
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

46, 2011, 1, s. 3 - 34 

ALKOHOLIZMUS A RODOVÉ 
ROZDIELY - IV. ČASŤ 
ROZDIELY V RODINNEJ 
A OSOBNEJ ANAMNÉZE 

M.GROHOL 

ORIGINÁLNE PRÁCE 

Psychiatrické oddelenie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 

Súhrn 

Úvod: Táto časť je pokračovaním predošlých publikovaných prác o rozdieloch 
v ženskom a mužskom alkoholizme. Cielom tejto časti sú parametre rodinnej anam
nézy (záťaž alkoholizmu a ostatných psychických porúch) a osobnej anamnézy 
a terajšieho ochorenia (epilepsia, úrazy, agresivita, suicidálna aktivita, zvlášť po
tom fajčenie). 

Metodika sa nemení, ide o spätnú analýzu dokumentácie 431 pacientov hospita
lizovaných na psychiatrickom oddelení v Bardejove v r. 2004 - 2008 s dg. FlO 
(MKCH-10). Výsledky: U mužov a žien bola zistená podobná rodinná záťaž alkoho
lizmu (spolu 39,2 %) a ostatnej psychiatrickej morbidity (spolu 10,7 %) v prvo
stupňovom príbuzenstve, signifikantný rozdiel nebol ani pri analýze výlučne pacien
tov s diagnostikovanou závislosťou od alkoholu za kratší úsek (n = 218) (ženy 
37,0 %, muži 41,4 %, p = 0,8347). Najčastejšie je závislou osobou v rodine otec (spo
lu 28,9 %), potom brat (17,4 %), ženy však majú signifikantne častejší viacnásobný 
výskyt alkoholizmu u najbližších rodinných príslušníkov (22,2 % vs. 10,6 %, 
p = 0,0464), rovnako ako u mužov je to kombinácia "otec + brat (+ iný)". V osobnej 
anamnéze potvrdzujeme častejší výskyt epilepsie u mužov (16,8 % vs. 3,6 %, 

3 



M. GROHOL / ALKOHOLIZMUS A RODOVÉ ROZDIELY - IV. ČASŤ. 
ROZDIELY V RODINNEJ A OSOBNEJ ANAMNÉZE 

p = 0,0080), mierne, ale nesignifikantne, vyššiu prevalenciu fajčenia (62,5 % vs. 
56,9 %, p = 0,4316), u žien častejší výskyt samovražedných myšlienok (12,7 % vs. 
5,1 %, p = 0,0139), naopak neboli zistené signifikantné rozdiely v počte úmysel
ných samopoškodení, opakovaných úrazov v anamnéze ani agresivite v terajšom 
ochorení. 

Záver: Výsledky sledovaných parametrov rodinnej i osobnej anamnézy spravidla 
potvrdzujú údaje z literatúry, z miery výskytu epilepsie a invalidity (častejšie u mu
žov) však nemožno predbežne potvrdiť škodlivejší dopad alkoholizmu na zdravie 
žien. Pokračovanie bude analyzovať laboratórne výsledky. 

K ľ ú č o v é s lov á: alkoholizmus - rodové rozdiely - pohlavie - rodinná 
anamnéza - epilepsia - fajčenie - úmyselné samopoškodenie 

M. Grohol: ALCOHOLISM AND GENDER DIFFERENCES. 
PART IV - DIFFERENCES IN FAMILY AND PERSONAL 
HISTORY 

Summary 

Background: This is a continuation of a formerly published serie s of papers on 
gender differences in alcoholism. The aim of this part is to scope at selected items of 
family history (prevalenee of alcoholism and other mental disorders), personal histo
ry and current case history (epilepsy, accidents, aggressiveness, suicidal activity, 
smoking). 

Methodology is based as previously on retrospective analysis of the documenta
tion of 431 patients with FlO diagnosis (lCD-lO) admitted to inpatient treatment at 
the Psychiatrie Department in Bardejov between 2004 and 2008. Results: Men and 
women showed a similar prevalenee of alcoholism (together 39,2 %) and other men
tal disorders (10,7 %) in first-degree relatives, an isolated analysis of a selected 
sample of 218 patients hospitalized within a shorter period, but exclusively diagno
sed as alcohol dependent (F10.2, lCD-lO), did not bring more significanee (37,0 % fe
males, 41,4 % males had a first-degree relative suspect of serious abuse or depen
dence, p = 0,8347). Alcoholic father (28,9 % of the 218 patients sample) and brother 
(17,4 %) were the most common indicated amongst relatives both in men and wo
men, but women showed a higher frequency of multiple alcoholism (22,2 % vs. 
10,6 %, p = 0,0464), combination of "father+brother(+other)" being the most com
mon in both sexes. The results of personal analysis confirm a higher prevalenee of 
epilepsy (16,8 % vs. 3,6 %, p = 0,0080), and mildly, but not significantly, higher pre
valenee of smoking (62,5 % vs. 56,9 %, p = 04316) in men compared to women; wo
men on the other hand displayed a higher frequency of suicidal ideas (12,7 % vs. 
5,1 %, p = 0,0139); nonetheless, there was no significant difference found in the pre
valenee of intentional selfharm, accidents and aggression between the two sexes. 
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Conclusion: The results confirm from a great part literary data on gender diffe
rences and similarities in family and personal history; nevertheless, it is impossible 
to confirm a more harmful effect of alcoholism on women s health taking into ac
count prevalence of epilepsy and disablement rates which are higher in men. Next 
step shall be the analysis of laboratory markers of alcoholism. 

Key w o r ds: alcoholism - gender differences - sex - family history - epilepsy -
smoking - intentional self-harm 

Úvod 

Rodinná anamnéza 

Súčasná predstava o etiopatogenéze vacsmy psychiatrických porúch 
predpokladá interakciu rôznych faktorov minimálne z hľadiska dvoch od
lišných, ale príbuzných pohľadov - 1. z hľadiska interakcie genetických 
a environmentálnych faktorov a 2. z hľadiska interakcie biologických a psy
cho sociálnych faktorov. V hrubom náčrte boli tieto faktory predstavené v pr
vej časti tejto práce. Druhá časť tejto práce analyzovala v súbore 431 hospi
talizovaných pacientov faktory sociálnej povahy, predmetom tejto časti sú 
skôr faktory biologickej povahy. Hoci vymedzenosť jednotlivých kategórií je 
veľmi obťažná, spomínaná interakčná dichotómia sa odzrkadľuje i v sna
hách o typológiu alkoholizmu. Väčšinu jestvujúcich typológií je možné klasi
fikovať do jedného z dvoch táborov: 1. behaviorálne typológie a 2. genetické 
typológie založené na rodinnej anamnéze (Nixon, 1993). 

K prvému táboru by sme moholi priradiť napr. výskum vzťahovej väzby, 
ktorý bez ohľadu na genetickú záťaž predstavuje snahu o syntézu biologic
kých a psychosociálnych faktorov. Napríklad nemeckí autori Johann a kol. 
(2004) zistili pri porovnávaní jedincov s ADHD s kontrolnou skupinou, že 
alkoholizmus sa v oboch skupinách spája s neistou vzťahovou väzbou. Ako 
neskôr zistili na vzorke 517 závislých od alkoholu prijatých na to isté praco
visko (Ridinger a kol., 2009), neistá väzba bola signifikantne spätá aj s cel
kovo zvýšenou konzumáciou alkoholu, častejšími abstinenčnými prejavmi, 
častejšími fyzickými a psychickými problémami, ktoré pravdepodobne s al
koholom súviseli, a tiež redukciou sociálnych aktivít v dôsledku požívania 
alkoholu. 

