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Souhrn 

Zkouška podobností a diskrepancí mezi typologiemi tak, jak to učinil Babor, je cenným 
pokusem najít souhlasné prvky s vlastní typologií. Od té doby se našlo nékolik védcu, kten 
rovnéž provedli porovnání (výjimkou jsou Bowman a Jellinek, 1941; Babor, 1992a, b). Jestliže 
však cnem je pokročit ve výzkumu typologií, jsou tato srovnání v nejvyšší míre kritická . Je 
jasné, že je pro ovérení a potvrzení téchto rozličných typologií treba udélat vice práce (Babor, 
1996). 

Zatímco toto jsou uznávané kritiky béžných typologií, je duležité si uvédomit, jak daleko se 
v tomto oboru zatím pokročilo . Za prvé, u typologií jedincu došlo k posunu smérem k multi va
riačním klasifikačním kritériím. Knightova (1937» teorie esenciálního a reaktivního alkoholis
mu zahrnovala pro klasifikaci jedincu jednoduchou dimenzi o psychosexuální vyspélosti. 
V poslední dobé používá Babor (1996) ke klasifikaci alkoholiku širokou skupinu proménných, 
které se pohybují ve škále od faktoru sociálních, fyzických, psychických k symtpomatologii. 

Za druhé, počáteční rUst nepropojeného výzkumu typologií se obrátil k jednotnéjším teo
riím. Tento vývoj byl částečné ovlivnén faktem , že pozdéji došlo k vétšímu soustredení na 
multi variační klasifikace, což se prokázalo Cloningerovou a Baborovou teorií. Védcum je tak 
umožnéno sjednocovat predešlé rozdílné typologie jednoduchým doplňováním (pndáváním) 
proménných . 

Za tretí jsou to metody, které se béhem let stávají rafinovanéjší. Obor byl rovné ž posílen 
pokrokem od Knightových (1937) a Jellinkových (1960) spekulací k propracováním shlukových 
analýz Baborem a Cloningerem. A konečné, za ta léta se dukladné zkoumala i implikace ta-

Vzhledem k tomu, že ve stati se jedná o opakované citace zahraničních materiálu, z nichž 
nékteré mají navic historický charakter, byla ponechána puvodní terminologie (nalkoholismus", 
nalkoholik", apod.) 
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kovýchto rozlišení v klinické praxi. Teoretici se začali více sou stredov at na rozdíInou účinnost 
léčby jednotlivých typu a typologie začaly být v tomto kontextu pozitivne hodnoceny. Je nadeje, 
že rychlý pokrok, jenž je v oboru poslední dobou videt, a o který se zasloužili Cloninger 
a Babor, bude pokračovat. 

K I í č o v á s lova : typologie - alkoholismus - závislost na alkoholu - Severní Amerika 

Man F ., Stuchlíková 1., Popov P .: SOME NORTH AMERICAN 
TYPOLOGIES OF ALCOHOLISM 

Summary 

The examination of the similarities and discrepancies between typologies, as Babor has 
done, is a valuable exercise if there is to be any consensus on the proper typology. Since there 
have been few researchers who have done this (with the exception of Bowman and Jellinek in 
1941 and Babor in 1992), these comparisons will be extremely crucial if the field of alcoholism 
typology is to progress. It is clear that more work needs to be done validiting these various ty
pologies (Babor, 1996). 

While these are legitimate criticisms of current typologies, it is important to note just how 
far the field has come. First, there has been, overall, a progres si on toward more multivariate 
classification criteria for typifying individuals. Knighťs theory of essential and reactive al
coholism in 1937 involved the use of a single dimension, psychosexual maturity, to classify 
individuals. Babor, most recently has used a large group of variables to classify alcoholics that 
run the gamut from social, physiological , and psychological factors to symptomology. 

