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PŘÍSPĚVEK K TYPOLOGII ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU 
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Ve svém sdělení bych se ráda zamyslela nad některými sice běžně uvědomovanými 
fakty , vztahujícími se k diagnostice závislosti na alkoholu , která se však ne zcela dosta
tečně odrážejí v naší praktické činnosti při léčbě těchto stavů. Mám na mysli skuteč
nost , že i když v diagnostice vycházíme z Jellinkova (1952, 1960) pojetí alkoholismu ja
ko onemocnění a uznáváme tedy nejméně čtyři základní typy (alfa , beta, gama, delta), 
prakticky k nim přistupujeme bez podstatnějších rozdílů. 

I když ještě dnes existují některé primitivnější společnosti, kde koncept závislosti 
na alkoholu jako onemocnění dosud chybí , nebo některými je odmítán , jako např . 
Verdenem a Shatterlym (1971) či Steinerem (1971) nebo Szaszem (1972) , většina vy
spělých civilizací tento koncept uznává . Ale i v jeho rámci se přece jen různé kultury 
a společnosti k němu staví odlišně . Francouzi s převládajícím typem pití delta si jako 
hlavní cíl veřejné zdravotní politiky staví snížení průměrné konzumace alkoholu na 
jednoho obyvatele u vědomí nepříznivých důsledků vysoké celkové spotřeby alkoholu 
na somatické zdraví národa , tradujícího se již od klasické práce Ledermanovy (1964). 
V USA pro převládající gama typ pití je pozornost soustředěna na léčbu těchto závi
slých a za terapeutický cíl je určena trvalá a plná abstinence až do té míry, že neexistu
jí jakékoliv jiné léčebné programy s jinými terapeutickými cíli (Miller, 1986) , i když 
na druhé straně je rovněž sledován dopad celkové spotřeby alkoholu na zdravotní stav 
populace (Colon et al. , 1982). V Německu a okolních německy mluvících zemích se 
silnou psychodynamickou tradicí se závislost na alkoholu přičítá v pozadí předpoklá- ' 
dané psychopatologii a nahlíží se na ni v podstatě jako na sekundární symptom (Solms, 
1960). Sociální politika ve skandinávských zemích se soustředí na nezdravé důsledky 
nadměrného pití a na kontrolu konzumace alkoholu celou společností a hledá sociální 
příčiny nadměrného pití (Duckert , 1981) . 

Ve svém sdělení bych se ráda dotkla několika zásadních otázek . 
Přijali sme koncept závislosti na alkoholu jako onemocnění. Závislost diagnostiku

jeme tam, kde jsou projevy stálé nebo periodické touhy po euforii vyvolávajícím účin
ku alkoholu , provázaném psychickou a fyzickou úlevou, změny tolerance jako výsle
dek adaptačních mechanismů organismu. Hledáme abstinenční příznaky při izolaci od 
alkoholu a psychotoxické vlivy alkoholu s akutními a chronickými psychotickými sta-
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vy , změnami osobnosti a chování pacienta (Miššík, 1975) . V praxi jsou nám pomůckou 
Jellin kův zm íně ný popis vývoje závislosti na alkoholu a jím uvedené typy závislostí. 

Zde však lze vidě t ně kolik pro ti řečících si aspe ktů jak v lin ii horizontáln í (typy závi
slostí), tak v linii vertikáln í (vývojová stadia). 