Zároveň je ale notoricky známe, že osoby s výskytom alkoholizmu v ro
dinnej anamnéze majú bez ohľadu na vek, rasu a pohlavie vyššiu prevalen
ciu celoživotného výskytu závislosti od alkoholu (Grant, 1998b). Medzi prvý-
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mi štúdiami, ktoré upozornili na možnosť hereditárnej transmisie, boli fami
liárne štúdie. Podľa rôznych zdrojov je riziko alkoholizmu v rodinách alko
holikov až 6-7-krát vyššie (Kolibáš, 1992; Cottonová 1979, in: Novotný, 
2010, hoci Guze a kol. (1986, in: Novotný, 2010) zistil iba asi dvojnásobný 
výskyt. Potomkovia alkoholikov majú približne 4-násobné riziko, a to i keď 
sú pri narodení adoptované (Schuckit a kol., 1985). Pre vznik alkoholizmu 
sa zdá byť rozhodujúcim alkoholizmus u biologického otca (Kolibáš, 1992). 
Jednou z nemnohých prác, ktoré poukázali i na význam maternálneho pre
nosu alkoholizmu, konkrétne z matky na dcéru, bola Švédska adopčná štú
dia, ktorá preukázala asi trojnásobné riziko u dcér žien s abúzom alkoholu 
(Bohman a kol., 1981). V súlade s týmito údajmi súrodenci závislých od al
koholu majú 2-8-násobné riziko rozvoja závislosti (Merikangas a kol., 1998; 
Mayfield a kol. 2008; Tyrfingsson a kol., 2010, Bierut a kol., 2010), v jednej 
americkej štúdii 49,3 % až 50,1 % bratov a 22,4 % až 25,0 % sestier 
závislých od alkoholu malo tiež závislosť (Bierut a kol., 1998). Predpokladá 
sa pritom heritabilita faktorov spoločných pre viaceré závislosti i faktorov 
špecificky viazaných na konkrétnu závislosť (Bierut a kol., 1998; Merikan
gas a kol., 1998). 

Hoci jestvujú práce o rovnakom vplyve genetických faktorov u oboch 
pohlaví (Heath a kol., 1997; Prescott a kol., 1999), väčšina adopčných štúdií 
a štúdií na dvojčatách svedčí pre výraznejšiu genetickú predispozíciu u mu
žov (Altintoprak a kol., 2008) - napr. štúdie porovnávajúce prevalenciu zá
vislosti u mono- a dizygotných dvojčiat preukázali vyššiu mieru heritability 
u mužov (Pickens a kol., 1991), resp. len u mužov so skorým začiatkom al
koholizmu (McGue a kol., 1992). Odlišnosti v heritabilite podnietili koncom 
20. storočia vznik nových typológií. 

Typológia alkoholizmu podla rodinnej záťaže 

Minimálne od 80. rokov 20. storočia je akceptovaný rozdiel medzi zá
vislými s rodinnou záťažou a bez nej, pričom jedinci s rodinnou záťažou by 
mali mať nižší vek pri začiatku závislosti a výraznejšiu symptomatológiu 
(Goodwin, 1983). Rodinný prenos problémov v súvislosti s alkoholom je in
herentnou súčasťou moderných typológií alkoholizmu založených na klas
trovej analýze od viacerých autorov - Cloninger a kol., 1981; Hauser a Ry
bakowski, 1997; Windle a Scheidt, 2004 (Moss, Chen, Yi, 2007) a takisto ty
pológie podľa Babora (1992). Problémom týchto dichotomických typológií je 
odlíšenie hereditárnych (v zmysle primárnych) foriem alkoholizmu od se
kundárneho alkoholizmu s primárnou antisociálnou poruchou osobnosti 
(Man a kol., 1999). Obe z týchto možností potvrdili na vzorke 95 adoptova
ných mužov Cadoret a kol. (1995) z Univerzity v Iowe. V súčasnosti sa ove
rujú tieto typológie i na ženskej populácii. 
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Cloninger a kol. (1988) vymedzili na základe výskumu adoptovaných je
dincov dva typy alkholizmu podľa symptómov, osobnostných vlastností, ve
ku nástupu a dedičnosti. Typ 1 je charakterizovaný úzkostnou (pasívno-zá
vislou) osobnosťou a rýchlym rozvojom tolerancie a závislosti od anxiolytic
kého účinku alkoholu. To vedie k strate kontroly, problémom ukončiť ťah, 
pocitom viny a hepatálnym komplikáciám v dôsledku spoločensky podpore
ného užitia alkoholu. Typ 2 je naproti tomu charakterizovaný antisociálnou 
osobnosťou a vyhľadávaním alkoholu pre jeho euforizujúce účinky. To vedie 
k skorej neschopnosti úplne abstinovať, ako i poruchám správania počas pi
tia. Cloningerova typológia predpokladala, že "biologicky (geneticky) vymed
zený" typ 2 závislosti je u žien menej častý (Man a kol., 1999). Sekularizácia 
sa však prejavila zrejme i v tejto oblasti. Traber a kol. (2009) zo Švajčiarska 
potvrdili na vzorke 103 hospitalizovaných žien podobnú klasifikáciu ako 
u mužov. Typ 2 bol charakterizovaný alkoholizmom u rodičov a tendenciou 
k agresívnemu správaniu v osobnej alebo rodinnej anamnéze. Typ 1 po
stráda tieto charakteristiky. Podobné zistenie priniesli na vzorke 200 žien 
i Magnusson a kol. (2010) zo Švédska. Typ 2 sa navyše spájal s väčšou 
závažnosťou závislosti a častejším užívaním ilegálnych drog. 

Na vzorke 1539 pacientov (z toho 512 žien) zistili Schuckit a kol. (1995) 
typ B podľa Babora (typ so skorším začiatkom, závažnejším priebehom, ro
dinnou záťažou, podobný typu 2) u 31 % mužova 25 % žien. Oba vyššie 
uvedné opisy sú veľmi blízke empiricky pozorovaným dvom typom - ver
ziám ženskej závislosti podľa Kundu (1988). 

Moss, Chen a Yi (2007) zo Spojených štátov stanovili rozborom anam
nézy na vzorke 1484 respondentov päť subtypov (klastrov) medzi závislými 
od alkoholu. Líšili sa vekom, závažnosťou symptómov závislosti, vy
hľadávaním pomoci, úrovňou psychosociálneho fungovania, frekvenciou ťaž
kého periodického pitia, komorbiditou a rodinnou záťažou. Klastre 4 (mladý 
antisociálny subtyp) a 5 (chronický závažný subtyp) (21 % a 9 % spomedzi 
závislých) boli spojené s komorbiditou psychiatrických porúch a ďalších zá
vislostí, obsahovali osoby s najzávažnejším profilom závislosti, nízkou mie
rou psychosociálneho fungovania a významnou mierou vyhľadávania pomo
ci. Mali takisto najvyššiu mieru viacgeneračného výskytu závislosti (53 % 
a 77 %). Najvyšší pomer mužov k ženám (3,14:1) bol vklastri 4 (podobný 
Cloningerovmu mužskému typu 2), najmenší vklastri 2 (funkčný subtyp) 
(pomer 1,5:1), ktorý sa podobal Schuckitovmu typu (Schuckit, 1985) s nes
korším začiatkom závislosti, nižšou rodinnou záťažou, najvyšším psychoso
ciálnym fungovaním, nízkou mierou tzv. "binge" pitia, nízkou mierou anti
sociality (Moss, Chen a Yi, 2007). 

