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Súhrn 

Úvod: Práca je teoretickým úvodom zamýšlanej trilógie o rozdieloch medzi mužským 
a ženským alkoholizmom. Cielom tejto prvej časti je priniesť prehlad literárnych poznatkov 
z hladiska dvoch línií: rozdielov v konzume (ako kultúrno-spoločenského javu) a rozdielov 
z hladiska konceptu závislosti od alkoholu (ako medicínskeho a socio-ekonomického prob
lému). 

Metodológia: Skúmaná bola zvlášť recentná literatúra z databázy PubMed a najčastejšie 

periodikum slovenských autorov Alkoholizmus a drogové závislosti (predtým Protialkoholický 
obzor) od 80. rokov 20. storočia . 
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Výsledky: Rozdiely v konzume sa týkajú prakticky všetkých oblastí - množstva, frekven
cie, i tzv .• binge" (ťažkého epizodického) pitia a preferencie odlišných nápojov. Rozdiely 
z hradiska závislosti zahŕňajú široké množstvo poznatkov, z ktorých v tejto časti vyberáme 
rozdiely v prevalencii, klinickom obraze, priebehu, komorbidite psychických porúch, mortalite 
a suicidalite, a čiastočne v sociálnej anamnéze. Z prehľadu prezentovaných aspektov vyplýva, 
že v tejto oblasti u nás chýba systematický výskum, a že téma rodových rozdielov, osobitne 
ženského alkoholizmu, bola i významne mytizovaná. Rozdiely vo vybraných aspektoch osobnej 
a rodinnej anamnézy, zvlášť potom výskyt fajčenia a prehľad laboratórnych markerov budú 
predmetom ďalších častí, kde bude prezentovaný vlastný súbor 431 pacientov hospitalizo
vaných v r. 2004 - 2008. V úvode sa práca dotýka i etiológie týchto rozdielov z hradiska pred
pokladanej interakcie genetických a environmentálnych faktorov , ktoré možno rozdeliť do pia
tich skupín: 1. biologické (genetické, sezónne, zmeny elektrickej aktivity mozgu, modulačný 
efekt ženských hormónov), 2. fyziologické (zdôrazňuje sa hlavne odlišný objem telesnej tekuti
ny a potenciálne odlišný účinok alkoholu na mozgové tkanivo), 3. psychologické, ktoré strácajú 
na popularite, 4. socio-ekonomické a 5. socio-kultúrne ktoré vďaka fmančnej podpore prežívajú 
renesanciu. 

Záver: Predbežne sa javí vzhľadom na niektoré prekvapivé výsledky ako vhodné pri 
každom výskume v oblasti alkoholizmu študovať súbory z hľadiska minimálne dvoch dimenzií: 
1. veku ( zvlášť ak súbor zahŕňa adolescentov), a predovšetkým 2. pohlavia. 

K ľ ú č o v é s lov á: alkoholizmus - závislosť od alkoholu - rodové, pohlavné rozdiely -

ženský alkoholizmus - etiológia alkoholizmu - výskum alkoholizmu 

M. Grohol: ALCOHOLISM AND GENDER 
DIFFERENCES - A SAMPLE OF ADULT 
INPATIENTS WITH ALCOHOL DEPENDENCE 

TREATED AT THE DEPARTMENT 

OF PSYCHIATRY IN BARDEJOV FROM 2004 
TO 2008 - PART I (Review of Litarature) 

Summary 

Background: This paper is a theoretical introduction to an intended trilogy on differences 
between male and female alcoholism. Objective of this fIrst part is to bring a review of literary 
information on: differences in drinking behaviour (as a social and cultural phenomenon) and 
differences related to the concept of alcohol dependence (as a medical and socio-economic phe
nomenon). 

Methodology: Study of current international literature from PubMed database and a com-
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mon periodicai ofSlovakian authors (Alkohol Drog Zá v, previously Protialkoho/ O&z), from the 
1980 s. Results: The main differences in drinking behaviour encompass practically all aspects 
- quantity, frequency, the so called nbinge" (heavy episodic) drinking, and preference of diffe
rent beverages. Differences related to the concept of dependence encompass a vast field of 
knowledge, aspects chosen here are prevlence, clinical piclure, course, comorbidity of mental 
disordes, mortality and suicide rates, and partially social correlates. The review discloses 
a lack ofsystematic research in Slovakia in this field and brings a strong impression that the 
theme of gender differences, especially female alcoholism, is considerably mythicised. Diffe
rences in chosen aspects of personal and family history, separately occurence of smoking beha
viour, and an overview of laboratory markers shall be a subject to the following parts, toge
ther with our own sample of 431 inpatients treated from 2004 to 2008. In the beginning of this 
work we present also an overview of etiology of the above-described differences viewed as an 
interaction of genetic and environmental factors, hypothetically assigned to five classes: l . bio
logical (genetic, seasonal, changes in electricai activity of the brain, modulatory offecl of ferna
le hormones), 2. physiological (emphasized is currently different body water and potentially 
a distinct effect of ethanol on brain tissue), 3. psychological, loosing its popularity, 4. socio
economic and 5. social and cultural factors living its revival currently thanks to financi al sup
port. Conclusion: Due to certain surprising results it is preliminarily recommended to conduct 
each study with regard to at least two main dimensions: l. age (especially if a group of adole
scents is included) and more impor tantly 2. gender. 

Key words : alcoholism - alcohol dependence - gender , sex differences - female alco

holism - etiology of alcoholism - research in alcoholism 

Úvod 

Práca prináša prehlad základných rozdielov medzi mužským a ženským alkoho

lizmom. Vzhladom na množstvo literatúry, ktorá sa neja kým spôsobom dotýka po
hlavných rozdielov, nie je možné podať prehlad vyčerpávajúco, sústredil som sa pre
to hlavne na literatúru publikovanú slovenskými autormi od 80. rokov 20. stor . a za
hraničné práce z posledného obdobia. 

V uplynulom storočí prevládal názor o väčšej náchylnosti žien k fyziologickým 
ako i psychosociálnym účinkom alkoholu. Tieto predstavy prevdepodobne nevychá
dzali pôvodne zo žiadnych vedeckých bádani. Boli však podporené napríklad výsled
kami tzv. 1946 British Cohort, kde medzi povojnovými štyridsiatnikmi bola zistená 
u žien pri tej istej miere pitia vyššia miera problémov (Ely a kol. , 1999). Postupne 

pribúdali dôkazy o menejcennosti ženského metabolizmu. Logicky, v dôsledku roz-
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dielov v metabolizme alkoholu by ženy mali byť vystavené vyššiemu riziku ne
gatívnych fyzických, zdravotných, sociálnych či psychických dôsledkov vyšších hla

dín alkoholu (Epstein a kol., 2007), a už pri nižšej expozícii alkoholu by mali trpieť 

telesnými chorobami spojenými s alkoholom (Nolen-Hoeksema, 2004). Mnohé štúdie 
však nielenže nepodporili tvrdenie o vážnejších dopadoch pitia žien, často dokázali 

pravý opak. Podobne nárast počtu závislých jedincov, zvlášť v radách žien, viedol 

k hypotéze konvergencie, teda k predpokladu, že s postupujúcou emancipáciou žien 
dôjde k zotretiu rozdielov v charakteristikách pitia mužova žien a minimálne i k vy

rovaniu počtov závislých medzi oboma pohlaviami. Tieto predpoklady zdal sa potvr

diť vývoj v skupine adolescentov, kde chýbajú typické pohlavné rozdiely v kon
zumácii alkoholu (Schulte a kol., 2009), no v dospelej populácii sa nárast prevalen

cie vo vyspelých krajinách akoby zastavil približne na vzájomnom pomere mužov 
a žien 3:1, ktorý je pomerne konzistentným nálezom v amerických i európskych 
štúdiách (Novotný a kol., 2007). Tieto rozdiely oživili rovnako záujem na poli biolo

gického ako i sociologického bádania. 

Stručný prehlad literatúry 

V súčasnosti asi najkoncíznejší prehľad rozdielov v pití, ktorý spracúva medicín
sku medzinárodnú literatúru od r. 1980, poskytuje práca tureckého kolektívu 
(Altintoprak a kol., 2007), v oblasti socio-kultúrnych rozdielov aktuálne množstvo 

informácií prináša projekt Genacis (pozri ďalej) . Hľadanie špecifickej psychologickej 
predispozície k závislosti, ktoré nebolo veľmi úspešné (Jančovičová, Nociar, 1993), 

sa presunulo do vývinu typológií, ktoré rešpektujú napríklad aj genetickú záťaž 
a k výskumu komorbidných porúch osobnosti a ďalších psychických porúch. Dlho sa 
pri klasifikácii alkoholizmu vychádzalo z poznatkovo mužskom pití. Vytvorili sa 

však predstavy o tom, čo je to tzv. typický ženský štýl pitia, charakterizovaný zvlášť 
tajným pitím (Nociar, 1995). Prevládol názor o zrýchlenom, malígnejšom priebehu 
závislosti u žien s poukazovanim na hlbšiu morálnu degradáciu s výrazným luhár

stvom, sexuálnou uvoľnenosťou, amorálnosťou a inkompatibilitu medzi závislosťou 
a materstvom (Kunda, 1988), na poli etiologickom panovali však isté vnútorné roz
pory - na jednej strane, ako upozorňuje Kunda (1988, s. 90), sa u žien prehnane 

zdôrazňovali sociologické a sociopatologické charakteristiky, na druhej prevažne 
psychogénna etiológia ženskej závislosti (Brodská a kol., 1987). Pre dohady o žens
kom pití bola typická snaha exkulpovať ženy v etiologickom pláne (alkoholizmus 
ako samoliečba depresie, syndróm prázdneho hniezda), a zároveň snaha ich pred 

6 



M. GROHOL / ALKOHOLIZMUS A RODOVÉ ROZDIELY - SÚBOR DOS
PELÝCH PACIENTOV SO SYNDRÓMOM ZÁVISLOSTI 
OD ALKOHOLU, HOSPITALIZOVANÝCH NA PSYClllATRICKOM ODDE· 
LENÍ V BARDEJOVE V ROKOCH 2004 - 2008. I. ČASŤ 

pitím varovať. U nás doteraz prevládajúce názory sumarizuje najlepšie asi Skálovo 

(1986) "desatoro", ktoré citujú Jančovičová a Nociar (1993): 
1. dôsledky abúzu alkoholu aj iných návykových látok sú u žien vážnejšie a ich 

úprava je obťažnejšia 

2. škody na telesnom a duševnom zdravi sa prejavujú u žien rýchlejšie a výraz·· 

nejšie 

3. výskyt psychóz je u žien v provnaní s mužmi relatívne vyšší 
4. sexuálna problematika súvisiaca s alkoholom sa vyskytuje u žien oveJa čas

tejšie (buď ako pričina alebo následok) 

5. rodinná záťaž súvisiaca s alkoholom je u žien častejšia 
6. častejší je začiatok abúzu ako reakcia na životné situácie, nezdary a kompli -

kácie 

7. súčasný abúzus liekov a alkoholu je u žien častejší 
8. izolácia pijúcich žien a odmietaníe ich okolím je oproti mužom väčšia 
9. ak muži vyhľadajú liečbu najmä kvôli problémom v práci, ženy tak robia väčši

nou kvôli rodinným a interpersonálnym problémom 
10. ženy zneuživajúce alkohol možno rozdeliť do skupín: 

a. mladistvé, ktoré pijú nadmerne so svojím partnerom 
b. ženy stredného veku, ktoré spotrebúvajú svoje prijmy v štýle podobnom 

mužským pijanským zvyklostiam 
c. ženy, ktoré trpia depresiou zo vzníkajúcej osamelosti (tzv. syndróm prázd

neho hniezda) 