Již Jellinek sám označ il ve své době za ,,alkoholismus" jen typy gama a delta, niko liv 
alfa a be ta. Ani Mezinárodn í stati stická klasifi kace nemocí či americký DSM- 111- R 
toto dě le ní nezachycují. K alkoholové problematice se nav íc, jak u nás konstatovali 
n apř. Straka a Strnadová , snadno vyj ad řuj e i laická veřejnost a sociální definice alko
holika ovlivňuj e nejen pacienta samého, ale i profesionály (Straka , Strnadová, 1984). 
Snad proto bývá u nás v OAT nej častěji zachycován gama typ závislost í se svými vý
raznými sociálními důsledky (viz n apř . soubor Chvíla a kol. , 1985). Zdravotní stav pa
cie ntů evidovaných v OA T a tedy nej častěji gama závislých bývá však lepší než zdra
votní stav pacientů zde neevidovaných , jak zjistila Škopková (1985) . Kdo pak jsou ti 
neevidovaní? Jednu jejich část ji s t ě tvoří závislí typu delta, o nichž je chronicky zná
mo , že do specializované péče se dostávají velmi pozdě, zpravidla až po vypuknutí 
alkoholické psychózy, nejčastěji abstinenční typu deliria tremens. Druhou část však 
budou pravděpodobně tvořit abuzéři typu beta s n eméně závažnými somatickými 
komplikacemi alkoholového abúzu , tedy nikoliv oni "praví" závislí na alkoholu . 

V linii vertikální platí dohoda , že za onemocnění pokládáme syndrom závislosti na 
alkoholu od výskytu nejdůležitěj š ího příznaku III . vývojového stadia , od ztráty kon
troly v pití. Zde se však časem stále zřetelněji ukazuje, že toto není fenomén, který se 
objevuj e náhle, ale nastupuj e pozvolna jako postupně se horšící kontrola v pití. I zde 
je tedy hranice, od niž začín á závislost na alkoholu jako onemocnění , ne zce la jasná. 

Jen zcela na okraj bych ráda poznamenala, že .z vlastní klinické praxe se mi jeví , že 
dochází k n ě kte rým změnám proti kl asickým Jellinkovým popi sům průběhu vývoje pi
tí. Tak např. tajné pití u mužů v naší populaci nevídáme jako časný přízn ak , jak je po
pisován Jellinkem, ale spíše až jako přízn ak pozdní a jen u l éčených (a neabstinují
cích) pac ientů. Rovněž málo často vídáme předpřípravu alkoholem. Pocity viny pro 
pijanské chování nebývají vyjádřeny příliš s ilně, podobně jako racionalizace. V okolí , 
kde silné pit í je obvyklé, není příliš nutné ho zdůvodňovat. Vysvětlovat musí u nás 
spíše ten, kdo nepije, resp . pije střídmě. Jellinkem popisovaný fe nomén geografické
ho úniku znám spíše v opačném smyslu: pacienti po zahájení l éčby přecházej í do ji
ných ko lektivů , od nichž očekávají větš í to leranci ke své abstinenci, než byla v jejich 
původn ích skupinách. Je zajímavé , že se měn í zejména př íznaky či jevy svou povahou 
spíše sociáln í, zatímco jevy tkvící svou podstatóu v biologických základech alkoholis
mu (alkoholické palimpsesty , fe nomén ztráty či narušení kontroly v pití , osobností de
gradace či intelektová deteriorace a alkoholové psychózy) zůstávaj í přítomny v méně 
pozměněné formě. 

Vrátíme-li se po tomto krátkém odbočen í k výše konstatovaným nesnázím při pře
snějším ohran ičení závislosti na alkoholu jako onemocněn í , nevyhneme se vyslovení 
některých nerozřešených otázek , které raději ani naplno vyslovovány nebývají. 

Požadavek preventivního charakteru naší medicíny vyžaduje započít s l éčoou 
onemocnění co nejdříve (Kamenická , 1988) . Jak záhy však máme či můžeme započít 
s léčbou tohoto onemocnění, když vlastně jeho časná stadia ješte ani onemocněním 
nejsou? Je však vůbec možné, aby časné stadium jakéhokoliv onemocnění (a tedy i to
hoto) onemocněním nebylo? Na druhé straně si uvědomujeme , že ch tě l i- l i bychom lé
čit všechny osoby v časných vývojových stadiích závislostí na alkoholu, pa trně by na 
to naše síly nestačily . Mnohdy by to snad ani nebylo nutné , neboť víme, že ne všichni 
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pravidelní abúzéři alkoholu pokročí do stadia rozvinutého onemocnění. Nedovedeme 
však zatím s jistotou odlišit ty , u nichž stav bude progredovat od t ěch , u nichž dojde 
ke spontánnímu zlepšení i bez léčhy. 