Second, the early proliferation of disjointed research typologies has evolved into more uni
fied theories. This evolution is partly due to the fact that the newer focus on multivariate 
classification, as evidenced in Cloninger's and Babor's theories, has allowed researchers to 
unify previously distinct typologies by simply adding variables to study. 

Third, the methods used to discover alcoholic subtypes have become more refined over the 
years. A progression from the armchair speculation of Knight and Jellinek to the cluster and 
cross- fostering analysis of Babor and Cloninger has also strengthened the field. 

And finally, the clinical implications of such distinctions have also become more thoroughly 
investigated over the years. Current theorists have become more concerned with differential 
effectiveness of treatments for types in the validation of their typologies. It is likely that the 
rapid progress seen recently in the field, as evidenced by the preceding advances made by 
Cloninger and Babor, will continue. 

Key w o r ds: Typologies of alcoholism - alcohol addiction - North America 

Stručná historie 

V mnohých zemích má rozdelování alkoholiku do ruzných skupin dlouhou histo
rii . Babor, (1996); Babor a Lauermann, (1986) uvádejí , že vetšina klasifikací pochází 
ze Spojených státu, Francie, Velké Británie a Nemecka. Co se týče vymezování typu 
mezi alkoholiky má každá z techto zemí odlišnou historii. Tento článek se soustredí 
výlučne na situaci v Severní Americe , jak následovala po prohibici. 
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v dobe prohibice byl výzkum typologizace alkoholismu zastaven. Ačkoliv jednot
livé druhy by ly vytyčeny dnve než bylo pnjato toto opatrení, nedostalo se jim celko
ve vetšího vlivu ani poté, co prohibice byla zrušena. Výzkum klasifikace alkoholiku 
započal znovu (Babor a Lauerman, 1986). Krome toho Bowman a Jellinek (1941) 
zjistili, že typy vytvorené pred etapou prohibice smerují v prvé rade k dichoto
mickým systémum, soustredí se na rozdíly mezi stálými a občasnými konzumenty 
alkoholu, mezi exogenní a endogenní etiologií, mezi opravdu závislými a konzumen
ty alkoholu s pnznaky závislosti na alkoholu. 

Typologie vytvorené po prohibici nebyly jenom slibným opakováním již prozkou
maného. Rozdíly puvodne zachycené Bowmanem a Jellinkem (1941) byly rošíreny, 
byly popisovány rozdíly založené na symptomatologii (komplexu príznaku), na osob
nosti, chorobnosti spjaté s dalšími zdravotními poruchami a zároveň byl a propra
cována implikace léčby závislosti (Babor a kol., 1992b). Teoretici typologizace 
alkoholismu dále prostudovali jiné otázky včetne počtu typu, počtu klasifikačních 
kritérií , nebo základních rozdílu užívaných pfi definicích jednotlivých typu (jestli má 
klasifikace univariační nebo multivariační charakter), prostudovaly se metody 
analýzy užívané pfi objevováni nových typu. 

Dalším charakteristickým znakem pro roztndení je snaha vedcu zjistit míru 
a hranice podrobního zpracování a testování individuálních tnd. Jednotlivé linie 
výzkumu nevedou k vzájemné propojenosti, pričemž specialisté z kliniky často pred
kládají vlastní klasifikace, aby ospravedlnili oblíbené (obvyklé) léčebné postupy 
(Babor, 1996; Babor a Lauermann, 1986). Jednim z výsledku je pak rozsáhlé šírení 
rUzných typologii. Druhým politováníhodným dusledkem je, že overení a výzkum 
rechto klasifikací začín á být skrovný. Puvodními tvlirci bývají velice často kliničtí 
odborníci nebo členové vedeckého týmu kliniky. My jsme se rozhodli zamerit jenom 
na takové typologie, které generovaly vznik nejvetších výzkumu, nej vice teorií 
a v praxi se nejlépe osvedčily. Jsou to: 

typ nesenciální - reaktivni"; 
typ ngamma - delta"; 
typ nabusus - závislost"; 
typ "prostredí - dedičnost"; 

typ "primární - sekundární"; 
typ"A - B". 
Jednu z prvních závažnejších typologií vytvorených po prohibici predložil roku 

1937 Knight. Ten rozdelil alkoholiky na esenciální a reaktivni. Jako první význam
nou postavu v oblasti typu alkoholismu uvádejí vedci často Jellinka (1960), napr. 
Cook a kol. (1994). Pravdepodobobne je to zpusobeno jeho psychodynamickými ten
dencemi, které ale v odborné literature následujících let prestaly být již tolik po
pulárni. 