Prác, ktoré by tieto tézy testovali, bolo však u nás publikovaných málo. Spome
dzi časopiseckých prác, níektoré, ktoré obsahujú významné a podrobné informácie 

sa nezaoberali ženskou populáciou (Turček, 1992), alebo pre zmenu iba ženskou po
puláciou (Gažíková, 1984; Uhrová, Jurčiová, 1985; Maxianová, 1993; Mariani 

a Martinove, 2000; Izáková, Fleischer, Turček, 2007), pripadne nediferencovali do

statočne súbor podľa pohlavia (Kolibáš, 1992), alebo sa sústredili majoritne na iné 
parametre - vek (Shahpesandy a kol., 2005, 2007), antidepresívnu liečbu (Martino
ve, 2003), výskyt epileptických paroxyzmov u závislých všeobecne (Martinove, 2008), 

či výskyt komorbidných porúch (Heretik a Komadová, 2001 - výskyt sociálnej fóbie; 
Bodnár a kol., 2009 - výskyt porúch osobnosti). Medzi výnimky patria práce okolo 
Nociara (Nociar a Jančovičová, 1993; Jančovičová a Nociar, 1993; Nociar, 1995), 

ktoré sa sústredili prevažne na sociálno-psychologické témy - rozdiely v osobnost
ných premenných a štýle pitia, a ktorých výsledkom bol vývoj dotazníka ženského 
pitia FEA (Nociar a Jančovičová, 1993); medicinskymi aspektmi alkoholizmu sa viac 
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u nás zaoberala trojica autorov Kolibáš, Novotný a Heretik (1991), ktorí vyvinuli sa

mostatný inventár klinických markerov alkoholizmu (IMA). Samozrejme, pozornosť 

bola v našej literatúre venovaná i problematike fetálneho alkoholového syndrómu 
(FAS) (Huttová, Drobná, 1997). 

Z čítania li teratúry sa zdá, že pre psychologicky orientovaných autorov sa stala 

u nás referenčnou literatúrou monografia kolektívu okolo S. Kundu (1988), ktorý 

tejto problematike venuje osobitnú podkapitolu (Kunda a kol.,1988 , s. 87 - 92), 

z ktorej v mnohom čerpajú informácie i Nešpor a Jančovičová (1993) i Maxianová 

(1999). Kunda a kol. (1988) v tejto oblasti čerpajú prevažne z niekoľkých sovietskych 

a francúzskych , tiež domácich autorov. Medicínski orientovani autori (Turček 1991, 

1992a, b; Novotný, Kolibáš a Heretik, 1991a, b) vychádzajú podstatne častejšie z do

mácich a anglicky písaných prác. 

Súčasné predstavy o ženskej závislosti zhrnuje Nešpor (2002) v trinástich bo

doch, v ktorých sa objavil význam zvýšeného rizika rakoviny prsníka, vyšší konzum 

v období menštruácie, vyšší výskyt depresií a úzkostných stavov, súbeh s poruchami 

prijmu potravy, hlavne bulímie, riziko sexuálneho zneužitia, negatívny vplyv závis

lého partnera. Pretrváva predstava o rýchlejšom rozvoji závislosti, častejších zdra
votných komplikáciách, vyhľadávanie pre problémy rodinné a zdravotné, častá kom

binácia s tlmivými liekmi, hypnotikami a analgetikami, tajné pitie a pocity hanby, 

syndróm prázdneho hniezda, väčšie zábrany pri vyhľadávaní pomoci. 

Rodové rozdiely v súvislosti s pitím zahŕňajú dve odlišné oblasti: 

1. rozdiely v samotnom konzume alkoholu (t. j . spoločenské rozdiely v mužskom 

a ženskom pití, dali by sa zhrnúť jednou krátkou vetou: muži pijú viac) zahŕňajú 

hlavne rozdiely v: 

- prevalencii pitia, zvlášť tzv. "binge" - ťažkého epizodického pitia, 

- prevalencii abstinencie, zvlášť v posledných 12-ich mesiacoch, 

- frekvencii pitia a celkovej spotrebe alkoholu, 

- preferencii rôznych nápojov 

2. rozdiely v dôsledkoch a Sprievodných javoch konzumácie (osobitne z hľadiska 

konceptu závislosti od alkoholu) zahŕňajú hlavne rozdiely v: 
a ) prevalencii 

b) heritabilite 

c) klinickom obraze a priebehu závislosti 

d) psychiatrických komplikáciách akomorbidite 
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e) telesných komplikáciách 
f) laboratórnych parametroch (markeroch) 

g) mortalite a suicidalite 

h) sociálnych parametroch (rozvodovosť, invalidizácia) 
i) prognóze a liečbe 

Rozdiely sú výraznejšie v dospelosti ako v adolescencii (Schulte a kol., 2009), čo 

potvrdzujú i výsledky štúdií realizovaných na Slovensku (EPIAF - Heretik ml. 

a kol., 2008; ESPAD - Nociar, 2007). Skôr ako sa im budem venovať, rád by som 

upozornil na etiológiu týchto rozdielov. 

Etiológia uvedených rozdielov, zvlášť v súvislosti so závislosťou od alkoholu, sa 

hľadá v rôznej kombinácii piatich hypotetických kategórií pričin: 
1. biologické príčiny, ktoré sa sústreďujú predovšetkým na hľadanie tzv. nendofe

notypov". V literatúre sa uvádza viacero faktorov alebo markerov alkoholizmu biolo

gickej povahy, napr. defekt farebného videnia, ľaváctvo u pacientov so závislosťou 
alebo v blízkom pribuzenstve, zvýšený výskyt závislosti u prvostupňových pribuz

ných a rozličné biologické odlišnosti (napr. v HLA antigénoch, v elektrickej aktivite 
mozgu: redukcia alfa aktivity, nadbytok pomalej aktivity, zniženie amplitúdy, 
predíženie latencie vlny P300) (Novotný, Kolibáš a Kešický, 1992; Kolibáš, 1992), 

napr. redukcia amplitúdy P300 by pritom mala byť rizikovým faktorom nezávislým 
od užívania alkoholu (Perlman a kol., 2009); vplyv sezonality (Goldberg a Newlin, 

2000); polymorfizmus génu pre dopamínový transportér DATI, ktorý je u mužov 

zviazaný s alkoholizmom otca (Waske a kol. 2009), polymorfizmom viacerých génov 

pre GABA A receptor, génu pre D4 recpeor, D2 receptor, alelou 1 pre sérotoninový 
receptor či génmi pre alkoholdehydrogenázu alebo aldehyddehydrogenázu (Mayfield 

a kol., 2008), GABA-ergný modulačný účinok neurosteroidov (Finn a kol. , 2009), kde 
autori vychádzajú z odlišného účinku allopregnanolonu na mužské a ženské závislé 

správanie - allopregnanolon, metabol it progesterónu, je najmocnejším endogénnym 

GABAergným steroidom, ktorý by hypoteticky mohol cestou zmeny GABA
inhibičného tónusu alterovať senzitivitu na etanol; úloha stresu - a genetické va
riácie CRF (Clarke a Schumann, 2009) atď. 

2. fyziologické príčiny 

a} otázky pečeňového metabolizmu, obsahu vody v tele atd. 
Význam fyziologických faktorov pred sociálnymi a psychickými v miere problé

mov spôsobených alkoholom vyzdvihujú Ely a kol. (1999). PodIa týchto autoriek 
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a autorov je udávaná miera problémov nižšia u žien, ale pri tej istej miere kon

zumácie alkoholu je signifikantne vyššia. Súhlasia s vplyvom sociálnej stigmatizácie 
na to, či ženy dokážu priznať svoje problémy, tvrdia však, že psychologické a so

ciálne faktory prispievajú alebo menšou mierou, alebo majú tendenciu sa vzájomne 

rušiť. Namiesto dovtedy populárneho vplyvu pečeňové ho metabolizmu, ktorého 
štúdium prinieslo nekonzistentné výsledky, alebo vplyvu žalúdočnej alkoholdehy

drogenázy, ktorej výrazne odlišný obsah je iba u mladších jedincov, tvrdia, že rozdie

ly sú vysvetliteľné odlišným objemom telesnej vody (v priemere 43,9 kg u mužov 
a 33,0 kg u žien), a tiež vyššou konzumáciou piva u mužov. Po prihliadnutí na ob

jem telesnej vody a spotrebu piva ženy udávajú rovnakú mieru problémov (Ely 
a koL , 1999). 

b) odlišný účinok alkoholu na ženský a mužský mozog 

V literatúre sa traduje výraznejší účinok alkoholu na ženský organizmus, ktorý 
potvrdzovali i výsledky zobrazovacích metód v 80. a 90. rokoch 20. stor., avšak napr. 

PfefTerbaum a kol. (2001) pomocou MRI volumometrie zistili napriek vyššej miere 
komorbidity u žien-alkoholičiek menej mozgových abnormít ako u kontrolných sub
jektov v porovnaní s mužmi. Dôvodov môže byť viac, ženy mali v priemere vyššie 

vzdelanie , pili menej alkoholu, hlavne však chýba konsenzus vzhľadom na tzv. nor
málne rozdiely medzi mužským a ženským mozgom. Pre obe pohlavia však platí 
vyššia vulnerabilita vo vyššom veku (tamtiež). Abnormity v prefrontálnom kortexe 

sú popisované aj u adolescentov (Medina a koL, 2008), kde objemy anteriórneho 
ventrálneho prefrontálneho kortexu boli u 15-17-ročných stredoškolákov s porucha

mi v súvislosti s alkoholom (alcohol use disorders, AUD) hranične menšie ako 
u kontrolných subjektov (p = 0,09). Bol tiež zistený odlišný vplyv alkoholu na cel
kové objemy prefrontálnej kôry, ktoré boli u chlapcov väčšie a u dievčat menšie ako 
u kontrol. 

3. psychické príčiny : kvázifilozofické faktory - Žucha a Čaplová (1998) uvádzajú 

ako prvý krok v genéze závislosti pocit insuficiencie života; osobnostné charakteri
stiky - impulzivita, instabilita, nízka frustračná tolerancia (Kolibáš, 1992), vplyv 

pozitívneho očakávania v súvislosti s pitím (Schulte a koL, 2009), význam komorbi
dity - na osi I, II (pozri neskôr) a pod. Téma je dnes menej populárna, hladaníe 

akejsi typickej osobnosti závislého, akejsi "pre-adiktívnej" osobnosti ustúpilo záujmu 
o komorbiditu porúch osobnosti a výskum dimenzií temperamentu; hlavnými psy
chologickými parametrami sú vyhľadávanie zážitku, antisociálna porucha osobnosti 
a vyhľadávanie nového (Lejoyeux, 2004). 
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4. socio-ekonomické (vzdelanie, partnerstvo, deti atď.) 

