichkeits· 
stärungen, andere neurologische Erkrankungen , endokrinologische Krankheiten , Diabetes. 
andere psychosomatische Krankheiten , Selbstmordversuche und Erziehung der Probanten in 
einer unvollkommenen Familie . 

Wegen der Ausfiihrlichkeit des Textes teilten wir die Arbeit in drei Teile. In den ersten zwei Tei· 
len legten wir eine Obersicht der Problematik betreffenden Literaturinformationen . In diesem, 
dritten Teil besprechen wird die Ergebnisse unserer eigener Forschung. 

In der Familienanamnese ist der bedeutendste Faktor das Vorkommen von Alkoholismus bei 
Verwandten des Probanten . Wir finden weiter, eine hohe Poportion von niedriger Bildung der 
Probanten. In ihrer persänlichen Anamnese sehen wir als die bedeutendsten Angaben geistige 
Zuriickgebliebenheit , Kopfverletzunge , häufige andere Verletzunge, epileptische Anfälle (welche 
aber bei Patienten mit alkoholischer Halluzinose weniger häufig sind als bei den iibrigen Pro ban· 
ten) , Rauchen und Personalitätsstärungen. 

Sch l ii s s e l w ä rte r: Alkoholabhängigkeitsyndrom - Familienanamnese - persänliche Anamne· 
se. 
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K. Typ'leK: AHAJH13 CEMEt:moro J1 JIw-IHOCTHOro AHAMHE3A 

Y IIAUJ1EHTOB, CTPA)l;AIOIIJ;J1X AJIKOrOJIbHbIM IICJ1X030M 

III "9:ACTb 

Pe310Me 

IIpe,AJIaraeMaR pa60Ta aHaJIH3HpyeT HeKoTopble xapaKTepHcTHKH nal\HeHTOB C CHH,ApO

MOM 3aBI1CI1MOCTI1 OT aJIKOrOJIR, na~eHTOB B npe,AeJIHpI103HOM COCTORHHH, a TalOKe na

l\l1eHTOB CTpa,AalOIl\11X 6eJIOH rOpR'IKOH 11 aJIKOrOJIbHbIM raJIJIlOl\I1H030M, 11 cpaBHHBaeT 

I1X C xapaKTepl1CTHKaMI1 KOHTpOJIbHOH rpyIIIIbI. AHaJII13y nO,ABepraJIOCb COOTHOIIIeHl1e 

B03paCTa, 06pa30BaHI1R, npo<peccl1l1 H ceMeHHoro nOJIOJKeHI1R C ,AHarH030M, KaK 11 BCTpe'la

eMOCTb y nal\HeHTOB HeKOTopbIX aHaMHeCTl1'IeCKI1X ,AaHHbIX. B ceMeHHOM aHaMHe3e 3TO 

6blJII1 CJIe,AJlOIl\l1e ,AaHHble : nCI1XHaTpl1'leCKOe 3a60JIeBaHHe, aJIKOrOJII13M, nonbITKH K ca

Moy61111CTBY 11 3aBepIIIeHHble caMoy6l1HcTBa, 3aMeJKJIeHI1e yMcTBeHHoro pa3BI1TI1R, 3nl1-

JlenCI1R 11 npecTynHoCTb. B JII1'IHOCTHOM aHaMHe3e nal\HeHTOB yCTaHaBJII1BaJIHCb CJIy'lal1 

YMCTBeHHoro 3aMe,AJIeHI1R, TpaBMbl rOJIOBbI 11 6eCC03HaTeJIbHOrO COCTORHI1R, '1aCTO BCTpe

'1aJOl.l\I1XCR .APyrl1X TpaBM, 3n11JIenCHH H 3nHJIenTI1'IeCKI1X Hpl1na,AKOB, npecTynHocTH, Ky

peHl1R, ,Apyrl1x nCl1Xl1aTpl1'1eCKI1X 3a60JIeBaHI1i1 11 paCCTpOHCTB JIH'IHOCTI1, .APyrl1x HeBpo

JlOľl1'1eCKI1X 3a60JIeBaHI1I1, 3H,AOKpI1HOJIOrH'IeCKI1X 3a60JIeBaHI1H, ,Al1a6eTa, ,Apyrl1x nCl1xo

COMaTI1'1eCKI1X 3a60JIeBaHHH, nonbITOK K caMoy611HCTBy 11 BOCnI1TaHI1R nal\l1eHTa B HenOJI

HOH ceMbe. 