Robert Knight: Esenciální alkoholici versus reaktivní 

Roku 1937 Knight zjistil, že jsou dve skupiny alkoholiku. Jeho objev byl založen 
na psychoanalytických studiích tficeti mužu. Alkoholici mohou být začleneni do ka
tegorie esenciálních či reaktivních alkoholiku zejména podle psychosociálního zrání 
(etiologické promenné). Esenciální alkoholici jsou fixovaní na orálni stadium du
ševního a pohlavního vývoje, kdežto reaktivní alkoholici toto období úspešne minuli . 
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Esenciální alkoholici bývají dodatečne charakterizováni počátkem svých -nácti 
let závislostí, gastrointestinálními problémy, absencí dúverného prátelství, nespo
lehlivostí a tendencí jíst a pít z psychických dúvodú (Walker a kol. , 1996). Ze dvou 
zmínených typú bývá závislost esenciálních alkoholikú horší, jsou ovšem mnohem 
vzácnejší než reaktivní alkoholici. Reaktivní alkoholici bývají utlačováni (což je kon
sistentní s flxací na anální stadium) a v prípade, že se nenapijí, mají sklon být od
povední a spolehliví. Alkoholismus často u reaktivních alkoholikú začín á pozdeji, 
a bývá zpúsoben "návalem událostí či situací". 

Jak je z Knightova vylíčení obou typú zjevné, má reaktivní alkoholik mnohem 
lepší výhledy do budoucna než esenciální alkoholik. Oba dva typy by mely být léčeny 
psychoanalýzou. Knight ale predpokládá, že léčení esenciálních alkoholikú je mno
hem težší a musí být umísteni v institučním prostredí. Cílem takové terapie by mela 
být úplná abstinence. Reaktivním alkoholikúm by mela být nejvetší pomocí psychoa
nalýza, která jim múže být poskytovaná jakožto ambulantním pacientúm. Léčba by 
se nemusela snažit o "úplnou deflnitivní abstinenci". 

Rozdíl mezi esenciálními a reaktivními alkoholiky byl behem mnoha let po
drobne rozpracován atestován, nicméne stále nebyl objeven konečný dúkaz platnos
ti této teorie (Walker a kol. , 1996). Dotazník vytvorený na kategorizaci alkoholikú 
pro tyto dve kategorie dIe rozdílú, které již byly zrníneny, - "the Essential- Reactive 
Alcoholism Questionnaire" - prokázal v mnoha studiích omezenou platnost (Walker 
a kol. , 1996). Nicméne tato typologie stále prežívá. 

Knightova typologie je ve srovnání s ostatními v americké historii unikátní, je 
totiž vytvoren a na psychoanalytickém prístupu k alkoholismu. Pouze nekolik dal
ších teoretikú ješte vychází z tohoto prístupu. Nejvýznamnejším znich je Menninger, 
který predkládá typy velice podobné Knightovým (Jellinek, 1941). Navíc pokládá 
Knightovo pojednání za základ pro další typologie. Když pnpustíme, že i nejedno
značno st nekterých výzkumných výsledkú múže mít pozitivní význam, vzbudí náš 
zájem i pozdejší spor o roli osobnosti a psychických poruch u alkoholismu. Bežným 
tématem pozdejších typologií byla snaha určit podle klasiflkace léčbu. Tak se o to 
predtím pokusil práve Knight. 