Ženy pri tej istej konzumácii dosahujú vyššie koncentrácie etanolu v krvi, preto 
fyziologický argument by znel, že ženy sú vystavené minimálne rovnakému ak nie 

vyššiemu riziku ako muži. Odchýlky v spoločenských normách pre rodové úlohy 
a/alebo spoločenský stres však môžu ovplyvňovať individáinu skúsenosť mužov 

a žien nezávisle od fyziológie (Fillmore a kol., 1995), preto štúdium spoločenských 

faktorov je stále aktuálne. Známa je u žien vyššia rozvodovosť, udáva sa i častá bez

detnosť (Maxianová, 1999). Podľa novších údajov sú v Európe v porovnani s mužmi 
väčšiemu riziku ťažkého pitia vystavené ženy s vyšším vzdelaním a vyššiemu riziku 

ťažkého epizodického pitia ženy zamestnané a tiež ženy bez detí . U mužov bol v nie
ktorých krajinách vyjadrený opačný gradient, vyššiemu riziku ťažkého epizodického 
pitia sú vystavení muži s nižším vzdelaním ako muži s vyšším vzdelaním (Bloom

field a kol. , 2005). Brodská a kol. (1987) skúmali relatívny význam psychogénnych 

a sociogénnych faktorov pri vzniku závislosti u 52 hospitalizovaných žien a 110 mu
žov (priemerný vek v oboch skupinách 39,6 r .). U mužov zistili v 80,8 % prevažne 

sociogénnu etiológiu (pobyt v alkoholizovanom prostredí , styk s osobami, ktoré 
zneužívajú alkohol, zamestnanie, kde osoba prichádza do styku s alkoholom), u žien 
v 68,1 % prevažne psychogénnu (neurotické konflikty, úzkosti , depresie, záťažové si

tuácie so vznikom v dospelosti alebo v detstve). Význam regionálnych faktorov bol 
viackrát skúmaný. Vo Švédsku (Bränstrom, Andréasson, 2008) napríklad stúpa mie

ra konzumu návykových látok južným smerom, teda bližšie k európskemu konti

nentu , čo si autori vysvetľujú vyššou dostupnosťou v krajinách s nižšou mierou pro
tialkoholovej politiky. Dostupnosť alkoholu vzrástla v roku 2004 v provnaní s rokom 
1996 v piatich krajinách Európy o viac ako 50 % (medzi nimi je i Slovensko) 

(Rabinovich a kol. , 2009). Je možné, že k vyrovanávaniu výsledkov štúdií v Európe 
prispela i harmonizácia proti alkoholovej politiky v Európskej únii . U nás v štúdii 

EPIAF (Heretik ml. a kol. , 2008) neboli zistené významné regionálne rozdiely, hoci 

z demografického hradiska viac abúzerov bolo v mestách, viac závislých od alkoholu 
zasa v obciach do 2000 obyvateľov, celkový počet problémových konzumentov bol 
však rovnaký v mestách ako na vidieku (Heretik ml. a kol., 2008). 

5. socio-kultúrne príčiny: V r. 1993 bola na prvom stretnutí v Krakove založená 
medzinárodná skupina International Research Group on Gender and Alcohol 

(lRGGA), združujúca v súčasnoti vyše sto odborníkov zo 40 krajín. Zameriava sa na 
kultúrne podmienené rodové otázky v oblasti alkoholizmu a pitia. Pod jej pat-

1 http://www.med.und.eduJdeptslirgga/ 
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ronátom vznikol rozsiahly medzinárodný projekt GENACIS (Gender, Alcohol, and 
Culture: An International Study) sponzorovaný zo zdrojov WHO, Európskej únie 

a ďalších, realizujúci prieskum vo viac ako 30 krajinách. Jeho súčasťou je viacero 
štúdií citovaných v tejto práci. Rodové rozdiely v pití odrážajú rodové rozdiely v spo

ločnosti . Nie je úplne jasné, prečo pitie predstavuje kvalitu, ktorá stelesňuje v spo
ločnosti rodové rozdiely. V rámci Európy v krajinách, kde je väčšia modernizácia 

a tam, kde je väčšia rodová rovnosť sú aj menšie rozdiely v pití (Bloomfield a kol., 

2005). Wilsnack a kol. (2005) zhrnujú možné sociokultúrne vplyvy na rodové rozdie
ly v pití v nasledujúcich hodoch: 

1. Moc - najbežnejšia hypotéza na vysvetlenie rozdielov v pití muža a ženy je za
ložená na symbolizácii a umocňovani mužskej sily vo vzťahu k ženskej cestou kon
zumácie alkoholu (rolová identifikácia, pitie ako symbol maskulinity) 

2. Sex - hypoteticky holi ženy sociálne ovplyvňované, aby pili menej ako muži 

sčasti aby sa zdržiavali ženského sexuálneho správania sa 
3. Riziko - muži pijú viac ako ženy, lebo sú vo všeobecnosti viac naklonení či mo

tivovaní podnikať riziko, čo súhlasí s rodovými rozdielmi rizikového, hazardného pi
tia 

4. Zodpovednosť - na jednej strane muži pijú pravdepodobnejšie veľa, pretože im 

to pomáha ignorovať povinnosti (zvlášť domáce úlohy) alebo demonštrovať ich imu
nitu voči rolovým záväzkom 

VhTadom na vysoký výskyt rodinnej záťaže by optimálna teória závislosti od al

koholu mala zohľadňovať interakciu genetických a epigenetických činiteIov. 

Genetické faktory 

V súčasnosti nepoznáme biologickú podstatu závislosti dostatočne na to, aby sme 
ju dokázali priaznivo liečebne ovplyvniť. V liečbe sa uplatňujú dodnes predovšetkým 
psychoterapeutické a socioterapeutické prostriedky. Adopčné štúdie však preukáza
li, že vplyv environmentu je podstatne nižší než vplyv genetický (Novotný, 2008). 

Viacero aktuálnych prehľadov zhodne udáva podiel genetiky na vzniku alkoholizmu 
na úrovni 50 % (Schuckit, 2009), pripadne 50-60 % (Stacey a kol., 2009; Pinto 
a Ansseau, 2009). Väčšina genetických vplyvov zdá sa ovplyvňovať najmenej štyri 

osobitne intermediárne charakteristiky (fenotypy), ktoré vedú interakciou s environ
mentálnymi faktormi k alkoholizmu: 1. začervenanie po alkohole, 2. nízka odpoveď 
na alkohol, 3. osobnostné charakterstiky zahŕňajúce impulzivitu, vyhIadávanie 

vzrušenia, neuronálnu a behaviorálnu dezinhibíciu, 4. psychiatrická symptomatika 
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(Schuckit, 2009). Súčasné postupy v genetike (microarray analýza) !' I l"" UlllllZliuju 

štúdium viacerých premenných súčasne, situácia je však komplikovamj poCt0 1ll t l \ ' 

plyvnených potenciáne kandidátskych génov - napr. u myši s rôznou spotrebou a l

koholu je odli šne exprimovaných približne 3800 rôznych gpnov U\l ayfidd a kol.. 

2008). 

Epigenetické fakt ory 

Medzi biologické vplyvy negenetického charakteru patrí vplyv sl'zo J1 a lity . 

Keď vynecháme vplyv komorbidnej sezônnej afektívnej poruchy. akho ";l'ZO JlIW 

variácie spotreby alkoholu, do úvahy pr ichádzajú i iné sezónne vplyvy. V.ýsll'dk.v 

NationaL LongitudinaL ALcohoL EpidemioLogic Survey z r . 1~92 na vzorke ,12H6:l mu 

žov a žien preukázali vplyv sezónnych faktorov na výskyt alkoholizmu u mui.ov 

a závislosti od ilegálnych substancií u mužov i žien , kde v obidvoch pripadllch hol 

relatívny prebytok jesenných narodení . U mužov závislých od alkoholu bol aj n'

latívny pokles zimných narodeni . Do úvahy prichádza vplyv sezónnych faktorov na 

teplotu prostredia, hormonálne funkcie alebo náchylnosť k infekciám počas U'hot

nosti alebo včasného detstva (Goldberg a Newlin, 2000). U nás Bíro a Štukovský 

(1999) na vzorke 247 pacientov (z toho 151 mužova 96 žien) AT Sanatória v Brati s

lave zistili významnú sezonalitu narodeni mužov i žien závislých od alkoholu. výraz

nejšie o niečo u mužov, kde nadpriemerné počty dosa hovali muži narodť' ní v obdohi 

marec-august. U žien je asi dvojmesačný posun s užším obdobím nad priemernych 

frekvencií v mesiacoch máj-september . Maximá frekvencií u oboch pohlavi spadaj ú 

do mesiaca august, po čom náhle krivky u oboch pohlaví prudko klesajú. 

Význam primárne nebiologických vplyvov vyzdvihuje Breedlove (1992), ked pn'd

pokladá , že environmentálne vplyvy môžu mať u tak vysoko socializovanpho druhu 

akým je človek na vývin a expresiu génov minimálne rovnaký vplyv ako steroidy. 

Zdá sa však, že žiaden z faktorov samostatne nevysvetľuje rodové rozdie ly dosta

točne. Schulte a kol. (2009) sú toho názoru , že zatiaT čo biologické (napr. genetické 

riziko a neurologické abnormity asociované s amplitúdou P300) a psychosociálne 

faktory (pozitívne očakávania, osobnostnostné charakteristiky) ovplyvňujú chlapcov 

a dievčatá rovnako, fyziologické a sociálne zmeny pri prechode z adolescencie do 

dospelosti majú odlišný vplyv. Vychádzajú z logického predpokladu o absencii výraz

nejších rozdielov v konzume v adolescentnom veku. Špecificky chlapci vykazujú kon

štaláciu faktorov, ktorá predstavuje väčšie riziko - nízka odpoveď na a lkohol. nl' 

skoršia maturácia mozgových štruktúr a exekutívnych funkcií , dojem väčš i e ho poží-
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vania alkoholu u rovesníkov, socializácia do rodových úloh. V Dánsku (Bloomfield 
a kol., 2008) však bolo zistené, že klasické socioekonomické faktory nehrajú veIkú 
úlohu v charakteristike pitia. Takisto tu vykazujú muži častejšie ťažké pitie (14 % 

vs. 9 %) a častejšie ťažké epizodické pitie (38 % vs. 18'%). S vekom je častejšie pravi

delné, moderované pitie, u mládeže prevláda nárazové "binge" pitie. A ako bude 
uvedené neskôr, aní model sociálnej deviácie nevysvetIuje dostatočne rozdiel 

v prevalencii závislosti (Vogeltanz-Holm a kol., 2004), pretože sociálna kritika sa 

týka viac frekvencie, pričom závislosť súvisí skôr s množstvom vypitého. Skutočnos
ťou ostáva, že ženy v priemere pijú menej, a je preto nutné hIadať logické zdôvodne

nia i na biologickej báze. O odlišnom účinku alkoholu na mozog adolescentov sme sa 
už zmienili (Medina a kol., 2008). 

1 - Rozdiely v konzume alkoholu 

Medzipohlavné rozdiely v pití (pomer muži/ženy) zahŕňajú na jednej strane pre
dovšetkým vyšší výskyt abstinentov u žien (čísla pre aktuálnych abstinentov - za 
posledných 12 mesiacov - sú spravidla vyššie ako čísla celoživotných abstinentov), 
a na druhej strane viac ako dvakrát častejšie ťažké epizodické tzv. "binge" pitie 
u mužov (najmenej 60 gramov etanolu denne), chronícké ťažké pitie (v priemere 

dávky od 40 do 80 g etanolu denne ), takisto viac ako dvakrát častejšie poruchy v sú
vislosti s užívaním alkoholu, napr. závislosť od alkoholu, a vyšší výskyt otráv a úmr

tí v súvislosti s pitím u mužov (Wilsnack a kol., 2005). Výsledky projektu GENACIS 
z r . 1997-2007 v 35 krajinách sveta potvrdili celosvetovo vyšší výskyt pitia u mužov, 
vyššiu prevalenicu abstinencie u žien. S vekom vzrastá frekventné pitie, zvlášť 

u mužov, k poklesu tzv. "binge" pitia dochádza len v Európe a anglicky hovoriacich 
krajinách (Wilsnack a kol., 2009). 