CTaTbJO Mbi 113-3a 06CTORTeJIbHOCTH TeKCTa pa3,AeJIHJIH Ha TPH 'IaCTH. B nepBbIX ,ABy X 

'1aCTRX Mbi ,AaJII1 0630p JIHTepaTypHbIX ,AaHHbIX no TeMe. B HaCTORIl\el1, TpeTbeH, 'IaCTH, 

Mbi npI1BO,AI1M pe3yJIbTaTbI c06CTBeHHbIX HCCJIe,AOBaHHI1. 

B CeMel1HOM aHaMHe3e RBJIReTCR HaH60JIee BaJKHbIM <paKTopOM aJIKOrOJII13M pO,ACTBeH

HI1KOB naU;l1eHTa. 06HapyJKHBaeTCR 11 'IaCTaR HH3KaR CTeneHb 06pa30BaHHOCTH caMI1X na

l\l1eHTOB. B I1X JII1'IHOCTHOM aHaMHe3e Hal160JIee BaJKHbIM <paKTopOM RBJIRlOTCR ,AaHHble 

O 3aMe,AJIeHI1H yMcTBeHHoro pa3BI1THR, O TpaBMe rOJIOBbI, O '1aCTO BCTpe'lalOIl\I1XCR ,ApyrHx 

TPaBMax, 06 3nHJIenTI1'IeCKI1X npl1na,AKaX (KoTopble, O,AHaKO, y nal\HeHTOB, CTpa,AalOIl\11X 

aJlKOrOJIbHblM raJIJIlOl\I1H030M MeHee '1aCTbl, 'leM y ,ApyrHx nal\HeHTOB) , O KypeHHH 11 pac

CTpOHCTBax JIH'IHOCTH nal\HeHTOB. 

KJIJO'IeBble CJIOBa: CHH,ApOM 3aBI1CI1MOCTI1 OT aJIKOrOJIR - CeMel1Hbrn aHaMHe3 - JIH'I

HOCTHbII1 aHaMHe3. 

Materiál a metodika 

Celkove sme vyšetrili 204 hospitalizovaných pacientov - mužov, ktorých sme rozde
lili do štyroch súborov: 303 - 70 pacientov s diagnózou syndrómu závislosti od alkoholu 
(v III. a IV. vývojovom štádiu podľa Jellineka) ; 43 pacientov s predelirantnými stavmi 
(PD); 46 pacientov s delíriom tremens (DT); 45 pacientov s alkoholickou halucinózou 
(AH) . Kontrolný súbor (K) tvorilo 28 mužov - nealkoholikov . Priemerný vek, ako 
aj podrobnejšiu analýzu vekovej štruktúry probandov predkladáme v tab. 1. 

Zaoberali sme sa ďalej analýzou rodinnej a osobnej anamnézy našich probandov, 
vrátane analýzy ich vzdelania, zamestnania a rodinného stavu . Pretože táto práca 
je súčasťou širšie koncipovanej výskumnej úlohy, podrobnejšie štatistické spracovanie 
výsledkov prinesieme na inom mieste . Pri spracovaní dát bol použitý Studentov t-test , 
analýza rozptylu a test rozdielu relatívnych početností. Za štatistické výpočty autor ďa
kuje RNDr. K. Zaydlarovi a RNDr. E. Ettlerovej z výpočtového strediska 
LF KU v Hradci Králové , a za cenné rady a pripomienky k práci ďakuje prof. MUDr. 
M. Zapletálkovi, DrSc . 
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Cieľom tejto práce je snaha prispieť k prehÍbeniu poznatkov o jednotlivých diskuto· 
vaných klinických stavoch, prípadne aj faktorov , ovplyvňujúcich ich etiopatogenézu. 

Výsledky a diskusia 

A . Y tab . 1 zreteľne vidno , ako stúpa nami zistený priemerný vek od pacientov 
so syndrómom závislosti od alkoholu (39 ,12 roka) , s predelirantnými stavmi (42 ,44 ro· 
ka) až k pacientom s delíriom tremens (45,17 roka), pričom pacienti s halucinózami 
sú v priemere mladší než pacienti s predelirantnými stavmi a delíriom tremens (41,22 
roka) . Na fakt, že pacienti s halucinatórnymi alebo paranoidnými syndrómami sú väč' 
šinou vekovo mladší než pacienti s delíriom tremens , poukazuje aj Johansonová 
(1961). 