Mueller a kol. (2009) zo Švajčiarska nenašli na vzorke 85 pacientov zá
vislých od alkoholu rozdiel medzi mužmi a ženami v distribúcii podľa 
Leschovej typológie. 
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Rodinná záťaž v literatúre 

Pomerne obsiahly prehľad výsledkov starších prác podáva K. Turček 
(1991). Z domácich cituje práce Čapouna a Medveckého (1968), M. Turčeka 
(1968) a Kafku (1970), ktoré zistili u delirantov 38 %, 29 %, resp. 41,9 % 
výskyt alkoholizmu u rodičov, resp. v rodinnej anamnéze. K. Turček (1992b) 
v súbore 204 mužov uvádza spolu 40,2 % výskyt alkoholizmu v rodinnej 
anamnéze v porovnaní s 3,6 % v kontrolnej skupine. Novotný, Kolibáš 
a Kešický (1992) zistili na vzorke 135 pacientov závislých od alkoholu (z to
ho 40 žien) výskyt alkoholizmu v prvo stupňovom príbuzenstve u 35 % 
mužova 37,5 % žien, v kontrolnej skupine, ktorú tvorili ostatní psychiatric
kí pacienti, to bolo 14,7 %, resp. 15,0 % (p = 0,01 a 0,05). Priemerný vek pa
cientov v skupine s rodinnou záťažou (RA+) a bez nej (RA-) sa u mužov ani 
žien signifikantne nelíšil. Ženy s pozitívnou rodinnou anamnézou pre alko
holizmus však mali vyššiu mieru somatopsychickej patológie, zvlášť kož
ných chorôb. U mužov bolo zasa zaujímavým zistením vyšší výskyt ľaváctva 
v rodinnej anamnéze, hoci v osobnej anamnéze signifikantné rozdiely neboli 
zistené. Heretik a Komadová (2001) uvádzajú 55,6 % výskyt alkoholizmu 
v rodine 90 probandov liečených v štyroch rôznych zariadeniach na Sloven
sku. Najčastejšie bol závislým členom rodiny otec. Shahpesandy a kol. 
(2007) neanalyzujú súbor podľa pohlavia, zistili však vyššiu rodinnú záťaž 
u mladších pacientov (do 65 rokov) ako u pacientov starších (32,2 % vs. 
6,8 %, p < 0,001). Výsledky domácich autorov sú podobné ako napr. výsled
ky Schuckita (1985), ktorý udáva 31 % výskyt alkoholizmu u biologických 
rodičov alkoholikov. 

K. Turček (1991) uvádza i výsledky autorov, ktorí bližšie analyzujú ro
dinnú záťaž. Napr. Amark (1951) zistil alkoholizmus u 26,0 % otcov, 2,0 % 
matiek, 21,0 % bratov a 3,0 % sestier skúmaných pacientov. Nylander 
(1960) zistil alkoholizmus u 33 % otcova 2 % matiek. Andorka (1972) 
u 19 % otcova 2 % matiek. Geréby (1969) uvádza najvyššie čísla: 68,5 % ot
cov, 46,3 % súrodencov, 44,4 % iných členov rodiny pacientov-delirantov. 

Osobná anamnéza 

Epilepsia 

Epileptické záchvaty sa podľa literatúry objavujú u 5-15 % pijúcich osôb 
(Marchal, 1999). Popri cerebrovaskulárnych ochoreniach a úrazoch hlavy 
patrí abúzus alkoholu k najčastejším príčinám epilepsie so začiatkom v dos
pelosti (Pierzchala a kol., 2003), spomedzi ktorých tvorí asi 20 % (Marchal, 
1999). Riziko generalizovaných záchvatov je vyššie pri alkoholizme u mužov 
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i u žien a narastá s priemernou spotrebou (Leone a kol., 1997), signifikant
nou sa ukazuje spotreba nad 50 g etanolu na deň (Leone a kol., 2002a). 
(Poruhodné však je, že tá istá skupina nepotvrdila v novšom výskume vý
sledky z vlastných predošlých výskumov, Leone a kol., 2002b). Až tretina 
delírií tremens začína, alebo je sprevádzaná epileptickým záchvatom (Gru
ner a Voight, 1984), v štúdii poľských autorov (Wojnar a kol., 1999) je toto 
číslo menšie, 11 % prvých prípadov delíria tremens predchádzal epileptický 
záchvat. Alkoholové záchvaty majú spravidla charakter generalizovaných 
tonicko-klonických kŕčov s normálnym postiktálnym EEG a CT nálezom. 
V pozadí parciálnych záchvatov je skôr predchádzajúci úraz hlavy či cievna 
príhoda. Záchvaty vznikajú najčastejšie na báze abstinenčného stavu a roz
víjajú sa spravidla 6 až 48 hodín od vysadenia či zníženia príjmu alkoholu 
(Baulac & Laplane, 1990; Hillborn a kol., 2003). Vyskytujú sa však i zá
chvaty vyprovokované samotným požitím alkoholu (Hattemer a kol., 2008). 
Niektorí autori predpokladajú vzhľadom na výsledky orálneho glukózového 
tolerančného testu v patogenéze alkoholickej epilepsie vplyv metabolizmu 
karbohydrátov (Devetag a kol., 1983). Na rozdiel od poúrazových záchvatov 
sa predpokladá tiež vplyv genetických faktorov (Schaumann a kol., 1994). 
Genetické a získané faktory a životné návyky sú hlavnými rizikovými fak
tormi objavenia sa prvého generalizované ho záchvatu v živote, zatiaľ čo pre
a perinatálne faktory hrajú iba minoritnú úlohu (Leone a kol., 2002). Zá
chvaty ako prejav závažného odvykacieho stavu sú typické pre typ 1 podľa 
Leschovej typológie a Walter a kol. (2006) zistili pri tomto type v sére vyššie 
hladiny kyseliny glutámovej, ktorá navyše korelovala signifikantne s hodno
tami gamaglutamyltransferázy (GMT). Autori predpokladajú v patogenéze 
kindling fenomén založený na vulnerabilite NMDA systému. Ďalším z me
chanizmov je účasť GABA-ergickej neurotransmisie (Brailowsky, Garcia, 
1999) a v pozdejších štádiách odvykacieho stavu i mechanizmus na úrovni 
CCK(B) receptorov (Wilson, Little, 1998). Bežný pri závažných odvykacích 
stavoch je rozvrat elektrolytového hospodárstva, u nás s hypokaliémiou aso
cioval výskyt epileptických kŕčov u alkoholikov Turček (1999), v Brazílii 
s nízkou hladinou ionizovaného kalcia Kayath a kol. (1999). Najúčinnejšími 
v liečbe a prevencii sú benzodiazepíny, fenytoín je neúčinný, pri abstinencii 
záchvaty nemajú tendenciu sa opakovať a preto spravidla nie je nutná dlho
dobá liečba (Hillborn a kol., 2003). Dokonca i status epilepticus spojený 
s abúzom alkoholu má pomerne dobrú prognózu (Neligan, Shorvon, 2010). 
V rezistentných prípadoch status epilepticus rôznej etiológie sa ukázal byť 
užitočným klometiazol (Chmielewska a kol., 1998). Prvý záchvat je dôvodom 
na CT alebo MR vyšetrenie, skôr ako sa podajú tekutiny s obsahom cukrov 
či akákoľvek strava, mal by byť parenterálne podaný tiamín a pacient asle
dovaný na lôžku minimálne 24 hodín (Brthen a kol., 2005). Po záchvate 
môže dôjsť k rozvoju laktátovej acidózy, ktorá má vo všeobecnosti dobrú 
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prognózu a je dôsledkom svalovej anoxie (Lipka, Biilow, 2003; Hulme, Sher
wood, 2004). 

Od záchvatov v súvislosti s odvykacím stavom je potrebné odlíšiť tzv. 
SESA syndróm ("subacute encephalopathy with seizures in alcoholics"), po
písaný prvýkrát Niedermeyerom a kol. (1981) na vzorke siedmich pacientov, 
kde epizódy spojené s epileptickými záchvatmi (grand mal, fokálne motoric
ké) trvali 1 až 6 týždňov a boli spojené s nápadnými EEG abnormitami 
(spomalenie, hroty, periodické lateralizované epileptické výboje). Syndróm 
je klinicky charakterizovaný letargiou, zmätenosťou a okrem nápadných 
EEG zmien pri normálnom alebo nevýraznom náleze v zobrazovacích me
tódach sú prítomné hlavne (tranzitórne) neurologické deficity ako napr. ho
monymná hemianopsia, hemiparéza či afázia. Stav býva navyše kompliko
vaný internými komplikáciami (Homma aNiedermeyer, 1993). Tento syn
dróm bol popísaný kazuisticky ešte niekoľkokrát aj inými autormi (Boroo
jerdi a kol., 1998; Kozian a Otto, 2000; Rothmeier a kol., 2001; Fernández
Torre a kol., 2006). 

