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Souhrn 

Autoři ve své práci proved li rozbor 778 případů sebevražd. pitvaných v Ústavu soudního l ékař
ství v Plzni v letech 1979 - 1988 . z hlediska průkazu zvýšených hladin alkoholu v krvi. Hladiny 
vyšší než 0,80 promile alkoholu hod notili u sebevražd podle věkového složení. rodinného stavu. 
psychického onemocnční aj. V diskusi poukázali na nálezy rozdílné od údajů publikovaných v li
teratuře . 

Klíčov á slova: Alkoholu sebevražd 

P . Maxa'feK, JI. !111TTep : ITPOEJIEMATMKA AJIKOfOJiíl "Y CAMO
"YEMMCTB 

Pe310Me 

AsTopbi a eaoe:i1 pa6oTe npoaHaJJl1311poaaJJJ1 778 cJJy'iaea eaMoy6l11::n.\eB, seKpbiThiX 
B ÝIHeTJ1TyTe cy)l;e6HO:i1 Me)l;l1J.\l1Hbl B r . !1JJb3eHb 3a 1979- 1988 rr., e TO'iKJ1 3peH11.H )l;O
Ka3aHHOfO TIOBb!llleHHOfO y pOBH.H aJJKOfOJJ.H B Kp0BJ1. CJJy'fal1, KOr)l;a ypoBeHb aJJKOfOJJR 
TipeBbilllaJJ 0,80 TipOMJ1JJe, OHJ1 OI.\eHJ1BaJJl1 B 3aBJ1el1MOCTJ1 OT B03paeTa, eeMe:i1HOfO TIOJJO
)!{eHl1.R, neJ1XJ1'ieeKoro 3a6oJJeBaHl1.H 11 T.n . eaMoy6l1:i11.\es. B )l;l1eKyee1111 aaTOphr o6paTl1JJl1 
BHJ1MaHJ1e Ha pa3Hl1J.\Y Me)!{)l;y TIOJJy 'feHHb!Ml1 pe3yJJbTaTaMJ1 l1 )l;aHHb!Ml1, ny6JJJ1KyeMb!MJ1 
a JJl1TepaType. 

K JI 10 'f e a hi e e JI o a a : AJJKorOJJh 11 eaMoy6l1:i1eTsa 

R. Macháče k .- L. Pitter: THE PROBLEM OF ALCOHOL AND SUICIDES 

Summary 

The authors have analysed 778 suicides taking into account the proof of higher Ieve! of alcohol 
im blood . The autopsy was performed at the Medical Jurisprudence Institute. Plzeň, between 
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1979-1988. The Ieve I s higher than 0 .8 'Yo of alcohol were class ified according to age. familial sta
tus . psychic disease. etc . They point at the findings different from those having been published . 

K e y w o r d s: Alcohol and suicides 

R . Macháček . L. Pitter : DIE PROBLEMATIK DES ALKOHOLS BEl SUI
ZIDEN 

R es iime e 

Die Au tore n analysierten in ihre r Arbeit 77fi Siuzidfalle. die in den Jahren 1979 - 198fi im Insti
tut fiir Ge richtsmedizin in Plzen seziert wurden. nach dem Aspekt des Nachweises erhohter Al
koholspiege l im Blut. l:lohere Blutspiegel als 0.80 Promile Alkohol bei den Suiziden wurden nach 
Afte rs~truktu r. Familienstand . psychischen Erkrankungen u .a. ausgewerte t. ln de r Diskussion 
weisen die Autoren auf von in der Fachliteratur publizierten Ergebnisse n abweichende Befu nde 
hin. 

Schlii sse l wo rter : Alkohol bci Suiziden 

Protialkoho l Obz , 25, 1990, 2. s. 65-70 

V celém světě stoupá poče t násilných smrt í včetně sebevražd. Sledování a vyhodno
cování co nejvě t š ího počtu získaných dat v souvislosti se sebevražedností je stále ak
tuální , tím spíše, že u sebevražd jde o odvratitelnou násilnou smrt . 