Tabuľka l. Vé ková štruktúra súborov (v %) 

Vek 303 PO OT AH K 

Oo 20 r. 5,71 O O 2,22 7,14 
21-3Q 21,43 11,63 8,70 15 ,55 14,29 
31-40 34,29 32,56 30,43 31,11 35,71 
41 - 50 25,71 34,88 30,43 37,78 28 ,57 
51-60 8,57 16,28 26,09 6,67 10,71 

. Nad 60 r. 4,29 4,65 4,35 6,67 3,57 

N 70 43 46 45 28 

Priemer. vek 39,12 42 ,44 45 ,17 41 ,22 39,39 
.. 

Zistili sme ďalej, Že vek sa štatisticky významne líši medzi diagnostickými skupinami 
(vrátane kontrolného súboru) na hladine významnosti p < 0,05, pričom probandi s de
Iíriomtremens sú štatisticky významne 'starší než pacienti so syndrómom závislosti 
od alkoholu (na hladine významnosti p < 0 ,05) . . 

Veková štruktúra ; ako sme ju zistili v našom materiáli , je podobná alebo blízka , ako 
ju zistili napr . Kocur a Krysztofiak (1991), Kafka aspoluprac. (1970) a ďalší. Iní autori 
(Skopková, 1972, 1975 ; Praško aspoluprac. , 1990) udávajú nižší priemerný vek pacien· 
tov v jednotlivých diagnostických skupinách , než sme to zistili my. Miššík a Stempelová 
(1976) udávajú priemerný vek u pacientov s delíriom tremens a s predelirantnými stav· 
mi 41 ,7 - 43 ,1 roka, čo je taktiež menej ako v našich súboroch, ale naopak - pri alko
holickej halucinóze udávajú priemerný vek 45,5 roka, čo je viac než v našom súbore 
i vo vyššie citovaných prácach. Pazdírek aspoluprac. (1985) rozdelili pacientov na sku
pinu s atypickým priebehom delíria tremens ( v tejto skupine sa príemerný vek pribli· 
žuje nášmu nálezu), a skupinu s typickým priebehom, kde udávajú vekový priemer 40 .6 
roka , čo je výrazne nižší vek než v našom súbore probandov s delíriom treme ns. Napro· 
ti tomu M. Turček (1968) udáva vyšší priemerný vek u pacientov s delíriom tremens. 
než sme našli my , čo zrejme súvisí so zis·teniami viacerých autorov o celkovom náraste 
abúzu alkoholu v čoraz mladších vekových skupinách, čím, pochopiteľne , dochádza 
aj k včasnejšiemu vývinu alkoholických psychóz . 
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B. V tab . 2 predkladáme nález štruktúry vzdelania v našich jednotlivých súboroch . 
Aj keď sme nezistili štatisticky významnú závislosť medzi diagnózou a dosiahnutým 

vzdelaním, je zrejmý vysoký podie l osôb s nízkym vzdelaním v jednotlivých súboroch, 
najmä ak sčítame probandov s neúplným a úplným základným vzdelaním. U pacientov 
o syndrómom závislosti od alkoholu to je 54,3 %, u probandov s predelirantným sta

vom 48 ,8 %, u pacientov s delíriom tremens 47,8 %, pri halucinózach 73 ,4 % oproti 
32,2 % v kontrolnom súbore. 

Naše zistenia sú v sú lade s poznatkami iných autorov (Zapletá le k a·spoluprac .. , 1975; 
Kardos, 1978, Mária aspoluprac. , 1969 a ďalších), ktorí taktiež poukazujú na nízke 
vzdelanie alkoholikov. 