Bowman a Jellinek (1941) ve svém ústredním prehledu existujících typologií 
uvedli v hierarchii klasiflkací Knightovo rozlišení. V tomto prehledu by Knightova 
klasiflkace mohla být pokládána za dočasné vymezení endogenních a exogenních 
rozdílú. Naneštestí pro Knighta byla tato trída rozdílú určena v jejich hierarchii 
typú jako sekundární. Oni svou hierarchii vystaveli na kontra verzi stálých a ob
časných konzumentú alkoholu (steady drinking vs. intermittent drinking). Tak se 
tedy "gamma - delta", teorie alkoholismu ztotožňované s tímto modelern , dostala do 
popredí diskuse . 

E. M. Jellinek: Alkoholici gamma versus alkoholici delta 

Jellinek (1960) popsal alkoholismus jako rod, který má mnoho druhú a zdúrazňo
val názor, že jednotlivé predikce nemohou dát dohromady jasnou a zretenou deflnici 
alkoholismu. Ty dosavadní vypadají podle jeho názoru jako pouhé spekulace. Jelli
nek však vymezil pet typú alkoholismu, z nichž pouze dva jsou nahlíženy jako nemo
ci (závislosti), zbytek je považován spíše za symptomy. Ony dva druhy jsou gamma 
a delta alkoholismus. 
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Základem pro rozlišení jsou tn faktory. Prvním činitelem je etiologie. Zabývá se 
otázkou, zda je alkoholismus výslednicí psychologických, fyziologických , sociálne 
kulturních nebo ekonomických príčin . Druhým fakto rem je pnibeh nemoci , což zahr
nuje "nabytí tolerance tkáne", závislost, fyzický versus psychický návyk, zájem 
o sebe sama a rozvoj nemoci. Tretím faktorem je poškození zpusobené pitím, včetne 
telesné, duševní i ekonomické újmy. 

Zásadním rozdílem mezi delta a gamma alkoholiky je, že u gamma alkoholiku se 
jedná typicky o ztrátu kontroly, nejsou schopni se pn pití kontrolovat, jsou však 
schopni i delší dobu abstinovat. Dochází ke zmenám tolerance (zpočátku zvýšená, 
poté - v dalším stadiu rozvoje závislosti - muže dojít k inverzi torence), výrazná je 
u nich zejména psychická závislost a tendence k progresi onemocnení. V prípade 
delta alkoholiku se jedná o chronický (pravidelný) konzum alkoholu, s primární so
matickou závislostí, následne závislostí psychickou. Hrozí vetší riziko somatického 
poškození (jaterní cirhózy). Je pravdepodobnejší, že alkoholismus u gamma jedincu 
bude mít puvod psychický, spíše než sociálne kulturní, nebo v podobe ekonomické 
antecedence, jak je to bežné u delta alkoholiku. Gamma alkoholici jsou rovne ž na al
koholu vice fyzicky závislí a jejich prognóza je horší. 

Dukaz pro Jellinkovu teorii byl poctive prezkoumán tak, jak je to v literature ty
pologií obvyklé (Babor, a Lauerman, 1986). V roce 1986 zajistil této teorii určitou 
podporu Walton (1968). Tento vedec našel pro toto rozlišení dukaz. Pn použití dis
kriminačních funkcí k co nejvetší diferenciaci alkoholiku založené na osobnostních 
skóre a klinickém hodnocení. Následne pak alkoholiky umístil do dvou skupin. Na
konec se zjistilo, že tyto dve skupiny jsou ve vetšine prípadu souhlasné s typy 
gamma a delta. Krome toho našel Walton (1968) dukaz, že oba typy jsou, co se týče 
osobnosti, odlišné . Podle Waltona mají delta alkoholici sklon obávat se své vz netli
vosti a rovnež mají tendenci být vice agresivní, než gamma alkoholici. 