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí , příčin úrazů a smrti hovoří o "závislosti 
na alkoholu", z čehož bychom mohli dovozovat , že jde o jednotný syndrom nebo kli
nickou jednotku. Víme však, že je to množina různých syndromů, na jedné straně 
značně odlišných , na druhé v mnoha ohledech si podobných . Známe sekundární zá
vi losti na alkoholu, které e rozvíjejí u jiného (psychotického) onemocnění (nejčastě
ji schizofrenie , ale i maniodepresivity či jiných) nebo u poruch osobnosti (a zde je ne
málo diskusí o jejich l éčbě, zejména jako ochranné). Ale ani primární závislosti nej
sou jednotným syndromem, ale značně odlišnými podskupinami . I bádání předních 
světových týmů v oblasti alkoholismu ukazují na nej ednotnost tohoto syndromu, ať už 
se zmíníme na tomto ~ístě na~ř . jen o pracích z oblasti genetiky, které vyčlenily závis
losti silnější s výraznější genetickou vlohou a méně silné s méně vyjádřenou hereditou 
v tomto smyslu (Schuckit, Berger, 1985) . 

Za jeden z nejpodstatnějších příznaků závislosti na alkoholu bývá považována· ztrá
ta kontroly v pití nebo její podstatné narušení. I když přihlédneme ke skutečnosti, že 
má být přítomna jen u gama závislostí, nelze pominout výsledky některých prací , 
zkoumajících tento jev blíže . Mám na mysli zejména souhrnnou práci skotských psy
chologů Haathera a Robertsona z r. 1981 o kontrolovaném pití, kteří z velkého počtu 
studií uzavírají , že je-li alkoholikům dovoleno stanovit si objem a způsob svého pití , 
mohou ho přece jen do jisté míry ovládat. K této otázce se vztahovala již práce Marlat
ta a spol. z r. 1973 . Tito autoři prokázali, že u závislých na alkoholu se na úrovni pití 
podílejí psychologické faktory, konkrétně vědomí pijících o tom , zda požívaná tekuti
na je či není alkohol. Britští výzkumníci , kt~ří v r. 1982 tyto pokusy opakovali (Stoc
kwell a spol., 1982) pak však prokázali , že Marlattovy závěry platí jen pro osoby se 
středně silnou závislostí. O aby na alkoholu silně závislé měly touhu po alkoholu na 
rozdíl od méně závislých i tehdy , když nevěděly , že to , co pijí , je alkohol. Nicméně je 
nutné si uvědomit , že ztráta kontroly v pití není totéž co touha po alkoholu, i když oba 
fenomény spolu budou pravděpodobně nějak souviset. 

U delta závislostí se předpokládá, že příznak ztráty či narušení kontroly v pití je na
hražen neschopností abstinovat. Není mi však známa žádná současná práce, která by 
kontrolu v pití dostatečně zkoumala i u delta závislostí. Chce se mi namítnout , že kon
trola v pití není dostatečná ani u tohoto typu závislostí. Proč by jinak závislí typu del
ta , kdyby dokázali svoje pití skutečně dostatečně kontrolovat, mě li tak často (např. 
vzhledem k řízení motorových vozidel nebo práci se zemědělskými stroji) nepřípust
nou hladinu alkoholu v krvi? Spíše se zdá , že dosud neznámé mechanismy kopírují 
u obou typů závislostí jejich obvyklý typ alkoholové křivky : u gama typu strmý vze
stup , u delta typu stabiln í obvyklou hladinu . U beta typu pití se předpokládá , že při 
odnětí obvyklé dávky alkoholu nebudou žádné abstinenční příznaky. Ale je to dosta
tečně prokázáno na seriózně studovaném vzorku osob, které by plně vyhovovaly diag
nostickým kritériím pro beta typ pití? Ze svých sporých klinických zkušeností s oprav
dovými beta pijáky , kteří se sice sporadicky, ale přece jen občas do psychiatrické ordi
nace dostanou , se domnívám , že nějaké, byť asi spíše jen diskrétnější abstinenční pří
znaky by se při odnětí alkoholu mohly najít i u nich . 