Tabuľka 2. Vzdelanie (v %) 

Typ vzdelania 303 PD OT AH K 

Neúplné základné 12,9 2,3 13,0 15,6 3,6 
Základné 41 ,4 46,5 34,8 57 ,8 28 ,6 
Vyučený 35,7 39,5 43 ,5 24,4 28 ,6 
Stredoškolské 5,7 11,6 6,5 2,2 25,0 
Vysokoškolské 4,3 O 2,2 O 14,3 

Praško aspoluprac. (1990) udávajú vo svojom súbore probandov s delíriom tremens 
23 % osôb so základným vzdelaním, 49 % vyučených a 14 % stredoškolsky a vysoko
školsky vzdelaných. Kunda (1990) našiel medzi alkoholikmi 2 % s neúplným základ
ným , 19,2 % s úplným základným vzdelaním, 49 % vyučených, 21,6 % s úplným stre
doškolským a 8 % s vysokoškolským vzdelaním. 
Rozdielnosť nálezov, ako sa domnievame , je ovplyvnená o. i. aj sociálnou štruktúrou 

pacientúry v danom regióne. Zastávame názor , že dosiahnutý stupeň vzdelania je spo
luurčujúcim faktorom pri vytváraní hodnotových preferencií a štýlu správania sa, prí
padne spôsobu reagovania na záťažové situácie všeobecne. Toto sa potom môže odrá
žať na miere konzumácie alkoholických nápojov osobami s rôznym stupňom dosiahnu
tého vzdelania. Tento názor však nemožno generalizovať, keďže sme si vedomí nízkej 
záchytnosti a stanovovania adekvátnej diagnózy alkoholizmu či alkoholických psychóz 
alkoholizmu či alkoholických psychóz práve u osôb s vyšším vzdelaním, resp. sociálnym 
statusom . Kriticky sa k stanovovaniu krycích diagnóz u alkoholikov vyjadril napr. 
Pursch (1974), pričom upozornil na fakt, že týmto spôsobom spoločnosť prichádza 
o najlepších ľudí v šp ičke ich produktívneho veku. Uvedený postoj sa plne stotožňuje 
s našimi každodennými praktickými skúsenosťami . 

C. Ďalej sme sledovali profesijné rozloženie našich respondentov. Nálezy prezentu
jeme v tab . 3. 

Z tabuľky vidno, že v každom skúmanom súbore výrazne prevažuje robotnícke po
volanie , a to i napriek tomu, že probandi pochádzajú z okresu s poľnohospodárskym 
charakterom , dokonca s vinohradníckym zameraním. V našej zostave sme nezistili šta
tisticky významné rozdiely medzi typom zamestnania a diagnostickou skupinou. 

Naše nálezy sú v zhode s niektorými inými autormi (Mária aspoluprac. , 1969; Kafka 
aspoluprac., 1970; Čapoun a Medvecký , 1968). Kardos (1978) považuje u mužov 
za najohrozenejších alkoholom mladých , nekvalifikovaných , vykonávajúcich len po-
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Tabuľka 3. Zamestnanie (v %) 

Druh zamestnania 303 PD OT AH K 

Robotníci 61,4 65,1 60 ,9 53,3 42,9 
Roľníci 14,3 16,3 17 ,4 26 ,7 10,7 
Zamestnanci 5,7 4,7 8,7 4,4 39,3 
Dôchodcovia 12 ,9 9,3 4,3 13,3 7,1 
Bez prac. pomeru 5,7 4,6 8,7 2,2 O 

mocné a príležitostné práce (napr. v poľnohospodárstve) , ktorí však napriek mladému 
veku už dostávajú pomerne vysokú mzdu , ktorú nevedia rozumne využiť , žijú bez cieľa 
a životného zmyslu. 

M. Turček (1968) udáva v poľnohospodárskom okrese s vinohradníckou charakteris· 
tikou prevažujúce zamestnanie pacientov s delíriom tremens v poľnohospodárstve . Ko· 
libáš aspoluprac. (1991) nenachádzajú v zamestnaneckom statuse svojich pacientov 
odlišnosti. Kunda (1990) udáva o. i. 1,6 % pacientov v invalidnom dôchodku a bez 
pracovného pomeru . 

Aj my sme vyčlenili skupinu pacientov bez pracovného pomeru , čo však v čase zberu 
výskumného materiálu (pred spoločenskou zmenou v r. 1989) predstavovalo inú sociál
no-psychologickú charakteristiku predmetného probanda , než dnes . V našom materiáli 
vidno vyšší podiel osôb bez pracovného pomeru najmä u pacientov s delíriom tremens. 

