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Kazuistika/Case report 
 

Pacient so syndrómom závislosti od alkoholu a s atrofiou mozgu 

Aneta Bednářová, Ivan Dóci,  René Hako1, Jana Vančíková,  Gabriela Šedivá 

Patients with alcohol dependence syndrome and atrophy of the brain  

 

Súhrn 
Východiská práce: Typickým nálezom pri dlhodobom konzume alkoholu je atrofizácia mozgu a mozočka. Ciele 
práce: Predkladáme kazuistiku 40-ročného muža so syndrómom závislosti od alkoholu. Priebeh ochorenia a CT 
nález sa následne porovnal s údajmi z odbornej literatúry. Diskusia: Mnohé práce pojednávajú o atrofii mozgu 
i mozočka u pacientov so syndrómom závislosti od alkoholu. Náš prípad koreluje s údajmi z vedeckých článkov 
venujúcich sa danej problematike. Závery: Výskum smeruje k receptorovým úrovniam, genotypom, skúma  
predispozície jedincov k alkoholizmu. Ukazuje sa, že nízka dostupnosť dopamínových D2 receptorov (DRD2) je 
spojená so zneužívaním alkoholu, kým vyššie hladiny DRD2 môžu chrániť pred alkoholizmom. 
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Summary 
Background: The typical findings in long-term alcohol consumption is atrofisation of the brain and cerebellum. 
Aims: We present a case of forty years old men with alcohol dependence. The course of disease and CT findings 
are compared with data from scientific literature. Discussion: Many papers deals with atrophy of the brain and 
cerebellum in patients with alcohol dependence. Our case correlates with data from scientific papers dealing 
with this issue. Conclusions: The research is leading to receptor levels, genotype, and examines the  predisposi-
tions of individuals to alcoholism. The rearch shows that the low availability of dopamine D2 receptor (DRD2) is 
associated with alcohol abuse, while higher levels of DRD2 may protect against alcoholism. 
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Úvod 

Atrofia mozgu je spoločným nálezom u alkoholikov. 
Spôsobená môže byť rôznymi vplyvmi vrátane etanolu, 
podvýživy, zlyhania pečene a pravdepodobne aj hormonál-
nymi zmenami spôsobenými alkoholom aj zmenami interle-
ukínov. O atrofii mozgových štruktúr u alkoholikov bolo 
v posledných desaťročiach publikovaných stovky článkov. 
Napr. Garcia-Valdecasas-Campelo (2007) sledovala IGF–1 
(insulin-like growth factor 1), IL-6 (interleukín 6), IL-8 (in-
terleukín 8), IL-10 (interleukín 10), TNF alpha (tumor ne-
crosis factor), estradiol, testosterón, kortikosterón a parat-
hormón u 36 alkoholikov. Desať z nich malo cirhózu pečene. 
Všetci podstúpili CT mozgu, ktoré zaznamenalo prítomnosť 
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kortikálnej alebo aj cerebelárnej atrofie. Záverom štúdie bo-
lo pozorovanie, že mozgová atrofia je často prítomná 
u alkoholikov, avšak u ostatných pozorovaných parametrov 
sa vzťah nepotvrdil (García-Valdecasas-Campelo et al., 2007).  

Luisinsova štúdia sa týkala súboru 50 alkoholikov. Za-
meriaval sa na porovnávanie CT vyšetrení mozgu týchto 
pacientov a ich psychologické testovanie. V čase výskumu 
pacienti abstinovali a v sledovanom období nemali neurolo-
gické ani iné psychiatrické poruchy. 57% pacientov malo 
cerebelárnu atrofiu. Nenašiel sa vzťah medzi výsledkami 
psychologického testovania a atrofiou mozgu. Jediný faktor, 
ktorý významne koreloval s mozgovou atrofiou bola dĺžka 
problémového pitia alkoholu (Luisins et al., 1980).  

Anstey sledoval súvislosť medzi konzumom alkoholu 
a mozgovou atrofiou vo vekovej skupine 60–64-ročných 
pacientov. Analyzoval a porovnával mozgy 385 dospelých 
alkoholikov pomocou MRI. Konzumácia alkoholu súvisela 
so zväčšením komôr a redukciou sivej mozgovej hmoty. 
Nesúvisela s množstvom  bielej mozgovej hmoty, corpus 
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callosum, hipokampom či amygdalou. Výsledkom práce bolo 
potvrdenie vzťahu mozgovej atrofie a zvýšenej konzumácie 
alkoholu  (Anstey, 2006). 