Výhrady lze mít i k ireversibilitč onemocnění. Ne všichni závislí na alkoholu končí 
na somatické důsledky své závislosti . Zejména u pacientů z vinorodých oblastí se závis
lostmi typu delta lze občas pozorovat zmírnění pití a zlepšení celkového zdravotního 
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stavu v důsledku tohoto zmírnění na stáří nebo po invalidizaci pro somatické důs ledky 
této závislosti , aniž se přitom musí nutně jednat o plnou abstinenci od alkoholu . Při 

tom diagnóza závislosti na alkoholu typu delta , ověřená jednou nebo i více hospitaliza
cemi zpravidla pro alkoholickou psychózu bývá nepopiratelná . U gama závislostí 
s tímto jevem zkušenosti nemám , což ovšem neznamená , že by se nemohl vyskytnout 
také zde. 

Problematická je zejména malá diferencovanost našich léčebných možností pro jed
notlivé typy závislostí , což bylo vlastně impulsem k mému sdělení. Základní typ ambu
lantní nebo ústavní léčby (léčba disulfiramem a vypracování náhledu skupinovou , mé
ně často individuální psychoterapií) se bezesporu hodí pro gama typ závislosti , nikoliv 
však pro typ delta . Jak jsme zjistili dříve , mezi stem našich abstinujících , odléčených 
tímto klasickým způsobem , byly závislosti typu delta zastoupeny jen dvěma osobami , 
ač v klientele naší ambulance bylo delta závislých celkem třináct procent. Tento rozdíl 
byl statisticky vysoce významný (Kamenická , 1988) . 

Ideální by bylo, kdybychom každému z našich závislých mohli nabídnout diferenco
vanou , pro jeho typ závislosti vhodnou léčbu , o níž bychom věděli , že povede k cíli . 
Abychom se propracovali k závěrům o vhodnosti různých druhů léčeb u různých typů 
závislosti na alkoholu , je třeba , abychom soubory studovaných pacientů dostatečně 
odlišovali podle typů závislosti . Jestliže tak nečiníme , způsobujeme , že získávané zá
věry nejsou dostatečně jasné a to může zneostřovat zjišťované výsledky a bránit pře
snějšímu vytváření závěru z jednotlivých konkrétních prací i obecně. Abychom se 
propracovali k závěrům o vhodnosti různých druhů léčeb u různých typů závislostí na 
alkoholu, je třeba , abychom k nim přistupovali diferencovaně. Můj příspěvek pak měl 
být apelem , aby i na tato hlediska byl brán zřetel při referování o výsledcích léčeb zá
vislých na alkoholu či o jakýchkoliv zjištěních z práce s nimi vůbec. 

Souhrn 

Autorka se zabývá konceptem závislosti na alkoholu jako onemocněním včetně Jel
linkova popisu jejího vývoje . Poukazuje na některé nejasnosti či nepřesnosti, které 
z těchto teoretických předpokladů ale vyplývají pro léčbu . Diskutuje o některých díl
čích otázkách (o změně příznaků v čase , o kontrole v pití u jednotlivých typů závislos
tí , o irreversibilitě onemocnění , o tom, zda se jedná o jednotný či mnohočetný syn
drom). Záyěrem vytyčuje požadavek přesnějšího charakterizování konkrétních sou
borů sledovaných nemocných, aby naše poznatky byly přesnější a mohli jsme vypraco
vat pro jednotlivé typy závislostí diferencované metody léčby. 
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