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s úhrn 

Autor predkladá výsledky analýzy suicidálnych tendencií a aktivity u pacientov, rozdelených do 
4 skúmaných súborov podfa alkoholickej diagnózy, určenej pri prijatí na hospitalizáciu - syndróm 
závislosti od alkoholu, predelirantný stav, delírium tremens a alkoholická halucinóza. Práca sa 
zaoberá tiež výskytom suicidality v rodinnej a osobnej anamnéze a skúmaných probandov, ako aj 
vzťahom údajov o suicidalite voči niektorým klinickým symptómom. 

K f ú č o v é s lov á : suicidálne tendencie - rodinná anamnéza - osobná anamnéza 

K. Turček: TO THE PROBLEMATICS OF SUICIDAL BEHAVIOR OF 
ALCOHOLICS 

Summary 

The author presents results of an analysis ofsuicidal tendencies and activities in patients, divided 
into four groups according to their alcoholic diagnosis, made at admission to the hospital - alcohol 
dependence syndrome, predelirium condition, delirium tremens and alcoholic hallucination. The 
paper deals also with the occurence of suicides in the investigated probanďs family-and-personal 
anamneses, as well as with the relationship between information on suicides and some clinical 
symptoms. 

Key w o r ds : suicidal tendency - family anamnesis - personal anamnesis 

Vzťah alkoholizmu a suicidality bol už predmetom viacerých odborných oznámení. 
Napriek tomu sa však chceme pokúsiť prispieť výsledkami svojho výskumu k poznaniu 

49 



K. TURČEK! K PROBLEMATIKE SUICIDÁLNEHO SPRÁVANIA 
U ALKOHOLIKOV 

týchto závažných fenoménov. Využili sme pritom rozbor rodinnej a osobnej anamnézy 
našich probandov, ako aj ich vlastnú aktuálnu suicidálnu aktivitu. 

V rodinnej anamnéze pacientov s delíriom tremens opísali Poleksič a Ilič (1966) výskyt 
suicídií v 4,6 %, Turček M. (1968) v 2,4 %, sami sme v jednej z našich predchádzajúcich 
prác (Turček K. aspoluprac., 1985) zistili údaj o samovražednosti u príbuzných u 4,2 % 
pacientov s delíriom tremens, u 3,3 % pacientov v predelirantnom stave a u 1,4 % pacientov 
s alkoholickou halucinózou. 

Suicidalita samotných alkoholikov je často opisovaným fenoménom. Zatiaľ čo Vencov
ský a Dobiáš (1976) tvrdia, že samovražednosť osôb s alkoholovou i nealkoholovou 
závislosťou je 5-krát väčšia ako u ostatnej populácie, Kessel a Grossman (1961 ) toto riziko 
uvádzajú ako 75-krát väčšie u alkoholikov. Tesafová (1988, 1991) opakovane upozornila 
na vzostupný trend samovražednosti alkoholikov. Bhatia aspoluprac. (1986) píšu, že 20 -
30 % všetkých suicídií sa vyskytuje u alkoholikov. Týmto vzťahom sa zaoberá aj viacero 
dalších prác (napr. Prokupek, 1974; Hochenegg, 1978; Eckardt aspoluprac., 1981 ; Roy 
aspoluprac. 1990 a další). Schuckit (1986) uvádza, že 17 % z ním skúmaných primárnych 
alkoholikov malo v osobnej anamnéze suicidálny pokus. Molčan aspoluprac. (1982) 
v súbore alkoholikov, v ktorom malo 3/4 probandov alkoholickú psychózu alebo jej 
prodrómy, zistili suicidálny pokus alebo tendencie u 1/5 pacientov. 

Na význam sledovania sérových hladín kália u alkoholikov poukázali viacerí autori. 
Napr. Kemperrnan aspoluprac. /1988/ zistili v súbore 683 pacientov s rôznymi psychickými 
poruchami, že najnižšie priemerné hladiny kália mali pacienti so suicidálnymi pokusmi 
(3,85 mmol/I) a pacienti s alkoholovým abstinenčným syndrómom (3,8 mmol/I), pričom 
sa hypokaliémia vyskytla u 43,5 % pacientov s abstitenčným syndrómom. 