Konkrétne v Európe (Mäkelä a kol., 2006) bolo v študovaných 14 krajinách zis
tených 4-14 % aktuálnych abstinentov medzi mužmi a 6-31 % medzi ženami (najviac 
v Španielsku); frekvencia pitia bola u mužov 40-250 % vyššia ako u žien, tento po

mer bol výraznejší v krajinách bývalého východného bloku - Česká republika, 
Maďarsko, nižšia v severských štátoch; ďalej vyšší konzum piva a destilátov u mu
žov (pri vine to bolo väčšinou rovnako, výnímkou bolo Francúzsko); celkovo muži pili 

020-140 % väčšie množstvá alkoholu na deň a 2 až 4-krát viac alkoholu celkovo ako 
ženy; ženy sa podieľali na konzume asi štvrtiny vypitého alkoholu, pričom nebol zi
stený rozdiel v rôznych vekových kategóriách. Muži ďalej uvádzali 3-6-krát častejšie 
ťažké epizodické pitie (definované väčšinou ako 5 drinkov na deň, jeden drink = 20 g 
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etanolu), opäť v severských krajinách tento rozdiel bol menej výrazný. Celkovo 

uvádzajú autori, že zistili naprieč Európou jasné a velké pohlavné rozdiely v pití, 
s typickým pomerom 2-3:1 pre mužov (Mäkelä a kol., 2006 ). Podla špeciálneho baro

metra realizovaného Európskou komisiou v r. 2006 tvorí v Európe (EU-25) počet ab

stinentov až 25 % obyvateIstva nad 15 rokov. Z toho 16 % mužova 32 % žien (pomer 
1:2). Dvakrát viac mužov pije denne (18 % vs. 9 %), dvakrát viac mužov pilo viac ako 

4 drinky pri poslednej príležitosti (13 % vs. 7 %). Anderson a Baumgarten (2006) sú 

v správe o alkohole v Európe skeptickejší, vychádzajúc z prehľadu viacerých štúdii 

uvádzajú v dospelej Európe asi 15 % abstinentov, na Slovensku menej ako 10 '7t . 

Štúdia EPIAF (Heretik ml. a kol., 2008) zistila na Slovensku medzi ženami 
dvojnásobný počet abstinentov (18,9 % vs. 9,3 %), naopak medzi mužmi až 6-krát 
viac abúzerov (12,8 % vs. 2,3 %). 

Podla štúdie ESPAD (2007) je medzi stredoškolskou mládežou podiel tých, čo 
konzumovali alkohol v posledných 12 mesiacoch na Slovensku 88 %, v európskom 
priemere 82 %. Nociar (2007) uvádza medzi našimi stredoškolákmi iba asi 3-6 % 

výskyt abstinentov. Vo frekvencii opilosti už v celoeurópskom priemere neboli zis
tené signifikantné pohlavné rozdiely. Tie sa týkali iba ťažkého epizodického pitia , 

postupne sa však strácajú a v Nórsku boli čísla u dievčat už vyššie. U chlapcov bola 
zistená vyššia celková miera problémov, zvlášť v súvislosti s agresivitou a so záko

nom, u dievčat bola o niečo vyššia miera vážnych problémov s kamarátmi . 

Konvergencia 

Pre fenomén približovania sa charakteru mužského a ženského pitia sa používa 
termín konvergencia. Napriek viacerým varovaniam o náraste pitia u žien, zvlášť 

v mladších kategóriách (Epstein a kol., 2007), fenomén konvergencie nie je v USA 
až taký jednoznačný (Wilsnack, a kol., 2006). Prevalencia pitia u žien (pitie v po

sledných 12 mesiacoch) narástla od r. 1991 do r . 2001, ale celkovo od r . 1981 na
rástol i počet abstinujúcich a poklesol počet pripadov ťažkého epizodického pitia 
(Wilsnack, a kol. , 2006). 

Podobne na európskom kontinente práca testujúca konvergenčnú hypotézu v šty
roch štátoch Európy zistila konvergenčný trend v r . 1984 - 1992 iba vo Fínsku 

(Bloomfield a kol., 2001). Podrobnejšie informácie prináša nedávna práca (Bloom
field a kol., 2005), ktorá v 12 európskych a dvoch neeurópskych štátoch zistila jed
noznačné rodové rozdiely v pití. Tie sú podmiené rodovými rozdielmi v spoločnosti, 

2 http://www.espad.org/espad-reports 
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a najmenšie sú v nordických krajinách, potom v západných, a v krajinách strednej 

Európy (Bloomfield a kol. , 2005 ). Podobne bola potvrdená závislosť rozdielov v pití 
medzi krajinami od postavenia ženy a miery modernizácie v spoločnosti 

i v prieskume zahŕňajúcom až 29 krajín (Rahav a kol., 2006). 

Dôkazy o konvergencii priniesli iba niektoré štúdie (prehľad pozri Andreason 
a Baumberg, 2006), hoci krátkosť sledovaných intervalov môže falošne tento trend 

zakrývať. Vo Veľkej Británii (Rickards a kol. , 2004) v porovnani rokov 1992 až 2002 

došlo u mladých žien k zdvojnásobeniu počtu žien konzumujúcich viac ako 14 jedno
tiek alkoholu týždenne, a tiež k zdvojnásobeniu priemernej týždennej konzumácie, 

u mužov ostávajú údaje pomerne stabilné. Celkovo v staršej populácii častejšie ako 
v mladej nachádzame časté pitie, v mladšej pitie vo veľkých množstvách. Mäkelä 
a kol. (2005) našli konvergenčný trend v mladších vekových kategóriách v Česku 

a Maďarsku. Výsledky štúdie ESPAD (2007) i v celoeurópskom meradle, pričom ná
rast ťažkého epizodického pitia v posledných 30 dňoch je zvlášť zreteľný u dievčat. 
V porovani s rokom 2003 jeho výskyt vzárstol v roku 2007 z 35 % na 42 %. 

Napriek poukazom na konvergenčný trend , zvlášť u adolescentov, explanačný 
potenciál socio-kultúrnych rozdielov, osobitne z hľadiska závislosti, je pomerne niz
ky. Autori skúmajúci situáciu v piatich krajinách vyspelého sveta (Austrália, Česká 

republika , Holandsko, Švédsko a Spojené štáty) nepovažujú model sociálnej deviácie 
za užitočný, pretože podľa ich výskumu sociálna kritika viac koreluje s frekvenciou 
pitia a závislosť skôr s množstvom vypitého (Vogletanz-Holm a kol. , 2004). Podobne 

ani už spomínaná európska štúdia (Bloomfield a kol. , 2005) nepotvrdila v rodových 
rozdieloch žiadnu z proponovaných teórií (význam sociálnej stratifikácie pre mužov, 
význam rodi nných rolí pre ženy a pod.), jediným parciálnym vysvetlenim bol rozdiel 

podmienený na makro-sociálnej úrovni (rozvinutie sociálnej politiky a rodová rov
nosť v spoločnosti). 

2 - Rozdiely v závislosti od alkoholu 

Prevalencia 

Situácia vo svete 

Konvergenčný trend by sa pri hypotéze rodovej rovnosti mal prejavi ť i v preva
lencii. Epidemiologické prieskumy udávajú pomerne velký rozptyl celoživotnej pre

valencie závislosti od alkoholu, v amerických štúdiách je to od 5,4 % do 14,1 %, 

v európskych od 1,1 % do 5,5 %. V oboch je však prevalencia vyššia u mužov, pri
bližný pomer k ženám je 3:1 (Novotný a kol. , 2007). Dokonca i vo Švédsku, kde sú 
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rodové spoločenské rozdiely v rámci Európy minimálne, podiel mužov závislých od 
alkoholu je asi 4,1 %, žien 2,5 % (Bränsträm, Andreasson, 2008). Pomerne nízka 

prevalencia, s vysokým pohlavným rozdielom je v Turecku (Altintoprak a kol. , 

2008), kde v jednej štúdii bolo v r . 1997 závislých mužov 1,7 %, žien 0,1 %, v inej 
z r . 1987 bol zistený pomer 7:1. 

Situácia na Slovensku 

20. storočie bolo svedkom epidémie alkoholizmu na celoeurópskej úrovni, nárast 
bol alarmujúci zvlášť u žien. Československo nebolo výnimkou. Incidencia hospita
lizácií pre závislosť vzrástla v ČSR medzi rokmi 1963 a 1985 u mužov v rôznych ve

kových kategóriách o 45,7 % až 258,1 %, u žien o 397,1 % až 869,6 % (Škoda, 1987 ). 
V SSR u mužov do 30 rokov o 162,5 %, u 30-59 ročných o 252,4 %, u 60- a viac

ročných o 258,1 %. U žien to bolo postupne o 397,1 %, 643,3 % a 433,3 % (Škoda, 

1987). V ordináciách AT narástol v ČSSR medzi rokmi 1970 a 1980 počet evido
vaných mužovo 62 %, žien o 160 % (Brodská a kol., 1987). Konkrétne v PAP v okre
se Prievidza uvádza Gažíková (1984) nárast počtu evidovaných alkoholičiek z 22 

v r. 1974 na 117 v r. 1983. Miššík a Ivánka (1983) zistili v epidemiologickom pries
kume na vzorke 4026 probandov v Západoslovenskom kraji nárast problémových 
pijaniek-žien z 8 % v r . 1977 na 13,8 % v r. 1982. Bútora a Bútorová (1983) dávajú 

.alkoholizáciu spoločnosti" do súvisu so vzrastajúcou spotrebou alkoholu , keď 

v ČSSR stúpla spotreba vyjadrená v objeme čistého alkoholu z 5,2 litra v roku 1959 

na 9,6 litra v r. 1980, pričom nárast bol zvlášť na Slovensku, kde predstavoval 
243,2 % (Bútora, 1983). Nárast počtu hospitalizácií pokračoval i po r. 1989. V geron

topsychiatrickej populácii hospitalizovaných pacientov starších ako 60 rokov našli 
Kolibáš a Hunáková (1993) v porovnaní rokov 1983 a 1993 vzostup celkového počtu 

závislých od alkoholu z 8,8 % na 12,8 %, výrazne sa zvýšil zvlášť počet žien, 

a pomer mužov k ženám klesol zo 6,9:1 na 4,5:1. V ČR v Bohníckej liečebni v Prahe 
bol v porovnaní rokov 1994 a 2003 zistený 77 %-ný nárast počtu liečených pre poru
chy spôsobené užívaním alkoholu, u žien to bol dokonca nárast o 118 % (Nešpor, 
2004). Ako sa tieto zmeny odrážajú v relatívnom počte závislých mužova žien? 