Kolibáš a kol. (1991) uvádzajú epileptický paroxyzmus (epi) v osobnej 
anamnéze u 22,1 % mužova 17,5 % žien so závislosťou od alkoholu. Turček 
(1992b) uvádza v osobnej anamnéze 204 mužov závislých od alkoholu do
vedna 14,7 % výskyt epileptických záchvatov, najviac je to v podskupine pa
cientov s delíriom tremens (19,6 %) a predelirantným stavom (18,6 %), naj
menej s alkoholickou halucinózou (8,9 %). Pacienti prijatí pre samotnú zá
vislosť mali v priemere 12,9 % výskyt záchvatov v osobnej anamnéze. V jed
nej neskoršej práci prináša Turček (1997) aj údaje o frekvencii záchvatov 
počas hospitalizácie, v skupine prostej závislosti od alkoholu to bolo 5,7 %, 
u predelirantných stavoch 16,3 %, pri delíriu tremens 26,1 % a pri alkoholo
vej halucinóze 6,7 %. Pacienti, u ktorých sa počas hospitalizácie vyskytol 
epileptický paroxyzmus mali v priemere signifikantne nižšie sérové hladiny 
kália (3,54mmol/l) než probandi bez epileptických záchvatov (3,93mmol/l), 
p < 0,001). 

V našom vlastnom minisúbore konziliárne vyšetrených pacientov, ktorý 
bol predstavený v prvej časti tejto práce (Grohol, 2010), malo spomedzi 11 
pacientov (8 mužova 3 ženy) s alkoholizmom s diagnostikovým odvykacím 
stavom s delíriom (FlO.4) šesť (54,5 %) epileptický záchvat v osobnej ana
mnéze, alebo terajšom ochorení (Grohol, 2008). V priebehu piatich rokov 
2005 - 2009 obsahoval tento súbor spolu už 24 pacientov (3 ženy, 21 mu
žov), medzi ktorými 13 (54,2 %) pacientov (12 mužova 1 žena) malo epi 
v osobnej anamnéze alebo terajšom ochorení. V 11 prípadoch (10 mužov 
a 1 žena), t. j. 45,8 % predchádzal rozvoju delíria epileptický paroxyzmus, 
po dôslednej analýze dokumentácie len u dvoch išlo o prvý paroxyzmus v ži
vote (1 muž, 1 žena). Celkovo teda bolo 12 epi-pozitívnych mužov al epi-po
zitívna žena (57,1 % vs. 33,3 %). Z neskoršieho sledovania vieme, že u ďalšej 
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jednej ženy a u ďalších dvoch mužov sa v súvislosti s nedodržiavaním absti
nencie a úrazmi hlavy objavili epileptické paroxyzmy (spolu 66,7 % mužov 
a 66,7 % žien). Pokles sérových hladín kália môžeme potvrdiť, hoci prie
merné vstupné hodnoty odoberané pri príjme či nasledujúce ráno boli u mu
žov i žien ešte v norme (3,69 a 4,05mmol/l), v priebehu troch nasledujúcich 
dní sa ďalej znižovali u mužov v priemere o 0,49mmol/l, u žien o 0,26mmol/l, 
a to často i napriek externej suplementácii pri hypokaliémii, takže u mužov 
už boli hodnoty patologické (3,04mmol/l), u žien v spodnom pásme normy 
(3,78 mmol/l) (referenčné rozmedzie fyziologických hodnôt 3,5-5,lmmol/l). 

Výskyt záchvatov sa pozoruje i pri nealkoholových závislostiach, a to 
v súvislosti s abstinenčným stavom najmä pri opiátoch a v súvislosti s into
xikáciou pri amfetamínoch. Spomedzi všetkých závislých liečených v OLÚP 
Predná Hora v období január 2004 - jún 2006 (Martinove, 2008) malo 
v anamnéze aspoň jeden epileptický záchvat 11,3 % pacientov, výskyt bol 
podstatne nižší u žien (1,7 %) ako u mužov (11,8 %). V podsúbore pacientov 
so záchvatmi bolo až 89,1 % závislých od alkoholu, medzi ktorými malo 
záchvat 18 % pacientov. Pacienti so záchvatmi pritom začínajú užívať návy
kové látky v skoršom veku a majú takisto väčšiu priemernú dÍžku závislosti 
(11,0 vs. 9,lr.). Za zmienku stojí, že 40,9 % pacientov s anamnézou epilepsie 
sú držiteľmi vodičských oprávnení (43,6 % bez epi). Na porovnanie v Indii 
Mattoo a kol. (2009) uvádzajú medzi 626 pacientmi so závislosťou dovedna 
8,63 % výskyt záchvatov (9,2 % u abúzerov alkoholu, 12,5 % u abúzerov 
opioidov). 

Suicidálna aktivita 

Problematike suicídií sa čiastočne venovala už prvá časť tejto práce. Pri
pomeniem preto len výsledky domácich prác: Turček napr. zistil medzi 204 
mužmi závislými od alkoholu 13,7 % výskyt suicidálnych pokusov v anam
néze, Martinove (2003) uvádza medzi 180 pacientmi liečenými antidepresí
vami suicidálnu aktivitu v anamnéze u 19,8 % mužov a 18,4 % žien, 
Shahpesandy a kol. (2007) u 5 % starých a 13 % mladých pacientov. 

Úrazy 

Kolibáš a kol. (1991) uvádzajú u mužov úrazy hlavy v osobnej anamnéze 
u 38,9 % mužova 40,0 % žien a ostatné úrazy až u 61,1 % mužova 50,0 % 
žien. Shahpesandy a kol. (2007) u 63 % starých a 54 % mladých pacientov. 
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Fajčenie 

Fajčenie je jedným z najvýznamnejších preventabilných rizikových fakto
rov v medicíne. Nie je preto náhoda, že sa politika v oblasti fajčenia a snaha 
o jeho redukciu stali v posledných rokoch jednou z priorít verejného zdra
votníctva v Európskej únii. Prehľad tejto problematiky aj so staršími údajmi 
o prevalencii prinášajú Bernadič a kol. (2008). Podľa údajov z Kardiovas
kulárneho programu z r. 1978 - 1988 a údajov ŠÚ SR zo začiatku 90. rokov 
20. storočia fajčilo na Slovensku 40-44 % mužova 1 7 % žien. V súčasnosti je 
o epidemiológii fajčenia stále viac informácií z rôznych zdrojov fiananco
vaných z Európskej únie. 