Cieľom našej práce bolo otestovať výskyt atrofie mozgu 
a mozočka u pacienta závislého od alkoholu. Výsledky 
prezentujeme vlastnou kazuistikou. Podobných prípadov je 
na Slovensku veľa. Vyberali sme typický príklad - prípad 
relatívne mladého 39-ročného bezdomovca so závislosťou 
od alkoholu a opakovanými delirantnými stavmi. 

 

Kazuistika  
Pacient alkoholik stredného veku s výraznou  
atrofiou mozgu i mozočka 

39-ročný pacient bol opakovane hospitalizovaný na na-
šej klinike s diagnózou syndrómu závislosti od alkoholu. 
Prvá hospitalizácia bola roku 2009, kedy bol aktuálne pou-
kázaný z kliniky úrazovej chirurgie s diagnózami: Contu-
siones et excoriationes facies multiplices, Haematoma pe-
rioculare, Fractura ossium nasalium. 

Vážnejšie somatické ochorenia pacient neudával, operá-
cie negoval, úrazy boli opakovane v ebriete. V bezvedomí 
nebol. Epileptické záchvaty zatiaľ nemal. Z rodinnej anam-
nézy: otec pacienta popíjal alkohol, psychiatricky liečený 
však nebol. 

Pacient je nezamestnaný, bezdomovec, 10 rokov rozve-
dený, má 2 deti, ktoré sú v starostlivosti ich matky.  

Pacient pri vyšetrení udával,  že bol údajne zbitý, na tvá-
ri a na tele mal početné hematómy, exkoriácie, periokulárny 
hematóm, odmietol sa dať ošetriť. Udával, že je na ulici, 
nevie, čo sa deje, vidí hmlu, pred očami má „toto“ chce to 
pozbierať (niečo zbiera z priestoru). Kontakt bol skoro ne-
možný pre rozvoj delirantného stavu. Pacient bol veľmi sla-
bý, nevládal chodiť, triasol sa, napínalo ho na vracanie, udá-
val, že ho všetko bolí. Na celom tele mal odreniny veľkých 
rozmerov, ktoré sa počas hospitalizácie ošetrovali. 

V klinickom obraze pri prijatí pacienta dominovali 
známky rozvoja delirantného stavu, polyneuropatia, po-
vrchové rany na tele, celková slabosť, postoj s titubáciami. 

Z laboratórnych vyšetrení sme realizovali následovné: 
KO-WBC 11.83*,  KO-RBC 3.09*,  KO-HGB 107.00*,  
KO-HCT 0.34*,  KO-PLT 99*,  KO-MCH 34.60*,  KO-
MCHC 319.00, KO-MCV 108.40*, KO-NEUabs 10.24*, 
KO-LYMabs 0.92*, KO-MONOab 0.67, KO-NEU 86.5*,  
KO-LYM 7.8*, KO-MONO 5.7, RDW 14.60,  PDW 
12.90*, MPV 11.20*.  Biochémia: S-GLU 3.35*,  S-UREA 
6.28, S-KREA 100.1, S-KM 476.3*, S-AST 3.64*, S-ALT 
1.22*, S-GMT 5.05*,  S-Na 133.00*, S-K 3.30*, S-Cl 86.0*, 
GF-MDRD 1.20* (hodnoty sú vedené v jednotkách SI).  

 

CT vyšetrenie mozgu  
Supratentoriálne a infratentoriálne bez zreteľných ložis-

kových zmien mozgového parenchýmu, bez intraaxiálnej 
a extraaxiálnej hemorágie. Subarachnoidálne priestory (SAP) 
sú symetrické, difúzne rozšírené, voľné. Prítomný je peri-

férny typ difúznej mozgovej atrofie. Folia cerebelli sú zvý-
raznené - mozočková atrofia. Bez presunu stredočiarových 
štruktúr. Prítomná je fraktúra nosových kostí a laterálnej 
steny ľavej maxilárnej dutiny, v ľavej maxilárnej dutine je 
prítomný patologický obsah s hladinkou, zároveň do nej 
prominujú korene osmičky. Meati acustici interni sú symet-
rické, primeranej šírky, ostro konturované. Pneumatizácia 
cellulae mastoideae je primeraná (obr. 1). 

Obrázok 1. CT scan pacienta s dlhodobým konzumom alkoholu 

 

Následne bol konzultovaný stomatochirurg s diagnos-
tickým záverom contusio et excoriatio faciei, fractura osis na-
salii, haematoma perioculare. 