Zatiaľ čo v odhadoch prevalencie bol v Československu v 70. rokoch pomer mu
žov a žien 20:1, v 90. rokoch to bolo už 3-2:1 (Nociar, Jančovičová , 1993). Na Slo
vensku je však málo epidemiologických štúdií v bežnej populácii . Miššík a Ivánka 
(1983) zistili v už spomínanom prieskume v Západoslovenskom kraji 39 % problé
mových pijanov medzi mužmi a 13,8 % medzi ženami (pomer 2,8:1). Roky boli publi-
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kované iba práce z prostredia psychiatrických zariadení , ktoré popisujú špecifickú 
subpopuláciu závislých (možno tých najproblémovejších , možno tých najmotivova
nejších l. Novotný, Kolibáš a Heretik (1991a, b) a Novotný, Kolibáš a Kešický (1992) 

zistili na bratislavskej klinike medzi pacientmi hospitalizovanými v rokoch 1985 -

1988 (n = 135) pomer mužova žien 2,4:1. Kolibáš (1992) v r. 1991 (n = 50) pomer 

4,6:1. Nociar a Jančovičová (1993a) uvádzajú súbor z Porotialkoholického oddelenia 

Psychiatrickej li ečebne v Pezinku a Centra pre liečbu drogových závislostí (CLDZ) 
na Hraničnej ul. v Bratislave (n = 153), kde je pomer 1,4:1. Heretik a Komadová 
(2001) skúmali výskyt sociálnej fóbie v súbore 90 hospitalizovaných pacientov v ja

nuári a februári 2001 na proti alkoholických oddeleniach na Prednej Hore, v Krem
nici, Veľkom Záluží a Pezinku, kde bol pomer 2:1. Martinove (2003) uvádza podsú
bor li ečených antidepresívami v roku 2003 na Prednej Hore (n = 180), kde bol pomer 

medzi závislými od alkoholu (n = 151) 3,6:1, a neskôr (Martinove, 2008) rozsiahly 
súbor (n = 1390) z rokov 2004 - 2006, kde medzi všetkými závislými (z ktorých 
69,3 % bolo li ečených pre závislost od alkoholu) bol pomer 4,5 :1. Shahpesandy a kol. 
(2005) uvádzajú na Psychiatrickom oddelení v Liptovskom Mikuláši súbor rozdelený 
na starých a mladých pacientov (n = 98), v ktorých dovedna bol pomer 5,8:1, a ne
skôr (Shahpesandy a kol. , 2007) rozšírený súbor hospitalizovaných v rokoch 2001 -

2005 (n = 130), kde pomer bol dovedna 3,9: 1. Novotný, Kolibáš a Olosová (2006) 
uvádzajú opät údaje z bratislavskej kliníky na Mickiewiczovej ul. z r . 2002 - 2003 
(n = 105) kde pomer je 2,5:1. V súbore z I. Psychiatrickej kliníky v Košiciach (n = 
654), kde bol skúma ný výskyt porúch osobnosti , bol pomer mužova žien 3,3:1. Pub
likované súbory teda napovedajú, že fenomén konvergencie i v pravalencii závislosti 
je pravdepdobný. 

Výsledky epidemiologického výskumu EPIAF (Heretik ml. a kol. , 2008) však pre
kvapili asi nejedného. V reprezentatívnej vzorke 1251 participantov z rôznych regió

nov SR bol pomer mužov a žien závislých od alkoholu identifikovaných pomocou do
tazníka CAGE 7:1 (19,8 % vs. 2,8 %), navyše, bez signífikantných regionálnych roz
dielov. Podobný podiel referovali azda iba Frankovič a kol. z Psychiatrického oddele
nia v Bojníciach v r . 1992 (Novotný, 1992). Pritom tou istou metódou (CAGE) zistil 

prieskum medzi stredoškolákmi v období rokov 2006 - 2007 iba minímálny rozdiel 
v prevalencii podozrenía na závislost od alkoholu u chlapcov a dievčat (6,8 % vs. 
5,1 % v TAD-2 najar 2006 a 6,7 % vs . 6,5 % v ESPAD najar 2007). 

Klinický obraz 

Napriek odlišnej prevalencii, diagnóza abúzu níe je viazaná na pohlavie (Brady, 
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Randall, 1999). Opakovane však bol zistený odlišný inventár problpmov s pojených 

s pitím u mužova žien, v jednej americkej práci bol zistený signifikantný rozdie l 

medzi pohlaviami asi v tretine posudzovaných symptómov (Nichol a kol. , 2007). Au

tori preto navrhujú ďalší výskum, ktorý by pomohol odpovedat na otazku , č i je vhod

nejšie hľadať škály nezávislé od pohlavia , alebo posudzovat obe pohlavia podla od

li šných kritérií (Nichol a kol., 2007). 

Okolo závažnosti problémov vyplývajúcich z pitia sú kontroverzné závery . Hoci 

pôvodne sa predpokladali u žien jednoznačne výraznejšie dôsledky pitia, Ely a kol. 

(1999) po prihliadnutí na fyziologické faktory udávajú u žien rovnakú mieru výsky

tu problémov ako u mužov. Výsledky holandských autorov ťBonge rs a kol. , 1998 ). 

ktorí porovnávali relatívnu mieru dôsledkov pitia (psychická závislost, symptoma

tické pitie, sociálne problémy, zdravotné problémy/úrazy a častá opi lostlkocovina) 

takisto ukazujú, že pri tej istej miere pitia je úroveň problémov t.á ist.á alebo ni žš ia 

u žien (a muži majú sklon k väčšej akumulácii rôznych druhov prob lpmov), hoci nl'

bol zistený rozdiel v závažnosti problémov. Celkovo muži častejšie pijú excesívne, 

u žien je signifikantne častejšie tzv. ľahké pitie (široká škála vyjadrená faktorom 

frekvencie i množstva, ktorá v konečnom dôsledku vyjadruje menšiu spotrebu alko

holu v dlhšom časovom úseku ), počet abstinentov bol podobný. J e však nutná istá 

obozretnosť, lebo miera udávaných nežiaducich účinkov pitia nie je len dôsl edkom 

konzumácie alkoholu, ale i dodatočných procesov, ktoré súvisia s demografickým 

a socioekonomickým postavením (Kuendig a kol., 2008). 

U nás sa k rozdielu mužského a ženského pitia vyjadrovalo viacero autorov. 

Miššík a Ivánka (1984) uvádzajú, že u mužov je charakteristické oproti ženám exce

sívne pitie, pitie na verejnosti, u žien kradmé pitie, pitie mimo pracoviska, v do

mácnosti, níe na verejnosti. Ich pitie má aj neskôr charakter typu delta podľa J e lli 

neka. Muži sú na 95 % hladine viac upozorňovaní pre pitie a na 90 % hladine denne 

pijú a opíjajú sa. Ženy majú problém s obmedzovaním pitia, mávajú viac telesných 

ťažkostí v súvislosti s pitím, viac obviňujú okolie za pitie . Podobne Nociar (1995) 

konštatuje u žien tajný štýl pitia, slabé ego a tažšie prežívanie abstinenčných preja

vov (s pocitmi úzkosti a depresie). V jednej skoršej práci Nociar a Jančovičová 

(1991), v ktorej sa autori venovali podrobne pohlavným rozdielom v štýle pitia , 

uvádzajú súhrnný popis mužskej a ženskej závislosti v súbore 153 subjektov: Ženský 

typ závislosti chrakterizuje najmä tajné pitie, pocity viny, pitie pre psychický pro

spech z pitia, častejšie abstinenčné príznaky psychického a emočného rázu, častejšie 

obsedantno-kompulzívne pitie, s dominujúcou túžbou po a lkohole . Mu žské pitie je 

významne častejšie charakterizované ako družné pitie, pitie v širšej spoločnosti, 
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neskrývané pitie. Mužské pitie býva kontinuitné, počas celého dňa; muži pitie čas· 
tejšie racionalizujú a zľahčujú, po pití častejšie dochádza k strate zábran a spo

ločensky nevhodnému, neprimeranému správaniu. Taktiež návrat syndrómu závis
losti od alkoholu po období abstinencie býva u mužov rýchlejší. Sú aj spoločné črty -

rovnaký výskyt fyzických abstinenčných prejavov, muži i ženy pijú kvôli zlepšeniu 

sociability, odbúravaniu zábran, zlepšeniu komunikácie, ako aj lepšiemu mentálne

mu fungovaniu alebo čulosti mysle. (Mimochodom sociálne dôvody - zlepšenie re
kreácie, navodenie nálady, vytváranie nových priateľov atd. - začínajú podľa zahra

ničnej literatúry dominovať - Altintoprak a kol., 2008). Podobná je miera poškodzo
vania hodnôt pitím, strata záujmov, dopad na neplnenie si pracovných povinností 
a strata zamestnania. Zaujímavým zistenim však bolo, že ambulantni muži v ich 
súbore pili skôr tzv. ženským štýlom v porovnani so skupinou ústavne liečených. 

Kunda odlišuje v klinickom obraze žien dve verzie, pričom prvá môže pravdepo
dobne prechádzať do druhej : 

1. so skorým začiatkom, niekedy už v adolescencii, s častým pitím v partii, častou 

kriminalitou a sexuálnou promiskuitou, a teda väčšou sociálnou nápadnosťou, a vyš
ším podielom psychopatií, klinickým obrazom neprekračujúcim spravidla systema
tický abúzus 

2. s neskorším začiatkom, s manifestáciou okolo 30, 35 až 40 rokov, vznik v sú

vislosti s psychotraumatizáciou, zhoršenim manželského spolunažívania, osamostat
ňovanim detí , prežívanou osamelosťou, dominuje pitie osamote, spočiatku sociálna 

nenápadnosť, krytie rodinou, kombinácia s liekmi, s kulmináciou v klimaktériu, 
zvýrazňovanim pitiatických čŕt, demonštratívnymi suicidálnymi pokusmi. 

Asi jedinou prácou , ktorá sa podrobne zaoberala rozdielmi z viac medicínskeho 
hľadiska , bola práca trojice autorov Novotný, Kolibáš a Heretik (1991a, b), ktorí zi
stili u žien mierne nižšie skóre vo vlastnom inventári markerov alkoholizmu (lMA), 

pozostávajúcom z 31 anamnestických položiek, 17 klinických položiek a 7 labora

tórnych markerov. Anamnestické položky sa tu ukázali ako najmenej špecifické pre 
diferenciáciu oproti kontrolnej skupine. 

V literatúre sa osobitne poukazuje na zrýchlený, malígnejší priebeh závislosti 

u žien (Kunda, 1988). V tejto súvislosti sa používa pojem "telescoping" - skracova
nie, ktorý v 80. rokoch 20. stor. zaviedol N. J. Piazza (Noci ar, Jančovičová, 1993). 
Hoci začiatok pravidelného pitia alkoholu je u žien v priemere o dva roky vyšší, lite

ratúra sa zhoduje v tom, že ženy nastupujú na liečbu skôr v priebehu ich závislosti 
(Brady, Randall, 1999), v priemere po 10-11 rokoch, muži až po 14-15 rokoch, čo 

znamená, že ženy nastupujú na liečbu v priemere o štyri roky skôr (Maxianová, 
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1999). Nedávno Preuss a kol. (2009) tieto údaje potvrdil na vzorke hospitalizo

vaných pacientov v troch centrách v Nemecku - muži boli signifikantne mladší pri 
prvom požití alkoholu (16,10 vs. 18,11 r .) a takisto pri začiatku závislosti (30,10+9,9 

vs. 33,59+9,9 r.), ženy konzumovali menšie množstvá alkoholu a mali kratšie trva
nie závislosti (9,19 vs. 13,18 r .). Dokonca i vo Švédsku (Berglund a kol., 2008), kraji

ne s minimálnymi rodovými rozdielmi, bol zistený u pacientov prijatých na ústavnú 

liečbu (n = 125) u mužov skorší začiatok požívania alkoholických nápojov, skorší ná
stup problematickej konzumácie a dlhšie trvanie problematickej konzumácie. 