V ČSSR došlo . podle celostátních statistických údajů, v posledních letech k poklesu 
počtu dokonaných sebevražd. přesto zůstáváme v počtu sebevražd mezi prvními pěti 
státy v Evropě. 
Západočeský kraj je v rámci naší republiky v počtu dokonaných sebevražd každo

ročně na jednom z předních míst bez známek toho, že by docházelo k poklesu. 
V Ústavu soudního l é kařství v Plzni jsme proto vyhodnotili údaje u všech zemřelých 

následkem sebevraždy pitvaných v letech 1979 - 1988. Data jsme získávali z průvod
ních listů k pitvě. li st ů o prohlídce mrtvého , pitevních protokolů a protokolů o vyše
tře n í hlad iny alkoholu . 

Za uvedených deset le t jsme pitvali ce lkem 778 zemřelých sebevraždou . Jen u 61 
případů nebyla odebrána krev k vyšetření hladiny alkoholu (to je 7,84 % z celku) . 

U 507 zemře lých (65 ,16 % ) byla hladina alkoholu negativní , respektive nepřesaho
va la hodnotu 0 ,20 promile. Ve zhylých 210 případech (27 % ) byla hladina alkoholu 
v krvi vyšší než 0,20 promile (graf 1) . Z těchto 210 zemře lých bylo 157 mužů (74,8 %) 
a 53 že n (25.2 % ). 

Vzhledem k tomu , že byla prováděna vyšetřeni krve i u mrtvol ve vyšším stupni roz
kladu , kdy je možné ovlivnění hladiny alkoholu v krvi rozkladnými pochody, nepoklá
dali jsme nižší zjišťované hladiny alkoholu za j ednoznačně průkazné. Pozitivní nálezy 
jsme rozdělili do dvou skupin : do první jsme zařadili všechny nálezy s hodnotami 0,21 
- 0.79 promile, kterých bylo ce lkem 84. do druhé skupiny všechny nálezy s hladinou 
alkoholu v krvi vyšší než 0.80 promile . Těchto případů bylo celkem 126 a tvořily 60 % 
ze všech pozitivních nálczú (graf 2). 

Toto méně obvyklé dělení považujeme za výhodné také proto. že u hladin nad 0,80 
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počet 
600~~----------------------------------------, 

500 

400 

soo 

200 

100 

promile 

Graf 2 četnost sebevražd podle hladiny alkoholu v krvi (jiné učlení) 

promile již doc hází k ovlivnční psychických funkcí č lovčka , a tedy i jeho či nnost i při 

realizaci sebevraždy . 
Hladiny nad 0,80 promile jsme zjistili třik rát častčji u mužů než u žen. Zatímco 

u mužů s pozitivní hladinou alkoholu v krvi překračova lo tuto hodnotu 45.7 %, u žen 
jen 14,2 %. 

Vyšší hladiny alkoholu jsme zjišťovali častčji u sebevrahů do včku 40 let. Se sto upa
jícím věkem se snižoval výskyt hladin alkoholu v krvi nad 0,80 promile a mírný vze
stup jsme zaznamenali až ve vysokém stařeckém věku, u osob nad 80 roků, kdy jsme 
hladiny alkoholu převyšující 0.80 promile zaznamenali jen u žen (graf 3). 

Za jeden z faktorů ovlivňujících sebevražedné jednání je považován také vliv rodin
ného prostředí. Při sledování rodinného stavu u případů sebevražd se ukázalo, že ze 
všech sledovaných sebevrahů bylo 44.3 % ženatých (vdaných) a 48.5 % nemě lo ro
dinné zázemí (svobodní , rozvedení, vdovci) . Zvýšené hladiny alkoholu v krvi nad 
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Graf 3 Procento sebevrahll s hlad ino u a lkoholu v krvi vyšší než 
0,80 promile v jednotlivýGh věkových skupinách 

50 

·so 

20 

10 

Fobie Allo)hollemue Toxllo)IMI\Ie epl lepele 

Graf 4 Procento sebevrahll s hladi no u alkoho lu v krvi vyšší než 
0,80 promile u sledovaných on emocnění 

0,80 promile jsme zjišťovali nejčastěji u svobodných - celkem ve 24 %, u rozvede
ných v 19,7 % a vdovců v 9 %. U ženatých jsme tak vysokou hladinu prokázali jen ve 
14,7% případů . 