Podľa špeciálneho Eurobarometra č. 239 bolo v jeseni 2005 na Slovensku 
medzi 15 a viac ročnými osobami 52 % osôb, ktoré nefajčili nikdy v živote, 
17 % bývalých fajčiarov a asi 28 % fajčiarov. Je rozpor v tom, čo je pravidel
ný a čo je denný fajčiar. Ako pravidelný fajčiar sa označilo iba 82 % fajčia
rov, hoci asi 92 % fajčí denne. Väčšina osôb na Slovensku fajčí menšie množ
stvá, nad 20 cigariet denne fajčí menej ako 20 % fajčiarov, v priemere je to 
12,2 cigariet na osobu na deň. V celoeurópskom meradle je medzi ženami 
viac tých, ktoré nikdy nefajčili (57 % žien vs. 36 % mužov), naproti tomu je 
celkovo viac mužov ktorí už prestali fajčiť (25 % vs. 17 %). Muži takisto faj
čia v priemere väčšie množstvá (34 % vs. 24 % fajčí viac ako 20 cigariet den
ne). Databáza Eurostae uvádza na Slovensku medzi mužmi 64,9 % nefajčia
rov, 7,3 % príležitostných fajčiarov, 27,8 % denných fajčiarov. U žien 78,8 % 
nefajčiarok, 9,5 % príležitostných fajčiarok, 11,7 % denných fajčiarok. Spolu 
je teda na Slovensku 72,4 % nefajčiarov, 8,5 % príležitostných fajčiarov 
a 19,2 % denných fajčiarov. Domáce zdroje databázy Slovstať uvádzajú 
v rôznych vekových kategóriách približne rovnaký podiel tých, ktorí už nie
kedy v živote fajčili - približne 60 %, opäť má viac mužov ako žien skúse
nosť s fajčením (68,9 % vs. 51,3 %). Napriek pôvodným obavám však cel
kový počet denných fajčiarov klesol od r. 2000 do r. 2006 z 32 % na 25 %, 
počet príležitostných fajčiarov je približne stabilný (13 %), počet nefajčiarov 
stúpol z 54 % na 62 %. Podiel fajčiarov kulminuje vo veku 25-29 rokov 
(ŠÚ SR, 2006). 

1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
2 http://portal.statistics.sk/ 
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Tabuľka 1. Prevalencia fajčenia v populácii SR 

Prieskum Rok Fajčí Nefajčí 

pravidelnej príležitostne ex-fajčiar nikdy 
denne nefajčil 

EPIAF 2008 muži 38,6 % 

ženy 21,1 % 

ŠÚ SR, ÚVM 2004 spolu 28% 13 % 59% 

ŠÚ SR, ÚVM 2006 spolu 25% 13 % 62 % 

Eurobarometer 2005 spolu 28% 17 % 52 % 
č.239 

Eurostat muži 27,8 % 7,3% 64,9 % 

ženy 11,7 % 9,5% 78,8 % 

Pri hľadaní medzipohlavných rozdielov je potrebné upozorniť na zrejmé 
rozdiely v metabolizme nikotínu. Hoci napr. v Kanade je medzi pohlaviami 
ne signifikantný (Zeman a kol., 2002) alebo iba malý rozdiel v priemernej 
spotrebe počtu cigariet na deň (ženy priemerne 16,1, muži 18,7) (Gan a kol., 
2008), muži majú vyššiu priemernú hladinu nikotínu v krvi, ktorú nie je 
možné vysvetliť iba cigaretami s nižším obsahom nikotínu u žien (Zeman 
a kol., 2002), a tiež majú muži v priemere vyššiu hladinu kotinínu (Gan 
a kol., 2008), a to aj po adjustácii na všetky sledované premenné (hmotnosť, 
rasa, druh cigarety, počet cigariet atď.). 

Nie je bez zaujímavosti, že pacienti závislí od alkoholu majú vyššie riziko 
nikotinizmu a vice-versa (Schlaepfer a kol., 2009). Autori rozsiahlej pre
hľadovej práce Alcohol in Europe (Anderson a Baumberg, 2006) citujú prá
ce, podľa ktorých nikdy-nefajčenie sa úzko spája s nikdy-nepitím a naopak 
časté fajčenie s častým pitím (hlavne piva) už u mladistvých, pričom podľa 
niektorých údajov majú fajčiari závislí od nikotínu 2,7-násobné riziko alko
holovej závislosti. Prieskum užívania drog realizovaný dvojročne Ústavom 
pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR zistil v decembri 2006, že medzi 
mládežou, ktorá pije alkohol, 51 % fajčí (v Bratislave dokonca 69 %), no 
medzi mládežou, ktorá nepije alkohol fajčí len 10 %. Podľa Grantovej 
(1998a) z National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism skorý začia-
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tok fajčenia pomerne konzistentne u oboch pohlaví významne predikuje ce
loživotný výskyt pitia a následný rozvoj alkoholového abúzu a závislosti. 
V porovnaní s neskorším začiatkom je skorý začiatok fajčenia spätý signifi
kantne s viac excesívnou konzumáciou alkoholu a väčšou závažnosťou 

porúch spojených s užívaním alkoholu (Grant, 1998a). Podľa údajov ŠÚ SR 
súčasná mládež začína fajčiť asi o dva roky skôr ako to bolo u ostatnej dos
pelej populácie (15,53 vs. 17,46). Varujúco preto znejú výsledky európskej 
štúdie ESPAD (Anders son a kol., 2007), ktorá odhalila v zúčastnených sied
mich krajinách prevalenciu fajčenia v posledných 30 dňoch u 23-40 % stre
doškolskej mládeže (32 % u nás) vo veku 15-16 rokova 33-52 % vo veku 
17-18 rokov. V niektorých krajinách (vrátane Slovenska) fajčí viac chlapcov. 

Domáce práce potvrdzujú vysoký počet fajčiarov medzi závislými od alko
holu. Novotný a kol. (1991) zistili v skupine 135 závislých mužova žien si
gnifikantne vyšší výskyt fajčenia ako v kontrolnej skupine, ktorú tvorili 
psychiatrickí pacienti s inými diagnózami (65,9 % vs. 40,7 %, p = 5,66.10-5), 
pričom tento rozdiel bol zvlášť signifikantný u mužov (71,6 % vs. 44,2 % -
muži, 52,5 % vs. 32,5 % - ženy) (Kolibáš a kol., 1991). Turček (1992b) zistil 
v súbore 204 mužov dovedna 66,2 % výskyt fajčenia. Mimoriadne vysoká je 
prevalencia fajčenia u závislých liečených antidepresívami, Martinove 
(2003) uvádza v súbore 180 pacientov až 87 % výskyt fajčenia u mužov 
a 80 % u žien. Štúdia EPIAF (Heretik a kol., 2008) odhalila v reprezen
tatívnej vzorke všeobecnej populácie 28,1 % prevalenciu závislých od ni
kotínu. Toto číslo sa prakticky zhodovalo s počtom denných fajčiarov 

(28,6 %) a je temer totožné s údajmi Štatistického úradu SR, podľa ktorého 
na Slovensku denne fajčí asi 28 % obyvateľstva (ŠÚ SR, 2004). Súbor pritom 
obsahoval 11,0 % závislých od alkoholu identifikovaných pomocou dotazníka 
CAGE. Prevalencia fajčenia bola vyššia u mužov ako u žien (38,6 % vs. 
21,1 %). 

V genéze alkoholovej i nikotínovej závislosti hrajú zrejme dominantnú 
úlohu genetické faktory, v zahraničí sa prehľadne venovala tejto téme Tyn
daleová (2003), u nás Novotný (2008, 2009, 2010). Medzi adeptov na spoloč
ný genetický podklad oboch závislostí patrí napr. polymorfizmus génu moz
gového synaptického vezikulárneho transportéra monoamínov SLCA18A2 
(syn. VMAT2, VTA2 - pozn. aut.), ktorý je kľúčovou komponentou up-takeu 
monoamínov ako je dopamín a sérotonín a bol spojený práve s kombino
vaným výskytom nikotinizmu a alkoholizmu v rodinách závislých (Schwab 
a kol., 2005). Asociácia medzi polymorfizmom tohto génu uloženého na 
10. chromozóme ako i ďalších niektorých uložených na ll. chromozóme 
s výskytom závislosti od alkoholu bol potvrdený i v nedávnej rozsiahlej 
americkej štúdii, ktorá skúmala 199 rôznych jednonukleotidových polymor
fizmov (SNP) (Edenberg a kol., 2010). Medzi genetické markery alkoholiz
mu patri i znížená aktivita monoaminooxidázy (MAO), jej aktivita je nižšia 
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u mužova u nefajčiarov (Anthenelli a kol., 1998; SneH a kol., 2002), pričom 
rozdiely u fajčiarov sú vysvetliteľné skôr prítomnosťou nejakého inhibítora 
v cigaretovom dyme a rodové rozdiely zasa koncentráciou MAO-B. Koncen
trácia MAO-B v krvných doštičkách je znížená nielen u mužov, ale i u zá
vislých od alkoholu (SneH a kol., 2002). 