Z hradiska výskytu abstinenčných prejavov Nociar (1995) zisťuje u žien významne 
vyššiu mieru emočných abstinenčných prejavov. Preuss a kol. (2009) zistil u žien 
mierne nižší výskyt abstinenčných prejavov (74,1 % vs. 82,1 %). 

Výskyt alkoholových psychóz 

Turček (1992b) v súbore 204 hospitalizovaných mužov nachádza 46 pacientov 
s delíriom tremens a 45 s alkoholickou halucinózou, 70 pacientov má diagnostiko
vaný iba sy. závislosti od alkoholu, 43 predelirantný stav (spolu teda 44 ,6 % pacien

tov s psychózami). Priemerný vek pacientov s delírom bol 45,17 r., s halucinózou 
41,22 r., závislých 39,12 a s predelirantným stavom 42,44. Kolibáš (1992) udáva 

spomedzi súboru 50 pacientov (49 mužova 9 žien) ešte vyšší podiel psychóz - 26 

delírií tremens, 8 paranoidných psychóz, 4 iné psychózy (spolu 76 % súboru). No
votný, Kolibáš a Heretik (1991) uvádzajú v súbore 135 pacientov hospitalizovaných 

v rokoch 1985 - 1988 s priemerným vekom 43,68 roka, 30 pacientov s delíriom tre

mens (22,2 %) a 22 s predelirantným stavom. Žiaľ, vo všetkých prácach chýbajú úda
je o pohlavných rozdieloch vo výskyte psychóz. Kunda (1988, s. 90) uvádza podla 

údajov z literatúry u žien s alkoholickými psychózami priemerne vyšší vek. V Opave 

v r. 1980 - 1982 našli Gerstnerová a Gerstner (1984) medzi pacientmi s hepatopa
tiou v súbore 219 mužova 31 žien delírium tremens ako najčastejšiu psychózu -
medzi ženami v 45,2 % a mužmi v 54,3 % pripadov, s maximom výskytu u oboch 

pohlaví v štvrtom decéniu. Korsakovova psychóza tvorila u žien 6,4 %, u mužov 
3,2 %, paranoid né a paranoidno-halucinatórne obrazy tvorili u žien spolu 9,6 %, 

u mužov 2,9 %. 

V r. 2006 - 2007 sme v nemocnici konziliárne vyšetrili 11 osôb s alkoholovým de
líriom tremens (FlO.4 podra MKCH-10) (Grohol, 2008). Z toho bolo 8 mužova 3 že
ny. Priemerný vek mužov bol 48,0 r., žien 49,7 r . V šiestich pripadoch bolo delírium 
sprevádzané epileptickým paroxyzmom. Delírium tremens tvorilo 21,6 % spomedzi 
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všetkých delirantných stavov. Účasť alkoholu na organických psychosyndrómoch 

však bola vyššia - v anamnéze pacientov súboru konziliárne vyšetrených pacientov 
s organickým psychosyndrómom nezavineným priamo alkoholom bola zistená evi

dentná závislosť od alkoholu či minimálne ťažký dlhoročný abúzus potvrdený 

známymi alebo rodinnými prislušnikmi u 26 % pacientov vo veku 30-69 rokov. Vo 
veku nad 79 rokov už údaj o alkoholizme v anamnéze nebol zistený. 

Komorbidita psychických porúch 

Pohlavné rozdiely sa týkajú aj výskytu a spektra komorbidných porúch, je to 
dnes téma nadmieru populárna. 

Bodnár a kol. (2008) uvádzajú ako najčastejšiu komorbidnú poruchu u závislých 

od alkoholu poruchy osobnosti. Spomedzi celkovo 654 pacientov hospitalizovaných 
na klinike v r . 1998 - 2003 vyšetrili pomocou štruktúrovaného interview (SIDP-R) 
121 subjektov (Bodnár a kol. , 2009). Aspoň jednu poruchu osobnosti zistili u 57,4 % 

mužova 51,8 % žien. U mužov bola najčastejšie diagnostikovaná hraničná (22,2 %), 

antisociálna a narcistická porucha osobnosti (obe po 20,4 %), 33,3 % spÍňalo kritériá 

pre zmiešanú poruchu osobnosti. U žien bola najčastejšie diagnostikovaná his
triónska (42,9 %) a závislá (35,7 %) porucha osobnosti. Až 50 % žien malo zmiešanú 
poruchu osobnosti. Jedna skoršia práca (Turček, 1992b) uvádza v súbore 204 hospi
talizovaných mužov 27 % výskyt porúch osobnosti. Kunda (1988, s. 88) uvádza z lite

ratúry u žien odhad osobností vybočujúcich z normy asi na 60 %. V Nemecku 
(Preuss a kol. 2009) boli na vzorke 1079 pacientov z troch psychiatrických centier 

zistené medzi pohlaviami signifikantné rozdiely takisto vklastri B. Ženy mali čas
tejšie diagnostikovanú hraničnú poruchu osobnosti, muži antisociálnu a narcistickú. 
Depresívna a histriónska bola u žien častejšia, ale rozdiel nebol štatisticky sig

nifikantný. U oboch pohlavi osoby s poruchou osobnosti boli signifikantne mladšie. 
V porovnani so súborom ostatných psychiatrických pacientov sú pre závislých od al
koholu špecifické: histriónska, narcistická a antisociálna porucha osobnosti (Bravo 
de Medina a kol., 2007). Platí tu aj opačný vzťah porúch osobnosti a závislosti -
v inej štúdii v Nemecku zisťovaná celoživotná prevalencia alkoholovej závislosti 
u mužov s hraničnou poruchou osobnosti je vyššia ako u žien (65 % vs. 43 %), ženy 
mali častejšie poruchy nálady, úzkostné poruchy a poruchy prijmu potravy (Tadi 
a kol., 2009). V americkej populačnej štúdii (Grant a kol., 2008) bola 12-mesačná 
prevalencia závislosti od alkoholu u pacientov s hraničnou poruchou osobnosti 

u mužov 25,4 %, u žien 11,8 %. 
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Na osi I uvádzajú Bodnár a kol. (2008) ako najčastejšie úzkostné a depresívne 

poruchy, častými sú tiež adaptačné poruchy. V skupine žien sú pritomné i poruchy 
prijmu potravy. Vzťah depresie a alkoholizmu je notoricky známy, medzi prvými kto 

si tento vzťah všimli bol Kraepelin (Cairoli a koL, 1987). Odhady výskytu depresie 

u alkoholikov kolíšu od 70 % do 5 %, akceptuje sa možnosť, že alkoholizmus vzniká 
i na báze primárnej afektívnej poruchy, napr. Kielhoz (1969) chápal a lkoholizmus aj 

ako depresívny ekvivalent, ktorý môže maskovať melancholický obraz; Schuckit 
a kol. (1969) vyčleňoval tri typy alkoholizmu - primárny, a ďalšie dva - jeden zvia

zaný s primárnou poruchou osobnosti a druhý - viazaný na iné zmeny ako napr. 
mánicko-depresívny sy. (vorne citované podľa Cairoli a koL, 1987). Zaujímavé ziste
nie priniesla jedna kanadská komunitná štúdia (Gratzer a koL , 2004), ktorá sledo

vala výskyt alkoholizmu v troch súboroch s psychiatrickou symptomatikou - úzkost

nou, depresívnou, alebo zmiešanou úzkostne/depresívnou, a v kontrolnom súbore. 
Potvrdil sa vyšší výskyt alkoholizmu vo všetkých skupinách oproti kontrole. Prekva
pivým zistenim bolo, že nástup alkoholizmu je vo všetkých štyroch skupinách rov

naký. Escobar-Córdoba a kol. (2009) nezistili medzi mužmi a ženami rozdiel v miere 
depresivity na samoposudzovacej škále. 

U nás Novotný a kol. (1989) zistili stredný a silný stupeň depresie u 62 ,8 % hos

pitalizovaných alkoholikov a silné a veľmi silné neurotické tendencie u 88,5 %. Pri 
porovnávaní osobnostného profilu súboru mužov (n = 46) a žien (n = 49), Jančovičo

vá a Nociar (1991b) konštatujú vyšší výskyt psychopatologických symptómov pri 

ženskej závislosti od alkoholu. Výsledky podľa nich poukazujú na rozsiahlejšie 

a hlbšie osobnostné poškodenie žien v porovaní s mužmi; depresivita, anxieta a po
city viny sú vo všeobecnosti najvýraznešími charakteristikami u žien, kým u mužov 

je to psychopatia. Kolibáš (1992) uvádza spomedzi 50 hospitalizovaných pacientov 
12 (24 %) s depresiou. Dotazníkovou metódou Maxianová (1993) zisitila na vzorke 
30 závislých žien s priemerným vekom 41,7 roka vyššiu mieru depresivity v porov

naní s kontrolnou skupinou. Podiel liečených antidepresívami bol na Prednej Hore 
asi 10 %, v podsúbore všetkých závislých liečených antidepresívami bol pomer mu
žov a žien 2,7:1, z toho v podsúbore závislých len od alkoholu 3,6:1 (Martinove, 
2003). 

Medzi úzkostnými poruchami odhalila štúdia EPlAF najvyšší výskyt generalizo
vanej úzkostnej poruchy (GAD) a sociálnej fóbie (SF) medzi závislými od alkoholu 
(Heretik ml. a kol., 2008). V súbore hospitalizovaných závislých pacientov, z ktorých 
95,6 % pôvodne nemalo žiadnu inú psychiatrickú diagnózu našli Heretik a Koma
dová (2001) výskyt sociálnej fóbie až u 41,7 % mužova 53,3 % žien. Muži trpeli čas-
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tejšie miernymi príznakmi sociálnej fóbie, ženy jej ťažkou formou. Aj vzťah nie

ktorých úzkostných porúch a alkoholizmu platí v opačnom garde, a opäť u mužov. 
Výsledky ameríckej epidemiologickej štúdie NESARC ukázali, že muži s GAD majú 

signifikantne vyšší výskyt komorbidných porúch spätých s užívanim alkoholu 

a drog, častejšiu závislosť od nikotínu a antisociálnu poruchu osobnosti; ženy ča
stejšie poruchy nálady (okrem bipolárnej poruchy) a iné úzkostné poruchy (okrem 

sociálnej fóbie ) (Vesga-López a kol., 2008). Ďalšou známou asociáciou je spojenie 

posttraumatickej stresovej poruchy (PTSP) a závislosti od alkoholu (Brady a kol., 
2000). Rozvoj PTSP po úraze pre di kuje rozvoj abúzu alkoholu, čo môže byť interpre

tované i ako snaha o samoliečbu (McFarlane a kol., 2009). 
Bežná je už spomínaná komorbidita s poruchami príjmu potravy (PPP). Vo vzor

ke 672 žien s PPP zistili Bulik a kol. (2004) signifikantne (p = 0.0001) vyšší výskyt 
porúch v súvislosti s užívaním alkoholu (AUD) u pacientok s bulímiou alebo bu

límiou a anorexiou v anamnéze ako u pacientok s čistou anorexiou. Podobné výsled
ky u nás publikovali Dimová a kol. (1997), keď zistili u pacientok s mentálnou an
orexiou 1,8 % závislých od alkoholu, pri bulímii 6,3 % a pri anorexii s prvkami 
bulímie 11,1 % závislých. Pecinovská (2000) uvádza v celom súbore pacientok pri
jatých na prvú liečbu závislosti od alkoholu a/alebo liekoch výskyt mentálnej 

bulímie u 16,9 %, prí opakovanej liečbe u 25,4 %. U pacientok mladších ako 30 ro
kov to bolo dokonca 60,7 % a 60 %. 