Vysoké hladiny alkoholu jsme v naší sestavě nacházeli také u jedinců, o nichž jsme 
z dokumentace věděli , že jsou evidováni pro psychické onemocnění na některém z od
dělení psychiatrie . Nejčastější požití alkoholu s hladinou nad 0,80 promile jsme viděli 
u zemřelých , když prohlížející lékař uvedl v průvodním listu k pitvě diagnózu fobie 
40 %. Polovina námi pitvaných a do sestavy zařazených evidovaných toxikomanů 
(osob s nealkoholovou závislostí) měla hladinu alkoholu v krvi nad 0,80 promile (graf 
4). 
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V lit e ratuře často uváděný údaj o vzestupném trendu sebevražd u evidovaných al
koho l iků nemůžeme v našem souho ru dostatečně zhodnotit vzhledem k poměrně ma
lému počtu zj i š t ě n)rch evidovanýc h a lkoholiků , kteří předst avova li z celkového počtu 
pitvaných sebev ra h ů pouze 2,6 o;.,. Abychom se a lespoň orientačně přesvědč ili , zda 
osoby s návykem na alkohol spácha jí sebevraždu častěji ve stavu opilosti, provedli 
jsme srovnání čet nosti pozitivních hladin alkoholu u normální populace a u závis
lých osob. Hladinu alkoholu nad 0,80 promile mělo 16,0 % sebevrahů bez prokázané 
závislosti na alkoholu oproti 30 ,0% evidovaných alkoholiků (graf 5). 

Zjistili jsme rovněž, že se v závislosti na ovlivnění alkoholem zúžila volba druhu 
sebevraždy . Zatímco u sebevrah ů s negativní hlad inou alkoholu přicháze lo celkem 
17 různých mechanismů , při pozitivní hladině alkoholu se tento počet snížil na 9 způ
sobů s jednoznačnou převahou oběšení a otravy oxidem uhelnatým . U případů sebe
vražd s negativní hladino u alkoho lu činil y tyto dva mechanismy celkem 72,0 %, při 
hladinách 0,2 1 až 0,79 promile 76 .0 % a u hladin nad 0,80 promile již 81,0 %. U osob 
závislých na alko holu tvořily tyto dva mechanismy plných 100,0 %. 

Pozitivní hladin y alkoholu a zej ména hladin y vyšší než 0,80 promile jsme nacházeli 
převážně u manuálně pracujících. U sebevrahů s hodnotami alkoholu v krvi vyššími 
než 0,80 promile tvořili manuálně pracující 42 % oproti 14,2 % duševně pracujících . 

Diskuse a závfr 

Otázka , kolik osob spáchá sebevraždu ve stavu opilost i, patřil a do okruhu zájmu 
l ékařů již dříve . Dnes, kdy se věnuj e zvýšená pozornost negativním jevům spojeným 
s požíváním alkoholu i sebevražednost i, je t řeba se touto proble matiko u stá le zabývat. 

Ve sledovaném souboru tvořili evidovaní alkoholici a osoby s nealkoholovou závis
lostí pouze 3,6 % ze všech případů sebevražd . Toto procentuální zastoupení je výraz
ně nižší než udávaných 6,6 % , pro C:SR . Evidovaní alkoholici tvořili v našem souboru 
dokonce jen 2,6 % na rozd íl od v literatuře uváděných až 47 %. Tento výrazný rozdíl lze 
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snad z části vysvětlit tím. že jsme vycházeli z údajů uvedených v běžně dodávané doku
mentaci, kterou má soudní l é kař k dispozici při pitvě. 

Se zvyšující se hladinou alkoholu v krvi , a tedy spolu se stoupajícím ovlivněním al
koholem klesal ve sledovaném souboru počet mechan ismů sebevraždy . Nepoměr mezi 
zjištčným počtem sebevražd oxidem uhelnatým ( 46 %) a počtem uváděným ve statis
tickém vyhodnocení pro ČSSR (6.5 %) může být ovlivněn vysokým stupněm plynofi
kace svítiplynem , a tedy jeho snadnou dostupností v naší aglomeraci . Shodné se statis
tickými údaji bylo i v našem souboru vysoké procento sebevražd spácháno oběšením , 
celkem 32%. · 

V souhlase s literárními údaji jsme prokazovali vysoké hladiny alkoholu u mladších 
jedinců . 

Ve své práci jsme chtě li upozornit a lespoň na čás t zjištěných závislostí , z nichž ně
které neodpovídají publikovaným údajům. Na zjištěné rozdíly bude mít vliv nepo
chybně více faktorů, než jsme uvedli v diskusi a jejich odkrývání i sjednoce ní postupů 
při vyhodnocování potřebných dat by mělo být úkolem všech, kteří se proble matikou 
sebevražednosti zabývají. 
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