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Súhrn 

Práca analyzuje výskyt dopravných nehôd. úrazov hlavy a iných úrazov v súbore 135 alkoholi
kov (z toho 40 žien) a v súbore 135 pacientov kontro lnej skupiny. párovo vybraných k sledovanej 
skupine podľa pohlavia. veku a vzdelania . Údaje sa získavali pomocou štruktúrovaného vyšetre
nia. 

Dopravné nehody u závislých sú dva razy častejšie než u kontro lnej skupiny (28.9 % vs. 
12 .6 % ). úrazy hlavy (57.8 % vs . 18.5 % ) a iné úrazy (39.3 % vs . 12 .6 % ) tri razy častejšie než 
u kontrolnej skupiny. Rozdiely sú signifikantné na l % a l %o hladine významnosti. 

Sledovali sa aj korelácie s familiárnym výskytom alkoholizmu a ľaváctva u probandov. Nezistili 
sa signifikantné korelácie . 

Kľúč ov é s l o v á: závislos i od a lkoholu - traumy (hlavy . dopravné. iné)- fami liárny výskyt závi
slosti a l'aváctva . 

B. HOBOTHhi , E. KOJIMEAlll : AJIKOľOJihHAH 3ABMCMMOCTh 111 
TPABMhi 

Pe3!0Me 

B pa6oTe aHaJII1311pyeTcR scTpe'!aeMoCTh .r~opo:lKHO-TpaHcrropTHbiX rrpo11cwecTs1111, 

ITOBpe:lK,!IeHI1H ľOJIOBbl 11 ,11pyr11X TpaBM B rpyrrrre 135 aJIKOľOJII1KOB (B TOM '111CJie 40 JKeH

I.l.\11H) 11 s KOHTpOJibHOH rpyrrrre 135 JI111.J;, 1136paHHbiX rrapHo K o6cJie,!lyeMol1 rpyrrrre rro rro

Jiy, so3pacTy 11 o6pa3oBaHI1!0. L(aHHhre rroJiy'laJII1Ch rrp11 rroMOwl1 CTPYKTyp11posaHHoro 

o6cJie.r~osaHI1R . 

L(opO:lKHO-TpaHCITOpTHbie rrp011CWe CTBI1J'I BCTpe'!aJII1Cb y 3aBI1CI1MbiX JII1l~ B ,liBa pa3a 

"'all.{e, 'leMy KOHTpOJibHbiX JII1~ (28 ,9% rrpOTI1B 12,6% ), ITOBpe:lK,!IeHI1J'I ľOJIOBbl (57 ,8% 
rrpOTI1B 18,5% ) 11.11PYľl1e TpaBMbr (39 ,3% rrpoTI1B 12 ,6% ) s TPI1 pa3a 'lawe, 'leMy KOHTpOJib

HhiX JII1~. Pa3JII1'111R 3Ha'II1Mbi Ha l % -OM 11 l % o- OM yposHe 3 Ha'II1MOCTI1. 

EbiJII1 11CCJie.r~osaHbi TaKJKe KOppeJIR~I111 c ceMei1HbiM aJIKOrOJII13MOM 11 JiesopyKOCTb!O 

y o6CJie,!IOBaHHbiX 60JibHbiX . Cl1ľH11cp11KaHTHbie KOppeJIR~I111 He 6biJII1 BbiRBJieHbl. 

K JI IO 'leB bi e C JI OB a : 3aBI1CI1MOCTb OT aJIKOľOJIJ'I - TpaBMbl (ITOBpe:lK,!Ie HI1J'I ľOJIOBbl , ,110-

p O:lKHO-TpaHCITOpTHbie rip011CWeCTBI1R, ,11pyr11e TpaBMbl) - CeMeJ1HaR 3aBI1CI1MOCTb 11 JieBO

pyKOCTb . 
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V. Novotný- E. Kolibáš : ALCOHOL DEPENDENCE AND ACCIDENTS 

Summary 

The authors have analysed the occurrence of road accidents, head injuries and other accidents 
in the group of 135 alcoholics (out of them 40 women) and in the group of 135 controls selected 
in pairs according to sex , age and education. Data have been obtained by structural investigation . 

Road accidents of alcoholics are twice as much as th ose of controls (28,9 % versus 12,6 %) , 
head injuries (57 ,8 %versus 18,5 %) and other accidents (39 ,3 % versus 12 ,6%) are three times 
more frequent. The differences are significant on l % and l %o prominence level. 