Ako sme už povedali , prekvapujúcim pre nás bolo zistenie nízkeho zastúpenia roľ
níckych profesií v nami skúmanom agrárnom regióne . Domnievame sa, že vysvetlenie 
možno hľadať v niektorých psychosociálnych špecifikách prežívania u vidieckeho oby
vateľstva tohto regiónu , kde azda zohráva určitú úlohu aj vyššia miera religiozity tohto 
obyvateľstva, s čím súvisí aj vyššia snaha o zachovanie integrity rodiny "za každú ce
nu", keď adekvátna psychiatrická hospitalizácia je pejoratívnejšia a tým aj ohrozujú
cejšia, než zdravotné a sociálne dôsledky abúzu alkoholu. Týmto mechanizmom môže 
byť redukovaný skutočný počet hospitalizovaných osôb s rozvinutým syndrómom závi
slosti od alkoholu a aj s alkoholickými psychózami, pochádzajúcich z roľníckych rodín . 

D . Rodinný stav . 
V tab . 4 predkladáme zistenia o rodinnom stave našich probandov. 
Z údajov tu znázornených vidno, že počet slobodných je okrem súboru 303 (osoby 

so syndrómom závislosti od alkoholu) vyšší, než by zodpovedalo prirodzenému pred
pokladu podľa vekovej štruktúry . Ďalej vidno, že u najvážnejších stavov je aj najvyšší 
počet rozvedených - u pacientov s delíriom tremens 15 ,2 % a u pacientov s halucinó· 
za mi 13,3 %, u jednotlivých typov rodinného stavu sme však medzi skúmanými súbor· 
mi nezistili štatisticky významné rozdiely. 

Zistenia. niektqrých .iných. autorov sú v diskutovaných hľadiskách ešte výraznejšie. 
Napr. Praško aspoluprac. (1990) udávajú v súbore pacientov s delíriom tremens 
29 % slobodných a 34 % rozvedených, celkove výrazne prevažovali pacienti bez rodin
ného zázemia. Kolibáš aspoluprac. (1991) opisujú v súbore závislých od alkoholu roz
vod u mužov v 36,8 % a u žien v 40 %. 

Naše zistenia sú blízke nálezu Miššíka a Stempelovej (1976), ktorí píšu , že pri ana
lýze rokov 1964 - 1974 našli u pacientov s delíriom tremens vzostup počtu rozvedených 
či nežijúcich s rodinami z 2 % na 9 %, u pacientov s predelirantnými stavmi z 1 % na 
7%. 
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Tabuľka 4. Rodinný stav (v %) 

Rodinný stav 303 PO OT AH K 

Slobodný 22 ,9 34,9 26,1 24 ,4 21,4 

ženatý 67 ,1 53,5 56,5 57 ,8 7] ,4 

Rozvedený 7,1 7,0 15 ,2 13,3 3,6 

Ovdovený 1,4 2,3 O 2,2 3,6 

Druh 1,4 2,3 2,2 2,2 O 

V diskusii o profesijnom zložení našich probandov sme poukázali na niektoré špeci
fiká regiónu, v ktorom sme zbierali výskumný materiál. Domnievame sa , že vyššia re
ligiozita tunajšieho obyvateľstva môže byť faktorom , vý~namne intervenujúcim do roz
vodovosti v zmysle jej znižovania . 

E. Rodinná anamnéza 
Spomedzi všetkých sledovaných anamnestických údajov sme zistili štatisticky vý

znamné rozdiely len medzi skúmanými probandmi súhrnne a kontrolným súborom 
vo výskyte alkoholizmu v príbuzenstve probandov (na hladine významnosti p < 0,001) , 
čo je v súlade s údajmi viacerých iných autorov, citovaných v prvej časti našej práce. 
Pri ostatných &namnestických dátacb..neboli zistené významné rozdiely . 