Pátranie po možných spoločných parametroch sa okrem genetických fak
torov sústredí i na faktory farmakokinetické a farmakodynamické. Na úrov
ni farmakokinetiky boli v metabolizme etanolu a nikotínu zistené experi
mentálne viaceré súvislosti. Schoedelová a kol. (2001) zistili u potkanov pri 
chronickom podávaní etanolu na úrovni pečene zvýšený metabolizmus ni
kotínu navodený indukciou mikrozomálneho proteínu CYP2B1/2, Howar
dová a kol. (2001) zasa pri podávaní nikotínu potkanom indukciu cytochró
mu CYP2E1, ktorý je kľúčový v adaptácii metabolizmu etanolu a mohol by 
tak prispieť ku skríženej tolerancii. Zvýšenú expresiu CYP2E 1 pri podávaní 
nikotínu zistili neskôr i v kultúre ľudských neuroblastómových buniek 
(Howard a kol., 2003). Miksysová a kol. (2003) zistili pri provnávaní alkoho
likov a nealkoholikov a fajčiarov a nefajčiarov najvyššiu expresiu CYP2B6 
v ľudskom mozgu fajčiacich alkoholikov (zvlášť mozočkových Purkyneho 
a hipokampálnych pyramídových bunkách), predpokladajú nielen zmenu 
citlivosti na centrálne pôsobiace lieky či náchylnosť na účinok xenobiotík, 
ale i prispenie k centrálnej tolerancii na nikotín. 

Kolektív autoriek z University of Colorado (Schlaepfer a kol., 2008) pred
pokladá spoločný patogenetický mechanizmus nikotínovej a alkoholovej ko
dependencie a ich genetický podklad na úrovni nikotínových receptorov 
(nAChR), teda skôr farmakodynamický mechanizmus. Hoci alkohol a niko
tín majú do istej miery opačné farmakologické vlastnosti (alkohol ovyplyv
ňuje rôzne cieľové štruktúry - je teda v pôsobení nešpecifický, pričom má 
myorelaxačný a antikonvulzívny účinok; nikotín sa naopak viaže na špeci
fické štruktúry, pričom zvyšuje arousal a má skôr prokonvulzívny účinok), 
autorky predkladajú viacero možných vysvetlení. V prvom rade bolo zistené, 
že alkohol je schopný modulovať väzobné vlastnosti nikotínových recepto
rov. V animálnych modeloch obe látky produkujú skríženú toleranciu a sú 
schopné redukovať čiastočne negatívne účinky druhej látky. Jedným z me
chanizmov by mohol byť vplyv alkoholu na desenzitizáciu nikotínových re
ceptorov spôsobenú chronickým užívaním nikotínu. Predpokladá sa priama 
interakcia s dopamínergným systémom odmeny (dopamínergické neuróny 
nc. accumbens majú priamu cholínergnú aferentáciu z mezopontínnych ja
dier) alalebo interakcia sprostredkovaná aktiváciou nikotínových a7 recep
torov uložených presynapticky na projekciách glutamátergických NMDA 
neurónov prefrontálnej kôry a tegmentálneho pedunkulopontínneho jadra 
(ktoré v konečnom dôsledku stimulujú výdaj dopamínu), či desenzitizácia 
nikotínových a4B2 receptorov GABA-ergických interneurónov ventrálnej 
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tegmentálnej arey (čím sa stráca ich tlmivý efekt na výdaj dopamínu) 
(Schlaepfer a kol., 2008). 

Do úvahy je potrebné brať i behaviorálne a environmentálne vplyvy. Zá
vislí od alkoholu sú exponovaní pod vplyvom alkoholu v pohostinstvách 
a v spoločnosti ďalších závislých častejšie a dlhšie fajčiarskemu správaniu. 
Vysoká návykovosť fajčenia by potom mohla vysvetliť sama osebe vysoký 
podiel fajčiarov medzi závislými. Alkohol navyše búra zábrany a negatívne 
vplýva na predsavzatia, takže je pri alkoholizme ťažšie abstinovať i od fajče
nia. Mimo to v iniciácii oboch závislostí sa môžu uplatňovať i rôzne premen
né osobnosti, zvlášť tie, ktoré zvyšujú tzv. rizikové správanie, ktoré je spo
jené nielen s užívaním alkoholu a drog, ale i kriminalitou či expozíciou se
xuálne prenosným chorobám. Medzi ne patrí napr. impulzivita v modeli 
osobnosti manželov Eysenckovcov, Zuckermanov koncept tzv. "sensation
seeking behavior", a Cloningerova "novelty seeking" (Robbins, Bryan, 2004). 
Proti nim stojí protektívny účinok schopnosti tzv. "self-regulation" (Quinn, 
Fromme, 2010). Najväčšiu pozornosť, najmä v súvislosti s biologickým vý
skumom, si v posledných dvadsiatich rokoch získal Cloningerov pôvodne 
trojdimenzionálny model osobnosti (1987), známy dnes aj ako Cloningerova 
teória temperamentu a charakteru (Preiss, 2000), ktorý vychádzal práve zo 
štúdia závislých osôb. Spomedzi pôvodne troch koncipovaných dimenzií tzv. 
"novelty seeking" (NS, vyhľadávanie nového), "harm avoidance" (HA, vyhý
banie sa ujme či poškodeniu), "reward dependence" (RA, závislosť od odme
ny), zvlášť NS vystupuje u závislých od alkoholu i fajčiarov do popredia. Už 
v začiatkoch výskumu bola zistená spätosť vysokej miery "novelty-seeking" 
(NS) a nízka miera "harm-avoidance" (HA) so skorým nástupom abúzu alko
holu u adolescentov (Cloninger a kol., 1988a; 1995) a význam NS potvrdzu
jú i novšie výskumy (Lange a kol., 2010). Zistilo sa tiež, že NS je charakte
ristická zvlášť u alkoholikov s anamnézou hyperaktivity v detstve (Johnson 
a kol., 1997) a je schopná odlíšiť osoby s antisociálnymi prejavmi od osôb 
bez nich (Howard a kol., 1997). Z hľadiska pohlavných rozdielov skórujú že
ny-alkoholičky signifikantne vyššie v škále "reward-dependence" (RD), pri
čom dimenzia NS sa ukazuje byť prednostne mužskou črtou (Johnson 
a kol., 1997). Podobne u mužov je NS silným prediktorom relapsu, zatiaľ čo 
u žien je to skôr "harm-avoidance" (HA) (Meszaros a kol., 1999). Črty NS 
odlišujú tiež fajčiarov od nefajčiarov (Howard a kol., 1997), dimenzie NS 
a RD poukazujú na pravdepodobnosť, že sa niekto stane fajčiarom, pričom 
skóre HA môže neskôr predikovať mieru závisloti (Pomerleau a kol., 1992); 
medzi fajčiarmi obe pohlavia totiž vykazujú zvýšenú mieru NS, nižšiu jednu 
zo subškál RD, ženy mierne vyššie skórujú v HA, pričom skóre HA u žien 
pozitívne koreluje so skóre vo Fagersträmovom dotazníku FTQ. 
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Výskum 

Ciele práce 

Cieľom tejto časti je posúdenie vybraných parametrov rodinnej ana
mnézy (výskyt rodinnej záťaže alkoholizmu a ostatných psychických porúch) 
a vybraných parametrov osobnej anamnézy (epilepsia, úrazy, suicidálna ak
tivita, agresivita, zvlášť potom incidencia fajčenia) u závislých od alkoholu 
a zisťovanie medzipohlavných rozdielov. 