Na vzťah depresie u alkoholizmu a suicidálnej aktivity poukázali napr. Vojtechovský 
aspoluprac. (1969), ktorí zistili depresívne stavy so suicidálnymi tendenciami u 40 % 
chronických alkoholikov; Hesselbrock aspoluprac. (1988) diagnostikovali depresiu u 63 % 
tých alkoholikov, ktorí sa pokúsili o samovraždu, oproti 25 % probandov bez suicidá1neho 
správania. 

Čo sa týka aktuálneho stavu u skúmaných probandov, viacerí autori sa zhodujú v názore, 
že pri delíriu tremens sa vyskytujúvsuicidálne pokusy zriedkavo (Milanovič aspoluprac., 
1964; Pogády a Tibenský, 1965; Skopková, 1972). K tomu Pogády a Tibenský (1965) 
uviedli, že pri alkQholických halucinózach je vyšší výskyt suicidálnych pokusov ako pri 
delíriách tremens. Skopková (1972) zistila suicidálne správanie u viac ako tretiny pacientov 
s halucinózami. 

Materiál a metodika 

Do štúdie bolo zahrnutých 204 probandov-mužov, ktorých sme rozdelili podľa klinic
kého stavu pri prijatí na hospitalizáciu do 4 súborov: 

I. 70 pacientov so syndrómom závislosti od alkoholu; s priemerným vekom 39,18 roka, 
v rozmedzí 17 - 63 rokov; 

2. 43 pacientov v predelirantnom stave, s priemerným vekom 42,44 roka, v rozmedzí 
27 - 65 rokov; 

3.46 probandov s delíriom tremens, s priemerným vekom 45,17 roka, v rozmedzí 29 
- 62 rokov; 

4.45 pacientov s alkoholickou halucinózou, s priemerným vekom 41,22 roka, v roz
medzí 19 - 67 rokov. 

Kontrolný súbor tvorili 28 muži-nealkoholici, s priemerným vekom 39,39 roka, v roz
medzí 19 - 66 rokov, ktorí netrpeli ani inou psychiatrickou poruchou či chorobou. 

50 



K. TURČEKJ K PROBLEMATIKE SUICIDÁLNEHO SPRÁVANIA 
U ALKOHOLIKOV 

Všetkých probandov sme klinicky vyšetrili a určili im diagnózu hneď pri prijatí na 
hospitalizáciu. Popri základných charakteristikách sme venovali pozornosť analýze rodin
nej a osobnej anamnézy probandov a súboru vybraných klinických príznakov. 

Na štatistické spracovanie matŕriálu sa použili: Studentov t- test, analýza rozptylu, test 
rozdielu relatívnych početností, x test v kontingenčnej tabuľke a analýza variancie. 

Výsledky 

Z údajov uvedených v tabuľke je zrejmé, že výskyt suicidality v rodinnej anamnéze 
našich probandov bol najčastejší pri klinicky najzávažnejších stavoch - pri delíriách 
tremens (v 17,4 %) a pri alkoholických halucinózach (v 17,8 %), avšak rozdiely medzi 
skúmanými súbormi nie sú štatisticky významné. 

Tabuľka 1. Suicidálne konanie v anamnéze probandov (v %) 

Súbory 303 

N 70 

Rodinná anamnéza 8,6 

Osobná anamnéza 10,0 

303 - syndróm závislosti od alkoholu 
PD - predilirantné stavy 
D - delíriá tremens 

PD 

43 

7,0 

16,3 

DT AH K 

46 45 28 

17,4 17,8 3,6 

17,4 13,3 O 

AH - alkoholické halucinózy 
K - kontrolný súbor 

V tabuľke ďalej predkladáme nálezy, týkajúce sa suicidálnych pokusov v osobnej 
anamnéze probandov. Ani tu nie sú medzi skúmanými súbormi signifikantné rozdiely. 
Zistili sme však, že probandi s výskytom suicidálnych pokusov v osobnej anamnéze sú 
signifikantne mladší (priemerne 37,6 roka), ako probandi bez tohto znaku v anamnéze 
(42,3 roka). Tento vzťah sa prejavil výraznejšie v súbore osôb so syndrómom závislosti od 
alkoholu, kde probandi so suicidálnymi pokusmi v anamnéze boli signifikantne mladší 
(31,3 roka), ako probandi bez tohoto znaku (40,0 roka); oba uvedené vzťahy sú na hladine 
významnosti p < 0,05. 