Jellinkova typologie je dUležitá, neboť ji vedci mohli považovat za základ pro 
pozdejší typologie (napr. Cook a kol. , 1994). Také se zdá, že jeho bádání v tomto ob
dobí dalo vzniknout obrovskému množství dalších výzkumných projektu. Poté se 
velká pozornost venovala nezbytnosti identifikace typu mezi alkoholiky. Ta je také 
pravdepodobne odpovedná za výsledná zahrnutí typologie mezi uznávané klinické 
diagnostické praktiky, jak to bylo formulováno v DSM ("Diagnostic and Statistical 
Manual of the Mental Disorders"). Nekteré nové pohledy na tuto typologii z histo
rického hlediska pnnáší Page (1997). 

DSM- III. Alkoholový abúzus versus alkoholová závislost 

Ve tretím vydání Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM-III) roku 1980 Americkou asociací psychiatrii je diagnostika poruch puso
bených užíváním alkoholu dále rozdelována do kategorií škodlivého užívání alkoho
lu a závislosti na alkoholu (Cavson a kol., 1988). Takovéto rozlišení je potom 
zmíneno i v následujícím prehledu, který je základní referencí pro klinické psycho
logy. Tyto dva typy jsou závažné (jak vyplývá i z toho, že byly do DSM zahrnuty) pro 
diagnózu a dule žité pro stanovení vhodnejší léčby závislosti na alkoholu, prestože 
empirické oduvodnení této domnenky nebude práve nejsilnejší (Schuckit a kol. , 
1985b). 
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Tyto dva typy jsou v prvé rade odlišovány na základe aktuálního príjmu alkoho
lu. Podle DSM-III je abúzer takový jedinec, který ale spoň jednou za mesíc patolo
gicky užil alkoholu kVllli sociálnímu narušení či zhoršení nečeho, co se týká práce. 
Na alkoholu závislý človek sice tato kritéria také splňuje, ale vykazuje rovne ž etano
lovou toleranci a symptomy patologického úniku pred objektivní skutečností 

(Schuckit a kol., 1985b). 
Velice málo výzkumu prozkoušelo použitelnost (užitečnost) a validitu (platnost) 

takového rozlišení, jaké bylo v DSM-III zmíneno. Míra spolehlivosti mezi posuzo
vateli pn diagnostikování a definování techto zvláštních typu se ukázala nechvalne 
nízkou (Jolly a kol. , 1983). Schuckit a kol. , (1985b) zjistili, že mezi alkoholiky bez 
predcházejícího významného duvodu (kterí nemeli žádné hloubeji ležící psycholo
gické poruchy), jenž by mohl být základem pro pozdejší psychické poruchy, se v dobe 
prognózy a v prubehu pravdepodobne nevyskyti žádný rozdil mezi alkohol zneuží
vajícími abúzery a závislými. Jediný významný rozdíl, který byl mezi obema typy al
koholiku zjišten, se týkal charakteru konzumace alkoholu (vzoru pití). Nedostatečné 
rozlišení vede k pochybnostem týkajícím se platnosti rozlišení abúzus - závislost 
z pohledu klinika. Nutno uznat, že se pak takovéto rozlišení zdá dosti irelevantním 
a zcela nepoužiteiným. 

V DSM-III- R a DSM-IV došlo k pokusu o vylepšení kritérií pro diagnostiku 
abúzeru a závislých, nicméne jenom časem bude možno zjistit, nakolik se této vy
lepšené verzi podanlo odstranit problémy z DSM-III. Novejší verze jsou v mnoha 
ohledech velice podobné DSM-III (Grant, 1992), ale zájem typologU se nesmí príliš 
zament tímto smerern, jakožto k relevantní mu rozlišení. 