No significant correlations between familia! alcoholism occurence and left-handedness have 
been found . 

Key word s: alcohol dependence - tra um as (of a head , transport , etc .). famili a! occurrence of 
dependence and left-handedness . 

V. Novotný, E. Kolibáš: ALKOHOLABHÄNGIGKEIT UND UNFÄLLE 

Z u sam men fa s su ng 

Die Arbeit analysiert das Vorkommen von Verkehrsunfällen , Kopfverletzungen und anderen 
Unfällen in einer Gruppe von 135 Alkoholikern (davon 40 Frauen) und in einer Serie von paar
weise zur beobachteten Gruppe je nach Geschlecht, Alter und Ausbildung gewählten Kontroll
personen. Die Angaben wurden mittels einer strukturierten Untersuchung erworben. 

Verkehrsunfälle bei ben "Abhängigen" sind zweimal häufiger als bei den Kontrollperso
nen (28,9% vs. 12,6 %), Kopfverletzungen (57,8% vs. 18,5 %) und andere Unfälle (39,3 % vs . 
12,6 %) dreimal häufiger al s bei den Kontrollpersonen. Unterschiede sind auf dem l % -igen und 
l 'Yoo- igen Bedeutungsniveau signifikant. 

Es wurden auch Korrelationen mit familiärem Vorkommen von Alkoholismus und Linkshän
digkeit bei Probanden untersucht . Dabei wurden keine signifikanten Korrelationen festgestellt. 

Sch l ii s se l wó rt e r : Alkoholabhängigkeit - Traumen (Kopf-, Verkehrstrauma u.a.) - familiä
res Vorkommen von Abhängigkeit und Linkshändigkeit. 

Protialkohol Obz , 25, 1990,6, 321-325 

Úrazy u alkoholikov sú klinicky závažnou súčasťou spektra alkoholickej morbidity . 
V tejto súvislosti sa poukazuje aj na značný počet úmrtí osôb s alkoholovou závislos
ťou. Podľa jedného široko koncipovaného sledovania výberovej švédskej populácie sa 
zistilo, že alkoholom zavinená úmrtnosť je u mužov už na 2. mieste po rakovine (Treli 
a SJ?OI.). K tomuto postaveniu v rebríčku prispievajú tiež aj úrazy. 

Urazy u alkoholikov sú 3,5-krát častejšie než v nealkoholickej populácii (Linden
gard, 1982) . Viac než 40 % traumatologických pacientov má v čase prijatia do nemoc
nice zvýšenú alkoholémiu (Reyna a spol., 1985). Každý pacient s úrazom by pod l' a jed
ného názoru (Hore, 1985) , mal byť automaticky podozrivý z abúzu alebo závislosti od 
alkoholu. U žien sú podozrivé pády a zranenia v domácnosti (Bates , 1963). V jednej 
fínskej štúdii sa identifikovalo v súbore 166 traumatologických pacientov 31,3% ako 
alkoholikov (Anti-Poika, 1986). 

U alkoholikov sú časté úrazy hlavy. V súbore Kundu sa u 19% alkoholikov vyskyto
vali v anamnéze kraniocerebrálne traumy (Kunda a spol., 1988) . Starý (1983) v skupí-
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ne 130 hospitalizovaných závislých od alkoholu v 3. a 4. vývojovom štádiu podľa Jelli
neka v 28 prípadoch (21 ,5 %) konštatoval prekonanú kontúziu mozgu . Išlo o úrazy po 
bitkách, pádoch i dopravných nehodách . Valihrach a Mikulec (1982) v skupine 72 ho
spitalizovaných závislých od alkoholu v 37,5 % konštatovali v anamnéze úraz hlavy 
s bezvedomím, u 5,7 % dokonca zisťujú chronický subdurálny hematóm. 

Podiel alkoholu na dopravných nehodách je známy. Dopravné nehody sú zase pro
minujúcou skupinou medzi úrazmi . Podľa Scolesa a spol. (1984) v 50 % dopravných 
nehôd ide o problémové pitie alebo alkoholizmus. V iných skupinách pacientov s do
pravnými nehodami sa identifikujú ešte väčšie počty závislých, až 86% (Cord , 1984) . 
Podľa Skálu (1982) je vysoká incidencia invalidity následkom úrazu a dopravnej neho
dy u mužov evidovaných pre alkoholovú závislosť vo všetkých ·vekových skupinách . 