Metodika 

Súbor bol popísaný z hľadiska početnosti, vekovej štrukúry a parametrov 
sociálnej anamnézy už v prechádzajúcich číslach. V stručnosti ide o 431 pa
cientov (376 mužova 55 žien) hospitalizovaných na psychiatrickom oddelení 
v Bardejove v päťročnom období rokov 2004 až 2008 pre poruchy psychiky 
a správania v súvislosti s užívaním alkoholu (FlO podľa MKCH-10). Na re
trospektívnu analýzu bola použitá zdravotná dokumentácia psychiatrického 
oddelenia. 

V analýze rodinnej záťaže sme sa zamerali zvlášť na výskyt alkoholizmu 
a zvlášť ostatných psychiatrických porúch, avšak iba u prvostupňových prí
buzných. Zabezpečiť hodnovernosť informácií o druhostupňových príbuz
ných je v podmienkach akútneho oddelenia prakticky nemožné. Za roky 
2007 až 2008 bola vykonaná podrobnejšia analýza výskytu alkoholizmu, ale 
len u pacientov s diagnostikovanou závislosťou od alkoholu, pretože jej po
diel bol u mužov a žien nerovnaký (82,7 % vs. 96,4 %). 

V parametroch osobnej anamnézy sme upustili od sledovania výskytu 
väčšiny somatických ochorení, pretože by takýto výskum odrážal skôr zvyky 
miestnych špecialistov a praktických lekárov namiesto skutočnej morbidity. 
Za pomerne objektívny a hodnoverný parameter vážneho somatického po
škodenia možno považovať výskyt epilepsie, pretože ostáva iba málokedy 
nepovšimnutá. Podobne je pomerne objektívnym a hodnoverným, hoci ne
špecifickým nálezom miera invalidity, ktorá je u mužov vyššia (14,9 % vs. 
5,4 %, p = 0,0597). 

Analýza fajčenia sa vykonávala z počtu hospitalizácií v rámci režimovej 
liečby, kde sú spravidla iba pacienti, ktorí majú závislosť, a kde boli údaje 
zbierané cielene a ich hodnovernosť je vyššia v porovnaní s údajmi z prijí
macích správ. 

Výsledky sú podľa možností vyhodnotené štatistickými metódami (Fishe
rov presný test, chí-kvadrát test) a porovnané podľa pohlavia a s údajmi 
z literatúry a Štatistického úradu SR kvôli prehľadnosti v grafickej podobe. 
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Výsledky a diskusia 
Rodinná anamnéza 

Ženy majú podobný výskyt alkoholizmu u prvostupňových príbuzných 
(RA+) ako muži, o niečo väčší (43,6 % vs. 38,6 %) ak rátame všetkých pa
cientov s poruchami zapríčinenými požívaním alkoholu (za celé päťročné ob
dobie) (tab. 2), o niečo menší (37,0 % vs. 41,4 %) ak rátame iba pacientov 
s diagnostikovanou závislosťou od alkoholu (analýza iba za r. 2007 - 2008) 
(tab. 3). V súlade s literatúrou je najčastejším nálezom alkoholizmus otca, 
a to bez rozdielu pohlaví (tab. 4), zaujímavý je nález podobných výskytov 
ako v práci Amarka (prevzaté z: Turček, 1991a) spred viac ako 50 rokov 
(graf 1). Ženy však majú v rodinách častejšie viacero alkoholikov súčasne 
(22,2 % vs. 10,6 %, p < 0,05). Podobne ako u mužov, najčastejšou kom
bináciou je [otec + brat], prípadne [otec + brat + iný príbuzný] (83,3 % 
z kombinácií u žien vs. 82,4 % u mužov). 

Tabuľka 2. Výskyt psychiatrických porúch u prvostupňových 
príbuzných pacientov s FlO (2004 - 2008) 

ženy muži spolu p 

n = 55 n = 376 n =431 

alkoholizmus 24 43,6 % 145 38,6% 169 39,2 % 0,4648 

ostatná psychiatrická záťaž 8 14,2 % 38 10,1 % 46 10,7 % 0,3477 

Tabuľka 3. Výskyt alkoholizmu u prvostupňových príbuzných 
pacientov so závislosťou od alkoholu F10.2 (2007 - 2008) 

ženy muži spolu p (Fisherov 
presný test) 

RA+ 10 37,0 % 79 41,4% 89 40,8% (RA+ vs. 

RA- 17 63,0 % 103 53,9 % 120 55,1 % non-RA+) 
0,8347 

RA (= nezistené) O 0% 9 4,7% 9 4,1 % 

spolu 27 191 218 
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Tabuľka 4. 

otec 

matka 

brat 

sestra 

syn 

dcéra 

Analýza výskytu alkoholizmu u prvostupňových 
príbuzných pacientov so závislosťou od alkoholu 

F10.2 (2007 - 2008) 

ženy muži spolu 

n= 27 n = 191 n = 218 

8 29,6% 55 28,8 % 63 28,9 % 

1 3,7 % 3 1,6 % 4 1,8 % 

6 22,2 % 32 16,8 % 38 17,4 % 

2 7,4% 3 1,6% 5 2,3% 

2 7,4% 3 1,6% 5 2,3% 

O O O 

viacnásobný výskyt 6 22,2 % 17 8,9% 23 10,6% 

p 

1,0000 

0,4131 

0,5867 

0,1168 

0,1168 

0,0464 

Graf 1. Porovnanie výskytu alkoholizmu u rodinných príslušníkov 
z práce Amarka (1951) - z údajov podľa K. Turčeka (1991a) 
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Odber anamnézy ostatnej psychiatrickej morbidity u prvostupňových prí
buzných je ešte komplikovanejší, v súlade napr. so staršími zahraničnými 
údajmi (Dahlgren, 1978) sme zistili vyššiu, ale len nesignifikantne, záťaž 
u žien. 

Osobná anamnéza 

Muži mali v súlade s literárnymi údajmi (Martinove, 2008) signifikantne 
častejšie zaznamenaný epileptický paroxyzmus v dokumentácii či v terajšom 
ochorení (15,1 % vs. 3,6 %, p < 0,01). Ženy zasa mali častejšie v psychiatric
kých záznamoch suicidálne myšlienky (12,7 % vs. 5,1 %, p < 0,05), čo kon
trastuje s dokumentovanou vyššou suicidalitou mužov v Európe. Prevdepo
dobné je, že iba deklarácia suicidálnej ideácie je u žien vyššia. Muži a ženy 
sa signifikantne nelíšili v počte úmyselných samopoškodení v osobnej ana
mnéze (16,4 % vs. 12,2 %, n.s.), vo výskyte opakovaných (a dokumentova
ných) úrazov v osobnej anamnéze, ani v zistenej agresivite v terajšom ocho
rení, hoci počet úrazov i agresivita boli podľa očakávania u mužovo čosi 
častejšie. Udávaná miera úrazov je nižšia ako sa bežne udáva v literatúre, 
pretože nezahŕňa nezávažné úrazy, ktorých evidencia je veľmi nízka. 