DSM- III byl základem pro formáiní ustanovení subtypu jako velmi duležitých 
pro diagnózu i pn léčbe alkoholismu. Mezitím, co tyto subtypy potrebují další 
oduvodnení své platnosti, oficiální uznání heterogenity nemoci bylo krátce po vydání 
DSM-III velice užitečné a to ve chvili, kdy se ke studiu alkoholismu pnpojila i gene
tika chování. Bez primární heterogenity by bylo obtížné, ne-li nemožné, brát v potaz 
genetické pnspení ve vývoji alkoholismu. Jedním z vedcu, kterí se snažili prozkou
mat genetický základ alkoholismu, byl C. Robert Cloninger - jeden z nejvíce promi
nentních typologU alkoholismu. 

C. R. Cloninger: Vymezení prostredím versus biologické (genetické) 
vymezení (Milieu-Limited Versus Male-Limited Alcoholics) 

Roku 1981 se Cloninger v prvé rade zajímalodoposud sporné dukazy týkající se 
dedičnosti alkoholismu. Zjistil, že je užitečné delat rozdíly mezi dvema typy alkoho
liku - alkoholikern, který je vymezený prostredím (Typ I) a alkoholikern limito
vaným svým puvodem. Rozdíly byly založeny na dedičnosti choroby. Pn studiu 
adoptovaných lidí je Cloninger a kol. (1981) rozdelil do čtyf skupin, pnčemž delení 
záviselo na tom, jestli biologičtí rodiče byli alkoholiky nebo ne a jestli adoptivní ro
diče projevovali či nejevili chování alkoholiku. Z procentuálního zastoupení alkoho
liku v každé skupine mohl Cloninger určit rozsah dedičnosti u alkoholismu mírného, 
stredního a težkého. Zjistil, že vývoj mírného a težkého abúzu je více závislý na fak
tore ch životního prostredí, zatímco strední abúzus je spíše dedičný a je spojen s kri
minalitou biologických rodiču . Je rovnež mnohem méne obvyklý zvlášte u žen. První 
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typ Cloninger pojmenoval "vymezení prostredím" a druhý pak "biologické (genetické) 
vymezení". 

Cloninger a kol. (1988) dále elaboroval s tímto rozlišením a vytvoril hypotézu 
osobnosti založené na trech dimenzích. Hypostazoval , že hereditární forma alkoho
lismu - biologicky limitovaný alkoholismus - je spojený s nízkou snahou vyhýbání 
se aversivním podnetum, nízkou závislostí na odmene a vysokou touhou vyhledá
vá ní nového. Druhý typ - vymezený prostredím - je charakterizován opačným uspo
rádáním rysu. Dále se domnívá, že se u žen nachází tendence projevovat formu 
biologicky vymezeného alkoholismu spíše jako somatizaci než ve form e poruch 
chování a kriminogenní, kterým je tento typ definován. Pozdeji pridal Cloninger 
ješte čtvrtou dimenzi perzistenci (vytrvalo st). Potom Cloninger užil techto znaku 
jednotlivých typu ve svém Tridimensional Personality Questionnaire (TPQ), který 
byl vytvoren ke klasifikaci alkoholiku podle této dichotomie. Českou verzi TPQ vy
tvorili Kožený a kol. (1989). 

Platnost Cloningerovy typologie a dotazníku byla extenzívne zkoumána ve srov
nání s práve diskutovanými staršími teoriemi. Byly provedeny studie k replikování 
této typologie na vzorku žen. Pri tom byla použita analýza jejich rodokmenu a byly 
replikovány Cloningerovy puvodní studie (Cloninger a kol. , 1988). Navic Yoshino 
a kol. (1994) našli pro hypotézu osobnosti založené na trech dimenzích parciální 
platnost. Nicméne míra platnosti TPQ o podrobném prozkoumání poklesla. Nixon 
a Parson (1990) zjistili, že osobnostní profily Typu 1 a Typu 2 se neshodují s Clonin
gerovými predikcemi a tudíž je tak zpochybnena bud konstrukční validita vytvo
reného testu nebo presnost teorie. 