o vzťahu depresivity a alkoholizmu alebo o vzťahu k poruchám osobnosti či po
ruchám príjmu potravy sa vedú dodnes dohady. V nedávnej longitudinálnej štúdii 

776 mladých osôb (McCarty a kol. , 2009) bolo zistené, že u žien depresivita v 27. ro
ku prospektívne predikuje prítomnosť porúch v súvislosti s užívaním alkoholu v 30. 
roku, a rozvoj závislosti v 24. roku predikuje v 27. roku obezitu. Obezita v 27. roku 

zasa u žien predikovala depresiu v 30. roku, zatiaľ čo u mladých mužov bola obezita 
protektívnym faktorom . Zviazanosť týchto faktorov je teda zložitá. Vo vzťahu k vyš
šie uvedeným údajom prekvapivo vyznievajú výsledky jednej brazílskej populačnej 
štúdie (Almeida-Filho a kol. , 2007), kde bol zistený relatívne nizky výskyt komorbid
ných psychiatríckých symptómov pri alkoholizme (20 %), najnižší pre kombináciu 
alkoholizmus+úzkosť+depresia (1 %). Alkoholizmus a depresia tu vystupovali 
vzájomne komplementárne (pomer mužov k ženám bol pri depresii 1:13,8, pri alko

holizme opačne 11,8:1). 

NezanedbateIné sú poruchy spánku, kolumbijskí autori (Escóbar-Córdoba a kol. , 
2009) uvádzajú z literatúry priemerný výskytu porúch spánku u alkoholikov od 
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36 % do 61 %, na vlastnej vzorke 58 alkoholikov zistili zlú kvalitu u 100 % žien 
a 83 % mužova narušenie spánkovej účinnosti u 56,8 %, niečo nižší výskyt u žien, 
avšak podstatne vyššiu spotrebu hypnotík (69 % žien a 25 % mužov ), ktorá by tento 

paradoxný rozdiel mohla vysvetliť. U nás Novotný, Kolibáš a Heretik (l991b ) zistili 

u mužov závislých od alkoholu poruchy spánku v 87,4 %, u žien v 92,5 %. Pre úpl

nosť je potrebné spomenúť kombinovanú závislost (alkohol a analgetiká, hypnotiká, 

anxiolytiká a pod.). Polymorfná závislosť je typická u žien, v súbore liečenom na 
Prednej Hore to bolo až 28,6 % v porovnani s mužmi 0,8 % (Martinove, 2003 ). 

Súčasný výskyt fajčenia je predmetom osobitnej časti tejto práce. 

Liečba a prognóza 

v literatúre sa spravidla upozorňuje na to, že ženy menej často vyhladávajú pre 
svoje problémy s alkoholom pomoc. Štúdie z 90. rokov 20. storočia zistili nekonzi

stentné výsledky liečby mužova žien, spravidla boli rovnocenné, alebo mierne lepšie 
u žien (Soyka, Schmidt, 2009). Napr. Jarvis (1992) uvádza výsledok meta-analýzy, 
podľa ktorej majú mierne lepšie výsledky abstinencie do 12 mesiacov ženy, no po 12 

mesiacoch muži. Takisto štúdie z posledného obdobia nie sú konzistentné - niektoré 
majú nepatrne lepšie výsledky abstinencie u mužov (napr. štúdia COMBINE z USA 

- Anton a koL , 2006; alebo práce z Mnichova po troj- a dvojročnom sledovaní - Bott

lender, Soyka, 2005 ; Soyka, Schmidt, 2009), niektoré nezistili rozdiel v počte relap
sov (na rozdiel od závislosti od látok) (Walitzer, Dearing, 2006), iné - napr. longitu

dinálna štúdia zo Španielska zistila u žien významne vyššiu mieru abstinencie po 
20 rokoch sledovania (47,2 % vs. 29,0 %) (Gual a koL, 2009). 

Ignjatovič a Ignjatovičová (1999) zistili, že najviac recidív prichádza v prvom me
siaci ambulantnej liečby, resp. v prvom mesiaci po prepustení z ústavnej liečby . 

Muži častejšie ako ženy recidivujú osamote, častejšie tiež udávajú pozitívne nalade

níe počas recidívy (Rubin a koL, 1996). Opakovane sa potvrdilo, že byt ženatý je pre 
mužov ochranný faktor abstinencie, zatiaľ čo u žien to isté znamená vyššie riziko re
lapsu v krátkom čase (Schneider a kol. 1995). 

Mortalita 

K tradičným názorom v literatúre patrí presvedčenie, že ženy sú náchylnejšie 
k fyzickým škodlivým vplyvom alkoholu. Mortalita v porovnani s mužmi bola u žien 
odhadovaná o 50 %-100 % vyššia, najčastejšími uvádzanými príčinami v literatúre 
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v 90. rokoch 20. stor. boli suicídium, nehody, obehové poruchy a pečeňová cirhóza 
(A1tintoprak a kol., 2008). 

Podľa Atlasu úmrtnosti vydanom v marci 2009 štatistickým úradom Európskej 
komisie Eurostat je však v 27-ich štátoch EÚ riziko predčasnej smrti u mužov v dô

sledku alkoholu 3,4-krát vyššie ako u žien (ide o kombináciu smrti v dôsledku 
abúzu, niektorých malignít, cirhózy, úrazov a samovrážd a pod.). Slovensko patri 

medzi krajiny s najvyššou mierou zaťaženosti mortality v súvislosti s alkoholom 
(l ,6-násobok európskeho priemeru za roky 2002 - 2004). Anderson a Baumberg 
(2006) uvádzajú, že alkohol spôsobuje v Európe (EU-25) asi 195-tisíc úmrtí ročne, 

a je na príčine asi 6 % úmrtí mužova 2 % úmrtí žien. 
Tieto výsledky potvrdzuje i už spomínaná longitudinálna štúdia zo Španielska -

po dvadsiatich rokoch sledovania 22,4 % mortalita u žien vs. 34,5 % mortalita u mu

žov, p = 0,03 (Gual a kol., 2009) a prierezová štúdia zo Škótska (Emslie a Mitchell, 
2009). V Škótsku boli zisťované i regionálne rozdiely, ktoré boli výrazné, u mužov. 
Incidencia kolísala od 4,2 do 176 (v priemere 38,0), u žien od 2,9 do 58,9 (v priemere 
15,5) na 100-tisÍc obyvateľov , avšak až na malé výnímky bol rozdiel medzi ženami 
a mužmi v odlišných regiónoch vždy zachovávaný. Podobne Feuerlein a kol. (1994) 
zistili pri dvojročnom sledovani 1410 alkoholikov po prepustení (o 1266 boli in

formácie dostupné) 9,8 % mortalitu u mužova 4,8 % mortalitu žien. Celkovo morta
lita bola vyššia u starších ako 50 rokov, u tých, čo mali viac ako jeden rozvod, tých 
čo boli práceneschopní, či invalidizovaní už pri nástupe na liečbu (až 43,3 %!) atd. 

Vysoká mortalita bola i u tých, čo mali Wernickeho-Korsakovov syndróm (40 %), 

delírium tremens (15,3 %), pankreatitídu (13,9 %) a kardiomyopatiu (14,1 %), a da

lej u tých, čo priležitostne užívali lieky na spanie, psychoaktívne látky či iné lieky 
počas liečby. Celkovo u tých , čo abstinovali po šiestich mesiacoch od prepustenia bo
la úmrtnosť tretinová (4,4 %) v porovnani s tými, čo recidivovali (12,4 %). 

Bloomfield a kol. (2005) uvádzajú v Európe u mužov negatívnu koreláciu 

úmrtnosti na cirhózu pečene s indikátormí modernizácie a ekonomického rozvoja. 
U žien táto korelácia nebola zistená. Takisto úmrtia v dôsledku dopravných nehôd 
negatívne korelovali s modernizáciou, a to výraznejšie u mužov. 

Suicidalita 

Ročne zomrie v dôsledku samovrážd v EÚ približne toTko osôb ako pri doprav
ných nehodách, s abúzom alkoholu je spojená približne štvrtina z nich. Vo všetkých 

vekových kategóriách páchajú samovraždu viac muži ako ženy, pričom takto strá-
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cajú v priemere 3,4-krát viac rokov života, a to i napriek jeho kratšej primernej 

dížke u mužov (Eurostat, 2009). V súčasnosti predstavuje v EÚ suicídium asi 7-8 O/C 

pričin úmrtnosti v dôsledku alkoholu (Anderson a Baumberg, 2006). Podla odhadov 

z 80. rokov 20. stor. (Mečíi" 1984; Muller, 1982) zomieralo u nás 27 % alkoholikov 
v dôsledku dokonaného suicídia, Vencovský a Dobiáš (1976) udávali 5-krát vyššiu 

samovražednosť pri a lkoholových i nealkoholových závislostiach (Tesal-ová, 1991 ). 

Z celkového počtu 1082 pitvaných samovrážd na Ústave súdneho lekrástva LFUK 

v Bratislave v rokoch 1981 - 1989 bol najvyšší počet pri syndrómoch závislosti -
395 (36,5 %) (Tesarová, 1991). Z toho bolo 356 mužova 39 žien (približne 9:1), 79 bo· 
lo mladistvých. Podla formy a štádia závislosti bol najvyšší výskyt pri alkoholovej 

závislosti - chronickom alkoholizme (51,4 %). Kolibáš (1991) udáva v súbore 50 pa
cientov 2 suicidálne pokusy, Turček (1992b) v priemere u 204 hospitali zovaných 

mužov 13,7 % suicidálnych pokusov v osobnej anamnéze (u delírií to bolo až 17 ,4 "k), 

v rodinnej anamnéze bol výskyt podla jednotlivých dg. skupín od 7,0 do 17,8 '70 (opäť. 

pri psychotických stavoch bol výskyt vyšší). 

Z porovnania súboru 709 žien v r. 1996 s výsledkami predchádzajúcich výsku

mov bolo v Spojených štátoch zistené, že suicidálne konanie prakticky vždy sprevá
dza suicidálna ideácia, ktorej prediktormi sú: samotná suicidálna ideácia v minulo

sti, hazardné pitie, negatívne zážitky v detstve (zneužívanie) a skoré pitie , domáce 
stresory (nemožnosť zdielať pocity s partnerom, štyri a viac detí v domácnosti) 
(Wilsnack a koL, 2004). 

Sociálna anamnéza 

Stále aktuálny a na informácie mimoriadne bohatý prehlad položiek rodinnej, 

osobnej a sociálnej anamnézy u závislých od alkoholu podáva Turček (1991, 1992a). 