Tabuľka 5. Komplikácie alkoholizmu v osobnej a terajšej anamnéze 
(2004 - 2008) 

ženy muži spolu p 

n= 55 n = 376 n =431 

epilepsia 2 3,6% 63 16,8 % 65 15,1 % 0,0080** 

úmyselné 9 16,4 % 46 12,2 % 55 12,8 % 0,3887 
samopoškodenia 

suicidálne myšlienky 7 12,7 % 15 4,0% 22 5,1 % 0,0139* 

opakované úrazy 4 7,3% 51 13,6% 55 12,8 % 0,2776 

agresivita v terajšom 2 3,6% 34 9,0% 36 8,4% 0,2924 
ochorení 
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Fajčenie 

Počet fajčiarov medzi závislými od alkoholu je približne dvojnásobný pri 
porovnaní s údajmi pre bežnú populáciu (graf 2) (rozdiel je pre prevalenciu 
na úrovni 28 % vysoko signifikantný p < 0,0001, n = 496). U žien je to do
konca viac ako dvojnásobok. Rozdiel medzi mužmi a ženami je u závislých 
menej zreteľný ako vo všeobecnej populácii, no i tu fajčí vo všetkých súbo
roch viac mužov ako žien (62,5 % vs. 56,9 %, p = 0,4316) (graf 3). V porov
naní s inými pracoviskami zisťujeme podobne vysoký výskyt fajčenia u zá
vislých, pričom najvyšší bol v súbore pacientov z Prednej Hory, liečených 
antidepresívami (Martinove, 2003) (graf 4). V porovnaní s minulosťou (úda
je z Kolibáš, 1991) sa zdá, že došlo k redukcii medzipohlavného rozdielu nie
len v bežnej populácii, ale i v populácii závislých. 

Podrobnejšia analýza bola vykonaná z počtu hospitalizácií pacientov za
radených do režimovej liečby (graf 5-8) (spolu údaje zo 481 hospitalizácií, 
údaje pre mužov a ženy sú uvedené v grafoch), preto je možné mierne skres
lenie údajmi tých, ktorí boli hospitalizovaní v sledovanom období opakova
ne. 

Graf 2. Prevalencia fajčenia medzi závislými od alkoholu 
a vo všeobecnej populácii podľa rôznych zdrojov 
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Graf 3. 

Graf 4. 
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Prevalencia fajčenia podľa pohlavia - porovnanie 
so všeobecnou populáciou 
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Po päťdesiatke je zreteľný úbytok fajčiarov (graf 5). Keďže nie je zreteľný 
nárast nefajčiarov , je pravdepdobné, že úbytok fajčiarov súvisí s ich pred
časným úmrtím (je málo pravdepodobné, že by súvisel s tendenciou fajčia
rov častejšie abstinovať vo vyššom veku). Najvyššia incidencia fajčenia je u 
mladých pacientov - 86,6 % závislých do 35 rokov sú fajčiari (84,1 % mužov 
a 100 % žien), po štyridsiatke vzrastá počet nefajčiarov na úkor fajčiarov 
približne o 9 percentuálnych bodov každé päťročné vekové obdobie. Po päť
desiatke je podiel fajčiarov už iba 40,7 % (39,2 % mužova 53,3 % žien), čo je 
ale stále viac ako priemer všeobecnej populácie. 

Z hľadiska spotreby je u závislých od alkoholu minimálny rozdiel medzi 
pohlaviami (graf 8) (p = 0,1578), najvýraznejší rozdiel je v kategórii fajčia
rov nad 20 cigariet denne (10,9 % mužov vs. 2,2 % žien, p = 0,0975). Prav
dou je, že ide iba o orientačné údaje. V porovnaní so všeobecnou populáciou 
však majú fajčiari závislí od alkoholu vyhranenejšiu dávku (graf 9), 75 % 
fajčí od 10 do 20 cigariet denne (v porovnaní so 41 % u všeobecnej po
pulácie), je menej tých, čo fajčia nad 20 i pod 10 cigariet denne (p < 0,0001). 

Graf 5. Veková distribúcia fajčiarov a nefajčiarov 
medzi závislými od alkoholu - muži a ženy spolu (n = 481) 
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Graf 6. 

Graf 7. 
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Pomer fajčiarov a nefajčiarov podľa veku - muži (n = 405) 
(v stÍpcoch sú uvedené absolútne hodnoty) 
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Graf 8. 

Graf 9. 

Počet cigariet vyfajčených denne - porovnanie 
muži (n = 256) a ženy (n = 46). 

Po zlúčení posledných dvoch kategórií 2 = 5,199 
s troma stupňami voľnosti, p = 0,1578 (n.s.) 
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Záver 

Medzi pohlaviami nebol zistený signifikantný rozdiel vo výskyte alkoho
lizmu ani ostatnej psychiatrickej anamnézy u prvostupňových príbuzných 
pacientov s poruchami správania v súvislosti s užívaním alkoholu (FlO vše
obecne, n = 431), a to ani ak sme analyzovali podsúbor za vybrané obdobie 
2007 - 2008 pozostávajúci iba z pacientov s diagnostikovanou závislosťou od 
alkoholu (FlO.2 podľa MKCH-10) (n = 218). Celková miera dokumentovanej 
rodinnej záťaže u prvostupňových príbuzných sa u oboch pohlaví pohybuje 
v súlade s literárnymi údajmi na úrovni okolo 40 %, v ascendencii tesne 
nad 30 %. Pri ďalšej analýze nebol zistený ani rozdiel v zastúpení rôznych 
príbuzných, u oboch pohlaví to bol najčastejšie otec, potom brat a u oboch 
pohlaví bola najčastejšou kombináciou práve "otec + brat" evo "otec + brat + 
iný príbuzný". Jediný signifikantný rozdiel bol vo vyššom výskyte viacpočet
nej rodinnej záťaže, ktorá bola častejšia u žien (22,2 % vs. 10,6 %, p < 0,05). 
Hoci vplyv hereditárnych faktorov na odlišnú mieru prevalencie alkoholiz
mu u mužov a žien nemožno ani tak jednoznačne vylúčiť, samy osebe me
dzipohlavné rozdiely nevysvetľujú. 

V osobnej anamnéze bol zistený signifikantne vyšší výskyt epilepsie 
v osobnej anamnéze alebo terajšom ochorení u mužov (16,8 % vs. 3,6 %, 
p < 0,01), naopak signifikantne vyšší výskyt suicidálnych myšlienok 
v anamnéze u žien (12,7 % vs. 4,0 %, p < 0,05), nebol však zistený signifi
kantný rozdiel v počte úmyselných samo poškodení, opakovaných úrazov 
v anamnéze a na prekvapenie ani vo výskyte agresivity v terajšom ocho
rení. 

Fajčenie u závislých predstavuje závažný problém, v súlade s literatúrou 
je jeho výskyt u závislých od alkoholu vysoký, zhruba dvojnásobný v porov
naní so všeobecnou populáciou. Prevládajú muži, no rozdiely sú v porovnaní 
s minulosťou už iba nepatrné (62,5 % vs. 56,9 %, n.s.). Prevalencia fajčenia 
je najvyššia v kategórii do 35 rokov, u žien dosahuje až 100 %. S vekom per
centuálne zastúpenie fajčiarov v súbore klesá, najvýraznejšie je to po 50. ro
ku života, kde je počet fajčiarov už len 40,7 % (39,2 % mužova 53,3 % žien). 
No i tak je to výrazne viac ako je priemer všeobecnej populácie. Pri analýze 
orientačnej dennej spotreby sme zistili medzi pohlaviami iba nesignifi
kantný rozdiel, v porovnaní so všeobecnou populáciou bol už rozdiel signifi
kantný, závislí od alkoholu výrazne preferujú orientačne zisťovanú dávku 
10-20 cigariet denne (74,5 % vs. 41 %), bol zistený iba nepatrný počet sla
bých (do 5 - 3,6 % vs. 11 %) alebo naopak ťažkých fajčiarov (nad 30 - 0,3 % 
vs. 1 %). 

Hoci výsledky spravidla potvrdzujú údaje z literatúry, najmä čo sa týka 
podobnej miery rodinnej záťaže alebo vysokej prevalencie fajčenia u mužov 
i žien, predpoklad o závažnejšom poškodení zdravia u žien - alkoholičiek sa 
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zatiaľ nepotvrdil, ženy sú v porovnaní s mužmi nielen menej často inva
lidné, ale majú i menej častý výskyt epileptických paroxyzmov, ktoré možno 
považovať za jeden z najobjektívnejších markerov ťažkého abúzu. 
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