F. Osobná anamnéza 
Zisťujeme , že mentálna retardácia u probandov je častejšia v závislosti so stúpaním 

závažnosti stavu (v súbore 303 je to 7,1 %, u pacient~)V s predelirantnými stavmi 14,0 %, 
u probandov s delíriom tremens 17,4 % a u pacientov s halucinózami 15,6 %, oproti 
nul(Wému nálezu v kontrolnom súbore), rozdiely však nie sú štatisticky významné . 
Avšak medzi výskytom mentálnej retardácie u probandov súhrnne a jej výskytom 
u kontrolných osôb je štatisticky významný rozdiel (p < 0,05) . Domnievame sa, že od
li šnosť nášho nálezu od zistení iných autorov môže byť ovplyvnená aj tým , že v našej 
práci sú probandi rozdelení podľa klinického stavu do jednotlivých súborov . 
Ďa lej sme zistili , že probandi (celkove) majú v osobnej anamnéze štatisticky význam

ne častej šie údaj o úraze hlavy , než osoby v kontrolnom súbore (p < 0,05). 
čo je v súlade s nálezmi nami citovaných iných autorov . 

V položke "časté iné úrazy" tiež nachádzame vyšší výskyt u najzávažnejších stavov, 
pričom u pacientov s delíriom tremens sú iné úrazy štatisticky významne častejšie , než 
u osôb so syndrómom závislosti od alkoholu , probandov s predelirantným stavom 
a kontrol (p < 0,05) . Aj tento náš nález je v zhode so zisteniami iných autorov . 

Tabuľka S. Rodinná anamnéza (v %) 

Anamnestický údaj 303 PO OT AH K 

Psychiatrické ochor. 8,6 9,3 15 ,2 11 ,1 3,6 
Alkoholizmus 40 ,0 34,9 43 ,5 42 ,2 3,6 
Samovražednosť 8,6 7,0 17 ,4 17,8 3,6 
Mentálna retardácia 11 ,4 2,3 13 ,0 13,3 3,6 
Epilepsia 2,9 O 4,3 O O 
Kriminalita 7,1 11 ,6 17,4 6,7 O 
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Tabuľka 6. Osobná anamnéza (v %) 

Anamnestický údaj 303 PD DT AH K 

Mentálna retardácia 7,1 14,0 17,4 15 ,6 O 
Úrazy hlavy 22 ,9 18,6 21,7 13 ,3 3,6 
Bezvedomie 17,1 16,3 8,7 8,9 3,6 
tasté iné úrazy 10,0 7,0 26,1 15 ,6 3,6 
Epilepsia , epi . záchvaty 12,9 18,6 19,6 8,9 O 
Kriminalita 24,3 27 ,9 13 ,0 15 ,6 O 
Fajčenie 65 ,7 69 ,8 58,7 71 ,1 28 ,6 
Iné psychiatr. ochorenie O, O O 2,2 O 
Iné neurolog. ochorenie O 9,3 2,2 2,2 O 
Endokrinolog . ochorenie O O O O O 
Diabetes mellitus 5,7 7,0 8,7 4,4 O 
Psychosomatické ochor. 18,6 41 ,9 17,4 22 ,2 14,3 
Porucha osobnosti 24,3 25,6 28,3 31 ,1 O 
Suicidálne pokusy 10,0 16,3 17,4 13 ,3 O 
Výchova v neúplnej rod . 4,3 2,3 17,4 13 ,3 3,6 

V našom náleze epileptických záchvatov v osobnej anamnéze upozorňujeme na zis
tenie, že vzostup častosti záchvatov sa týka len súboru pacientov s delíriom tremens, 
naopak, u pacientov s halucinózou zisťujeme ich nižší výskyt (rozdiely nie sú však šta
tisticky významné). Naše nálezy sú v súlade so zisteniami napr. Valihracha a Mikulca 
(1982) , ale nálezy iných autorov sú značne rozdielne, od oveľa nižších po výrazne vyššie 
nálezy . Pre túto rozdielnosť nálezov je obťažné hľadať uspokojivé vysvetlenie. Je môž
né sa len domnievať, že do nálezov intervenujú ešte niektoré ďalšie, v prácach podrob
nejšie neopísané charakteristiky probandov , či konštrukcie súborov alebo metodiky 
prác. 

Ďalej zisťujeme, že probandi súhrnne fajčia štatisticky vysoko významne častejšie 
(p < 0,001) než osoby v kontrolnom súbore, čo je taktiež v súlade s literárnymi údajmi. 
Pritom sa probandi v jednotlivých diagnostických skupinách v tomto faktore navzájom 
nelíšia. V dostupnej literatúre sme podobnú podrobnú analýzu nenašli. 