Jeho vlastná vzorka 204 hospitalizovaných mužov na psychiatrickom oddelení v Nit
re sa stala i pre našu prácu do istej miery referenčnou (Turček 1992b). Pre charak
teristiky ženskej závislosti sme z literatúry vybrali ženy liečených na Prednej Hore 

(Mariani a Martinove, 2000; Martinove, 2003) a žien hospitalizovaných na klinike 
na Mickiewiczovej uL v Bratislave (Izáková, Fleischer, Turček, 2007). Vybrané para
metre osobnej a rodinnej anamnézy budú predmetom ďalšej časti tejto práce. Tu sa 

obmedzíme na prehľad niektorých parametrov sociálnej anamnézy, ktoré sú témou 
prvej časti prezentovaného vlastného súboru . Prehlad vybranej li teratúry podávame 
v tabuľkovej podobe. 
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Tabulka 1. Priemerný vek a vzájomný pomer mužova žien 

Štúdia Hodnotené Muži ženy Spolu 

obdobie 

n priem. n priem. n priem. 

vek vek vek 

Uhrová, Jurčiová 1971 - 1973 71 39,6 
(1985) 1981 - 1983 229 38,7 

Kolibáš (1992) 1991 41 9 50 

Turček (1992) 204 41,65 

Novotný, Kolibáš 1985 - 1988 95 42,76 40 45,88 135 43,68 

a Heretik (1991a, b) 

Novotný, Kolibáš 

a Kešický (1992) 

Nociar, Jančovičová 90 39,8 63 39,4 
(1993) 

Nociar (1995) 158 40,44 160 40,35 

Maxiano vá (1999) 30 41,7 

Mariani, Martinove 1995 - 1998 269 ? 
(2000) 

Heretik, Komadová 1-212001 60 30 90 41 ,49 
(2001) 

Martinove (2003l 2000 - 2001 131 42,5 49 44,2 

Novotný, Kolibáš, 2002 - 2003 75 30 105 45,1 

Olosová (2006) 

Shahpesalldy a kol. stari 45 II 56 70,2 
(2005) mladí 53 6 59 43,0 

spolu 98 17 115 56,2 

Izáková, Fleischer, 10/2004- 42 45 
Turček (2007) 3/2006 

Shahpesandy a kol. 2001 stari 56 17 73 70,2 
(2007) -2005 mladí 74 16 90 43,9 

spolu 130 33 163 55,7 

Martinove (2008)' 1/2004 - 1390 312 1702 

612006 

Bodnár a kol. (2009) 1998 - 2003 502 152 654 
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Pomer 

M:Ž 

4,6:1 

2,4 :1 

1,4:1 

2:1 

2,7:1 

2,5:1 

4,1:1 

8,8:1 

5,8:1 

3,3:1 

4,6:1 

3,9:1 

4,5:1 

3,3:1 
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Tabuľka 2. Vzdelanie 

zš sou sš VŠ 

M Ž M Ž M Ž M Ž 

Uhrová, Jurčiová 1971-73 45,6 26,2 6,8 

(1985) 1981-83 28,2 49,4 10,6 

Novotný, Kolibáš 1985-88 28,2 25,2 27,4 19,3 

a Kešický (1992) 

Turček (1992) 55,4 35,8 6,4 2,0 

Nociar, Jančovičová (1993) M = 46,2; Ž = 22,0 30,8 54,0 23,0 24,0 

Nociar (1995) 43,8 27,6 M = 38,7; Ž = 50,7 17,5 21 ,6 

Maxianová (1999) 

Martinove (2003) 5,3 8,2 54,2 20,4 20,6 40,8 19,8 30,6 

Novotný, Kolibáš, Olosová 
(2006) 

Shahpesandy a kol. I~tari 62,5 21,4 7,] 

(2005) mladí 52,5 37,3 10,2 

Izáková, Fleischer, Turček 2,4 52,4 45,2 
(2007) 

Shahpesandy a kol. stari 72,6 20,5 6,8 
(2007) mladí 44,4 43,3 12,2 

Martinove (2008) 11,9 47,6 27,8 11,8 

nezist. 

8,9 

8,3 

3 Išlo o podsúbor 180 pacientov užÍvajúcich antidepresÍva, z celkového počtu 1862. Z tohto 
podsúboru, ktorý tvorili rôzne závislosti, 118 mužov a 33 žien malo závislost: od alkoholu 
(pomer 3,6:1). 
4 Súbor zahŕňal rôzne závislosti, z čoho 69,3 % pacientov mali závislost: od alkoholu . 
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Tabuľka 3. Rodinný stav 

slob. žen./vyd. rozv. vdov. druhJžka 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

Gažíková (1984) 1974-83 2,56 71 ,8 22,2 3,42 

2 

Uhrová, 1971-73 19,1 58,8 12,4 9,7 
Jurčiová (1985) 1981-83 67,5 12,8 15,7 

Turček (1992) 26,5 59,8 10,3 1,5 2 

Nociar, Jančovičová 19,5 18,4 70,7 55,3 9,8 13,3 ° 13,2 

(1993) 

Nociar (1 995) 20 10,9 61 ,6 50,9 13,5 28,2 5 10 

Maxiano vá (1999) 

Mariani, Martinove 11,9 58 22,3 7,8 
(2000) 

Martino ve (2003) 32,8 24,5 28,2 40,8 25,9 18,4 0,8 2 

Novotný, Kolibáš, 

Olosová (2006) 

Shahpesandy starí 8,9 55,3 8,9 21 ,4 

a kol. (2005) mladí 32,2 45,8 18,2 3,4 

lzáková, Fleischer, 16,7 42,9 40,5 

Turček (2007) 

Shahpesandy starí 13,7 57,5 6,8 21 ,9 

a kol. (2007) mladí 36,7 37,8 18,9 6,7 

Mart inove (2008) 35,0 40,7 20,8 3,6 

Záver 

? 

2,6 

12,2 

14,3 

Od čias Skálovho desatora (1986) výskum v oblasti alkoholizmu odstúpil od psy

chologizovania a uberá sa tak trochu dvojkoľajne. Na jednej strane sa skúma sa
motný konzum (ako spoločensko-kultúrny jav), na druhej aspekty alkoholovej závis
losti (ako medicínsky a sociálno-ekonomický jav). Etiológia sa hľadá v interakcii ge-
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netických a environmentálnych faktorov, ktoré sumárne možno rozdelit do piatich 

skupín: 1. biologické, 2. fyziologické, 3. psychologické, 4. socio-ekonomické a 5 . socio

kultúrne. Žiadna zo skupín nemá samostatne dostatočne valídny explanačný poten

ciál. Zdá sa, že poklesol záujem o témy psychologické, naopak, utvrdilo sa pres

vedčenie o význame genetických faktorov , ktorým sa v súčasnosti pripisuje asi 

50-60 % podiel na etiológii závislosti od alkoholu. 

Výskum v oblasti konzumu potvrdil stieranie pohlavných rozdielov pijanských 

praktík v adolescentnom veku, no napriek tomu je možné konštatovat, že muži, 

zvlášť v kategórii dospelých, pijú viac - po stránke frekvencie i množstva i tzv. taž

kého epizodického pitia (typický pomer mužova žien je 3-2:1), na druhej strane ženy 

sú asi 2-krát častejšie abstinentkami. Pozoruhodnou je značná transkulturálna plat

nosť týchto rozdielov. Predstavy o konvergencii, fenoméne stierania rodových rozdie

lov v konzumácii alkoholu, sa teda nenapÍňajú očakávanou rýchlosťou. 

Výskum v oblasti závislosti potvrdil pretrvávajúce rozdiely v prevalencii zá

vislosti (pomer mužova žien 3:1), rozdiel v časti symptómov (viac emočných symptó

mov u žien), v spektre komorbidných porúch. Z posledne uvedeného hľadiska je 

zvlášť zaujímavý nález komplementarity depresie (typická u žien) a alkoholizmu 

(typický u mužov). Predpokladá sa vyššia prevalencia depresívnych a úzkostných 

prejavov u závislých žien. U porúch osobnosti sú rozdiely vklastri B, prevalencia 

tejto skupiny porúch je však u oboch pohlaví vysoká. U osobnostných a úzkostných 

porúch muži inklinujú k vyššiemu výskytu súčasného alkoholizmu. Pre ženy je zasa 

špecifikom výskyt porúch prijmu potravy, kde alkoholizmus je vysoký osobitne pri 

bulímii a zmiešanej anorekticko-bulimickej symptomatológii. Údaje svedčia i pre 

vyšší výskyt polymorfnej závislosti u žien a vyššiu spotrebu hypnotík. 

Nepreukázala sa jednoznačne vyššia miera problémov v súvislosti s pitím u žien, 

možno skôr odlišné spektrum. Zdá sa však, že ženy skutočne začínajú pit neskôr 

a majú v priemere kratšie trvanie závislosti, kým pridu na liečbu . Údaje o nezluči

tefnosti s materstvom sú diskutabilné, nebezpečným ostáva však riziko fetálneho 

alkoholového syndrómu. Novšie výskumy v oblasti suicidality a mortality jedno

značne potvrdili niekoľkonásobne vyššie riziko pre mužov. V pozadí suicídií, ktorých 

je v Európe ročne asi toľko, čo smrteľných obetí pri dopravných nehodách, je asi 

v štvrtine prípadov alkohol. Muži pri suicídiách pritom strácajú v priemere asi 

3,4-krát viac rokov života ako ženy a 3,4-krát je vyššie i ich relatívne riziko úmrtia 

v dôsledku alkoholu . Medzi najzávažnejšie prediktory úmrtia (okolo 40 % v naj

bližšom roku) patrí už prítomná invalidizácia pri nástupe na liečbu a Wernickeho
Korsakovov syndróm. 
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z hľadiska liečby či prognózy sú výsledky rozdielne, niektoré vyznievajú lepšie 
pre mužov, iné pre ženy. Je to dané určite i samotnou definiciou abstinencie a hod
novernosťou dostupných dát, no nesporne i dÍžkou sledovania. 

Pri všetkých tradovaných predpokladoch o vulnerabilite žien, dosiaľ nemáme us

pokojivú odpoveď na otázku, prečo je podiel závislých mužov a žien nerovnaký, 
a prečo muži viac pijú a ženy častejšie abstinujú (Wil snack a kol., 2009). Pre budúci 

výskum sa javi ako vhodné v súboroch rešpektovať vyhodnocovanie výsledkov 
v dvoch dimenziách - 1. veku (starí - mladí), zvlášť ak skupina obsahuje i adoles
centov, 2. pohlavia (muži - ženy). 

U nás sa téme pohlavných rozdielov pri alkoholizme venovali viacerí autori, 
zvlášť začiatkom 90. rokov z viac psychologického hradiska Nociar a z medicínskeho 
Novotný, Kolibáš a Heretik. Systematický výskum týchto rozdielov však v sloven

skom písomnictve absentuje. Až donedávna prakticky vždy išlo o vybranú populáciu 
psychiatrických pacientov. Medzi pozitíva patrí preto realizácia epidemiologickej 
štúdie EPIAF (Heretik ml. a kol., 2008), ktorá upozornila na mimoriadne veľký roz

diel v prevalencii abúzu i závislosti od alkoholu u mužova žien v bežnej populácii 
(pre závislosť pomer 7:1). 

Téma rodových rozdielov je mimoriadne rozsiahla, ďalšie aspekty závislosti budú 

predmetom plánovaného pokračovania tejto práce (rozdiely v osobnej a rodinnej 
anamnéze, výskyt fajčenia, rozdiely v laboratórnych hodnotách). Mnohé hodnotné 

a dodnes aktuálne literárne údaje o rodinnej, osobnej a sociálnej anamnéze vo všeo
becnosti a z vlastného súboru prinášajú Turčekove práce zo začiatku 90. rokov. 
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