Pre s všechna tato omezení je v poslední dobe Cloningerova teorie preferovaným 
modelem. Duvodem pro to jsou genetické koreny chování, z nichž tato teorie vyrostla 
a následující obrovské množstvi výzkumu v tomto oboru, jež Cloninger svým dílem 
vyprovokoval. Je to zároveň jedna z nejpodrobneji testovaných teorií. Zdá se, že Clo
ningerovy typy, jež jsou založené na dedičnosti, jsou velice podobné klasifikaci, která 
stála po nejaký čas v pozadí výzkumu typologií, ale v polovine osmdesátých let zača
la být považována za dUležitou (Anthenelli a kol., 1994). Je to rozlišení na primární 
a sekundární alkoholismus. Pozdeji Cloninger a kol. (1994) vytvorili TCI Dotazník 
temperamentu a charakteru, jež je v naší literature dostatečne popsán Koženým 
a Tišanskou (1998a, b). 

Primární versus sekundární alkoholismus 

Už relativne dlouho je známo, že se alkoholismus často vyskytuje společne s ji
nými psychickými poruchami, jako je napr. deprese , antisociální porucha osobnosti 
nebo stavy úzkosti (Cook kol. , 1994). Již v minulosti byl a učinena rozlišení mezi al
koholismem, který je u jedincu fundamentálním problémem a vede k jiným poru
chám (primární alkoholismus), a alkoholismem, který je symptomem jiných 
základních onemocnení (sekundární alkoholismus). Bohužel se k empirické podpore 
této myšlenky neuskutečnily žádné rozsáhlejší práce. Až v poslední dobe počínaje 
rokem 1985, se Schuckit a další začali zabývat touto otázkou. Tito vedci tvrdí, že 
primární a sekundární alkoholismus muže být rozlišen po zjištení, která porucha, 
alkoholismus nebo jiné psychické onemocnení, byla u jedince pritomna jako prvni . 
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Základním predpokladem tohoto rozlišení je rozdílná etiologie alkoholismu u pri
márních a sekundárních alkoholiku (Schuckit, 1985a). Když Cook a kol. (1994) zjis
tili , že u primárního alkoholismu je tendence výskytu rodinné poruchy vetší, než 
u sekundárního a že je primární rovne ž težší forma, poskytli tak této teorii určitou 
podporu. 

Anthanelli a kol. (1994) navíc zjistili, že počátek alkoholismu u primárních alko· 
holiku začíná obvykle dríve než u sekundárních. Dále Anthanelli a jeho spolupra
covmCl provedli srovnam typologií "primární sekundární" alkoholismus 
a "vymezení prostredím - biologické vymezení". Se svými kolegy zjistil, že více here· 
ditární formu predloženou Cloningerem - "biologické vymezení" - lze težko odlišit 
od sekundárního alkoholismu s primární antisociální poruchou osobnosti. Uvažují, 
že rozšírení Cloningerovy typologie o tuto tretí kategorii by mohlo být správné 
rešení. 

Je možné, že toto klasifikační schéma muže být nahlíženo pouze jako univariační 
spoléhající na jediné kritérium: priorita závislosti na alkoholu. Je to jednoznačne 
vyfčená charakteristika této teorie v porovnání s ostatními typologiemi, které stále 
jsou apatrne ješte budou predmetem mnoha diskusí (ačkoliv Kníghtova (1937) 
klasifikace je v období dospelosti rovne ž univariční) . Progresivní tendencí ve výzku
mu typologií alkoholismu je posun smerem k multivariačním schématurn. Nejmladší 
z techto multivariačních schémat, které bylo navrženo roku 1992 Thomasem F. Ba
borem a jeho kolegy, bude zmíneno i v této studii. Tento vedec do svého prístupu 
pečlive začlenil poznatky predcházejících teorií. Podobno st mezi jeho teorií a pre
dešlými teoriemi je tedy relativne značná . 