Probandi s výskytom suicidálnych pokusov v osobnej anamnéze (bez ohradu na 
prislušnosť k diagnostickému súboru) boli signifkantne menej krát hospitalizovaní : jeden
a dvakrát, avšak signifikantne častejšie boli hospitalizovaní trikrát (t.j. dvakrát recidivova
li), ako probandi bez suicidálnych pokusov v anamnéze (p < 0,0 l). 

Suicidálne tendencie počas hospitalizácie sme zistili u II % pacientov so syndrómom 
závislosti od alkoholu, u 16,3 % predelirantných pacientov, u 15,2 % probandov s delíriom 
tremens a u 11,1 % probandov s alkoholickou halucinózou. Medzi jednotlivými súbormi 
sa v!;> výskyte suicidálnych tendencií nezistili signifikantné rozdiely. 

Dalej sme zistili, že probandi s pozitívnym nálezom alkoholizmu u svojho príbuzenstva 
mali sami signifikantne častejšie suicidí1ne tendencie počas hospitalizácie (p < 0,05), ako 
probandi bez tohto znaku v rodinnej anamnéze. Podobne aj probandi s pozitívnym nálezom 
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kriminality u svoj ho pribuzenstva mali suicidálne tendencie počas hospitalizácie častejšie, 
ako probandi bez tohto znaku v rodinnej anamnéze (hladinu štatistickej významnosti ne
bolo možné určiť pre nízku očakávanú minimálnu početnosť) . 

Pokúsili sme sa tiež skúmať vzťah faktorov osobnej anamnézy k pripadnému aktuálne
mu suicidálnemu správaniu. Zistili sme, že probandi s výskytom bezvedomia v osobnej 
anamnéze mali suicidálne tendencie.signifikantne častejšie (p < 0,05), ako probandi bez 
tohto znaku v osobnej anamnéze. Dalej probandi s výskytom epileptických záchvatov 
v anamnéze mali častejšie suicidálne tendencie (p < 0,0 l), ako probandi bez epileptickej 
aktivity v anamnéze a konečne probandi, ktorí sa už v minulosti pokúsili o samovraždu, 
mali aj počas hospitalizácie vysoko signifikantne častejšie suicidálne tendencie (p < 0,00 I), 
ako probandi bez suicidálnych aktivít v anamnéze. 

Medzi preferenciou typu alkoholického nápoja s výskytom suicidálnych tendencií 
v anamnéze ani aktuálne sme nezistil i štatisticky významnú závislosť. 

Diskusia 

Naše nálezy o suicidalite v rodinnej anamnéze probandov sú vyššie, ako v prácach iných 
autorov (Poleksič a Ilič , 1966; Turček M., 1968), čo by mohlo súvisieť s častejšie uvádza
nými názormi o dlhoročnom trende narastania závažnosti problematiky abúzu alkoholu 
globálne. 

Nami zistené diferencie medzi priemerným vekom u probandov so suicidálnymi 
pokusmi v anamnéze a priemerným vekom probandov bez nich sú v súlade s poznatkami 
Tesafovej (1991) v tom, že sa zvyšuje podiel samovražednej aktivity v čoraz mladších 
vekových skupinách. 

Pre nálezy, týkajúce sa otázky recidív probandov, sme nenašli v dostupnej literatúre 
porovnateľné údaje. 

Na rozdiel od našich nálezov aktuálnych suicidálnych tenden.cií počas hospitalizácie 
udávajú Milovanovič (1964), Pogády a Tibenský (1965) ako aj Skopková (1972) nižšiu 
suicidálnu aktivitu u pacientov s delíriom tremens. Nami zistené vyššie nálezy by tu opäť 
mohli poukazovať na narastanie závažnosti abúzu alkoholu a jeho zdravotných dôsledkov, 
najmä z pohľadu jeho gradácie. 

Pre ostatné nami predložené zistenia sme v dostupnej literatúre nenašli porovnateľné 
údaje. 

Závery 

I. Samovražednosť je najčastejšia v rodinnej anamnéze u probandov s delíriami tremens 
a s alkoholickými halucinózami; rozdiely voči ostatným súborom nie sú štatisticky výz
namné. 

2. Probandi so suicidálnyrni pokusmi v osobnej anamnéze (celkove) sú signifikantne 
mladší. ako probandi bez suicidálnych pokusov v anamnéze. 

3. Castejšie recidivovali probandi, ktorí mali v osobnej anamnéze suicidálne pokusy. 
4. Suicidálne tendencie počas hospitalizácie sme najčastejšie pozorovali u probandov 

s predelirantnými stavmi a s delíriami tremens. 
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