Po preliečení exkoriácií kože sa objavil kožný exantém, 
preto bol konzultovaný dermatovenerológ, ktorý diagnosti-
koval impetigo vulgaris a odporučil antibiotickú liečbu, kto-
rá bola nasadená. Podávali sa benzodiazepíny (BZD), kom-
binovala sa perorálna a parenterálna forma podávania. 

Po 4 dni trvajúcom ťažkom delíriu tremens sa stav pa-
cienta začal postupne upravovať po liečbe, ktorá je v súčas-
nosti odporučená (Pečeňák, 2011). Pretrvával kognitívny 
deficit stredne ťažkého stupňa, zlepšila sa chôdza, postoj 
bol istejší.  Po odznení delirantného stavu pacient opisoval, 
že posledné obdobie asi 3 mesiace popíjal „viac“, pil hlavne 
„čučo“ s „kamarátmi z ulice“. Nevedel, ako sa dostal do ne-
mocnice, ale už nemal na „pijatiku“. Minulý rok bol hospita-
lizovaný v Centre pre liečbu drogových závislostí, ale tam 
„ho už údajne nechcú“. Ani nedokáže písať „denníky“, nemá 
záujem o protialkoholickú liečbu. Radšej pôjde späť „na ulicu“. 
Pacient dodáva, že po prepustení  bude pokračovať v pití. 
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Diskusia 
Diagnosticky bol pacient uzavretý ako poruchy psychiky 

a správania zapríčinené nadmerným užívaním alkoholu – 
delírium temens. Z komplikácií zapríčinených dlhodobým 
užívaním alkoholu bola zaznamenaná atrofia mozgu 
i mozočka, polyneuropatia, hepatopatia etyltoxickej genézy, 
opakované úrazy. Nezaznamenali sme depresívny syndróm 
ani úzkostné stavy, tak ako ich opisujú niektorí iní autori 
(Heretik a spol., 2007). 

Aj po zvládnutí delíria s ťažkým priebehom sme si ve-
domí neschopnosti pacienta abstinovať v extramurálnych 
podmienkach. Predpokladáme aj ďalšie rehospitalizácie na 
našej klinike. Kazuistika nie je raritná, takýchto pacientov – 
bezdomovcov so závislosťou od alkoholu máme na Sloven-
sku desiatky, možno stovky až tisíce. Práve preto sme kazu-
istiku  predložili – ako podnet na zamyslenie sa nad zdra-
votníckym a právnym systémom, ktorý tento kolobeh re-
hospitalizácií závislých alkoholikov dovoľuje.   

 

Záver 
V dôsledku závislosti od alkoholu dochádza k úbytku 

mozgovej hmoty, atrofii kortikálnej i mozočkovej, ktorá je 
typickým príznakom pre dlhodobú konzumáciu alkoholu. 
U týchto pacientov sa stretávame aj s poklesom počtu eryt-
rocytov, trombocytov, hladiny kália a so zvýšením hepatál-
nych markerov (viď vyšetrenia).  

Na bližšie vysvetlenie atrofie u niektorých jedincov nám 
poslúžia animálne modely. 

Potreba zvieracích modelov alkoholizmu sa stáva zrej-
mou v prípadoch, keď berieme do úvahy genetickú rozma-
nitosť ľudskej populácie. Výskum ukazuje, že nízka do-
stupnosť dopamínových D2 receptorov (DRD2) je spojená 
so zneužívaním alkoholu, kým vyššie hladiny DRD2 môžu 
chrániť pred alkoholizmom. Delisova štúdia mala za cieľ 
zistiť, či prijímanie etanolu u myší je vhodným modelom 
pre mozgovú atrofiu indukovanú alkoholom a či DRD2 
chráni mozog pred toxicitou alkoholu. Metodologicky sa 
postupovalo takto: dospelé myši Drd2+/+ a Drd2−/− pili 
buď vodu, alebo 20% roztok etanolu počas 6 mesiacov. Na 
konci sledovaného obdobia podstúpili myši MR v anestéze. 
MR sekvencie ukázali zníženie objemu temporálneho a pa-

rietálneho kortexu u myší Drd2−/−, ktoré pili roztok alko-
holu. Výsledok nasvedčuje, že normálny prejav DRD2 má 
ochrannú úlohu proti alkoholom vyvolanej mozgovej atrofii 
a v prípade chýbajúceho sa prejavenia, expresivity DRD2 
dlhodobé etylizovanie spôsobuje atrofiu temporálneho 
i parietálneho laloka, podobne ako u ľudí (Delis, 2011).  

Tieto animálne modely sú mostom do budúcnosti vý-
skumu mozgových štruktúr aj pri problematike, akým je al-
koholizmus. 
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