V položke "iné neurologické ochorenia" sme našli v súbore pacientov s predelirant
nými stavmi vyšší počet (9 ,3 %) , než by bolo očakávané podľa rozloženia počtu proban
dov v súboroch ; pre nízky výskyt tohto znaku však nemožno hovoriť o štatistickej vý
znamnosti rozdielov . 

V osobnej anamnéze pacientov s predelirantnými stavmi sme našli štatisticky vý
znamne častejší výskyt psychosomatických ochorení (41 ,9 %), než v ostatných skúma
ných súboroch (na hladine významnosti p < 0,05). V našom materiáli išlo prevažne 
o vredovú chorobu dvanástorníka a hypertenziu , len ojedinele o ischemickú chorobu 
srdca a bronchiálnu astmu. Pre tento zvýšený výskyt psychosomatických ochorení v sú
bore pacientov s predelirantnými stavmi nemáme uspokojivé vysvetlenie. 

Ďalej zisťujeme , že poruchy osobnosti sa vyskytujú štatisticky významne častejšie 
u skúmaných probandov celkove, než v kontrolnom súbore (p < 0,01) . Medzi jednot
livými diagnostickými skupinami neboli štatisticky významné rozdiely. Naše výsledky 
sa blížia zisteniam napr. Kundu (1990) a Mendelsona aspoluprac. (1986). Naproti tomu 
výsledky ďalších autorov poukazujú na oveľa vyšší výskyt porúch osobnosti, než sme 
zistili my. Domnievame sa, že tento rozdiel je spôsobený dvoma faktormi - jednak ne-
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jednotným prístupom k diagnóze psychopatie, resp . poruchy osobnosti, jednak skutoč
nosťou , Že v nami skúmanom regióne neboli v minulosti optimálne podmienky v práci 
psychiatrov a psychológov, čo sa podľa nášho názoru mohlo prejaviť nižším počtom diag
nostikovaných porúch osobnosti u občanov tohto regiónu , teda aj u alkoholikov. 

Aj v položke "výchova v neúplnej rodine" sa ukazujú isté diferencie, avšak pre nízky 
počet pozitívne skórujúcich nie je možné určiť hladinu štatistickej významnosti týchto 
rozdielov. 

V ostatných, ktoré sme tu nerozoberali , neboli zistené žiadne štatisticky významné 
rozdiely medzi jednotlivými súbormi probandov. 

Závery 

1. Vysoký podiel alkoholikov (probandov vo všetkých skúmaných súboroch okrem 
kontrol) má nízke vzdelanie (neúplné a úplné základné) . 

2. I napriek poľnohospodárskemu charakteru skúmaného regiónu prevažujú robot
nícke povolania u probandov vo všetkých súboroch. 

3. V súboroch pacientov s alkoholickými psychózami je vyšší počet slobodných, 
v súbore pacientov s delíriom tremens a s halucinózami aj najvyšší počet rozvedených . 

4. V rodinnej anamnéze skúmaných probandov súhrnne je štatisticky vysoko vý
znamne častej š í výskyt alkoholizmu v ich príbuzenstve, než u kontrolných osôb . 

5. Nález mentálnej retardácie u probandov stúpa spolu so závažnosťou klinického 
stavu, pričom jej nález u probandov súhrnne je štatisticky významne vyšší , než u kon
trolných osôb . 

6. U probandov súhrnne zisťujeme štatisticky významne častejšie údaje o úraze hla
vy, než u kontrolných osôb. 

7. Nami skúmaní pacienti s delíriom tremens utrpeli v minulosti štatisticky významne 
častejšie iné úrazy , než probandi so syndrómom závislosti od alkoholu a pacienti s pre
delirantnými stavmi . 

8. V súlade so stúpaním závažnosti klinického stavu v zmysle vývinu delirantnej 
symptomatológie stúpa aj častosť epileptických záchvatov v osobnej anamnéze proban
dov, tento vzostup však nezisťujeme u probandov s alkoholickými halucinózami . 

9. Skúmaní probandi celkove fajčia štatisticky vysoko významne častejšie než osoby 
v kontrolnom súbore . 

10. Alkoholici (probandi vo všetkých skúmaných súboroch okrem kontrolného) ma
jú štatisticky významne častejšie poruchu osobnosti, než osoby v kontrolnom súbore . 
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