Sú práce poukazujúce na vzrastajúci podiel úrazov pri športe a rekreačných aktivi
tách v súvislosti s paralelným konzumom alkoholu (Smith a Kraus , 1988). 
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Materiál a metodika 

Porovnali sme anamnestické údaje o traumách u pacientov so závislosťou od alkoho
lu u kontrolnej skupiny. Skupinu závislých tvorilo 135 pacientov (40 žien + 95 mužov) 
s 3. a 4. vývojovým štádiom alkoholizmu s priemerným vekom 43,7 roka (21- 67 ro
kov) . Kontrolnú skupinu tvorilo 135 pacientov psychiatrickej kliniky s inými diagnos
tickými okruhmi. Pacienti kontrolnej skupiny boli vybratí párovo podľa veku, vzde
lania a pohlavia. Údaje o pacientoch sa získali pomocou štruktúrovaného vyšetrenia . 
Výsledky sa štatisticky spracovali. 

Výsledky 

Pri porovnaní pacientov so závislosťou a pacientov kontrolnej skupiny boli štatistic
ky signifikantné, alebo vysoko signifikantné rozdiely vo všetkých traumatických polož
kách (graf l, + + p je menšie ako 0 ,01, + + + p je menšie ako 0,001) . Pacienti s alko
holovou závislosťou signifikantne častejšie mali dopravné nehody, úrazy hlavy i iné 
úrazy než pacienti kontrolnej skupiny. 

Zaujímali sme sa aj, či je rozdielne zastúpenie jednotlivých úrazov v závislosti od 
pohlavia. Výskyt dopravných nehôd u žien so závislosťou v porovnaní so ženami kon
trolnej skupiny (graf 2, n.s. - nesignifikantný znak , + p menšie ako 0 ,05) nie je signi
fikantne vyšší. Aj tak však frekvencia tohto znaku u závislých žien je vysoká. Úrazy 
hlavy a ostatné úrazy sú signifikantne, alebo vysoko signifikantne častejšie u závislých 
žien než u žien kontrolnej skupiny . U mužov všetky sledované znaky boli častejšie 
u závislých než u kontrolnej skupiny. 

Porovnávali sme výskyt úrazov s údajmi rodinnej a osobnej anamnézy. Nenašli sme 
signifikantné korelácie. Môžeme konštatovať len určité tendencie . Pacienti s alkoho
lovou závislosťou a s údajom o výskyte ľaváctva v prvostupňovom príbuzenstve mali 
častejšie úrazy než pacienti so závislosťou bez tohto údaja. Podobná tendencia bola aj 
u probandov-favákov . Nezistili sme častejšie úrazy u pacientov s pozitívnou rodinnou 
anamnézou alkoholizmu, v porovnaní s pacientmi bez pozitívnej rodinnej anamnézy. 

Diskusia a záver 

Naša sonda sa týka výskytu úrazov u osôb so závislosťou od alkoholu. Odlišujú sa od 
osôb bez závislosti vysoko signifikantne frekvenciou úrazov hlavy (39,3% vs. 12.6 % ) 
i inými úrazmi (57 ,8 vs. 18,5 % ),teda v pomere 3: l. Toto zistenie je v súlade s literár
nymi údajmi (Lindengard, 1982; Valihrach, Mikulec , 1982). Dostatočn2 časté sú aj do
pravné nehody u závislých od alkoholu s výnimkou žien. Nami zistený výskyt doprav
ných nehôd (28 ,9 % ) u závislých od alkoholu je nižší, než uvádzajú v úvode citované 
zahraničné zdroje. Súvisí to zrejme s nižšou úrovňou automobilizácie našej populácie. 

Snažili sme sa objasniť aj niektoré možné ďalšie súvislosti, čo predstavuje druhý 
okruh problémov v našej práci. V literatúre sú totiž zmienky napr. o malígnejšom 
priebehu závislosti u pacientov s familiárnym výskytom alkoholizmu alebo ľaváctva 
(Cioninger, 1983). U týchto pacientov má byť vyššia instabilita, poruchy koncentrácie 
pozornosti a podobne , čo môže hypoteticky viesť aj k častejším úrazom . Tieto vzťahy 
sme v našej sonde nepotvrdili. Sú len určité trendy. korelácie však boli mimo štatistic
kej významnosti. 
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