Thomas F. Babor: Typ A versus Typ B 

Babor usiloval o vytvorení celistvejší multi variační typologie alkoholiku. Se 
svými kolegy zjistil, že by alkoholici mohli být rozdeleni na dva typy, Typ A a Typ B. 
Ty by byly založeny na mnohonásobné definici charakteristických rysu. Charakteris
tické rysy by zahrnovaly etiologické faktory, počátek a pokrok choroby, nápadné 
symptomy a vzorce pití (konzumace alkoholu) (Babor a kol. , 1992 b). Dva typy byly 
objeveny shlukovou analýzou faktoru , které jsou pro alkoholika rizikovými faktory, 
patologického užívání alkoholu a psychiatrických symptomu. 

Zjistilo se tak, že alkoholici typu A jsou v detství charakterizováni menším 
množstvím rizikových faktoru a dále mladším vekem pfi počátku alkoholismu než 
alkoholici typu B. Typ A má rovne ž tendenci vykazovat lehčí závislost, slabší telesné 
a sociální následky vycházející z poškození alkoholern, je méne psychopatologický 
a méne je v porovnání s typem B stresován - prací či rodinou. Je samozrejmé, že 
z techto dvou typu je prognóza typu B horší. 

Platnost této typologie byla uvedena rovnež v Baborove puvodní studii. Po obje
vení doplňkových demografických a osobnostních rozdílu bylo potreba dokázat plat
nost rozlišení a predpovedí a potvrdit stálost typové klasifikace i po léčení. Litt 
a kol. , (1992) zajistili Baborove typologii dostatečnou podporu ruznými zpusoby. 
Nejprve byli schopni replikovat rešení na základe shlukové analýzy, které Babor 
vytvofil užitím ruzných vzorku (zkoumaných souboru). Pak zjistili, že po ukončení 
léčby dojde k redukci rozdílu mezi obema dvema typy, ale typ B znovu nabývá 
rychlým tempem svých starých vzorcu, což je tím nápadnejší, čím je doba od opuš-
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tení léčby delší. Tato typologie je tak nová, že je dost složité uvent, jak moc bude 
platná či použitelná v budoucnosti. Vypadá slibne, nicméne hlavne proto, že k určení 
typu využívá shlukovou analýzu a pokouší se sjednotit predešlé typologie. 

Zvlášte tato druhá vlastnost činí Baborovu typologii tak zajímavou a poskytuje 
podporu konstrukční validite typologie. Babor a kol. (1992b) prohlašují, že rozlišení 
Typ A - Typ B je velice podobné Jellinkove gamma - delta a Cloningerove rozlišení 
"vymezení prostredím - genetické vymezení". Baborovy i Jellinkovy dva typy se liší 
rychlostí, kterou onemocnení postupuje, psychologickou vulnerabilitou závislého 
a stupnem poškození, jaké na jedince mela nemoc. V tomto smyslu jsou "alkoholici 
gamma" podobní "alkoholikum typu B" a "delta alkoholici" podobni "typu A". U Ba
borovy a Jellinkovy typologie je shodné rozlišování mezi časným a pozdejším po
čátkem, mezi kontrolovatelnými či nekontrolovatelnými charakteristickými rysy 
osobnosti, dalšími nemocemi a asociálními tendencemi. Vyplývá z toho, že u "gene
ticky vymezených alkoholiku" a "alkoholiku typu B" je sklon (tendence) k počátku 
alkoholismu v mladším veku, méne se ovládají a vykazují asociál ní tendence ve 
srovnání s "alkoholiky vymezenými prostredím" a "typem A". 

Na záver bychom chteli upozornit na studii Peterse (1997) využívající ve svém 
prístupu "advanced statistics". Uzavírá, že získané trídimenzionální rešení má vyso
kou "face validity" a zahrnuje radu aspektu predcházejících klasifikaci. Tyto vý
sledky ilustrují analytické sílu strategie v rozplétání komplexní symptomatologie. 
Omezení následných získaných klasifikací je zvýrazneno a smery pro následné vali
dizační výzkumy jsou dány. 
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