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Súhrn 

Skúmame mesiac narodenia ako potencionálny faktor , ktorý by mohol ovplyvniť predis
pozíciu k rozvoju závislosti od alkoholu. Nejednotnosť zahraničných štúdií je výzvou na pokus 
overiť tento faktor aj na našej slovenskej populácii alkoholikov. Preto sme štatisticky analyzo
vali sezónu narodenia 247 pacientov liečených na závislosť od alkoholu. Naše výsledky ukazujú 
jednoznačnú sezonitu v zmysle signifikantne vyššej frekvencie narodenia alkoholikov v polroku 
marec až august, čo je prakticky totožné s nálezmi štúdie vo Švajčiarsku . Relatívny nadbytok 
oproti rovnakému výskytu činí v polroku marec - august u mužov 20,52 %, u žien dokonca 
29,16 % proti rovnakému výskytu, ale posunutý o dva mesiace. 

K r ú č o v é s lov á : alkoholizmus - sezóna narodenia - intersexuálny rozdiel - mesiac na
rodenia alkoholikov 

Bíro V., Štukovský R. : SEASONAL DISTRIBUTION OF BIRTHS IN 
ALCOHOLICS 

Summary 

We ex arni ne the month of birth as a potential factor which could influence the predisposi
tion towards a\cohol dependency. The equivocality of foreign studies is a challenge for exami
ning this factor also in our Slovak population of alcoholics. Thus we statistically analyzed the 
seasonality of birth of 247 patients treated for chronic alcohol dependency. Our results show 

Štúdia je súčasťou širšie koncipovaného výskumného projektu č . 20/98 , ktorý sponzoruje Proti
drogový fond SR 
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a clear seasonality in the sense of a significantly increased birth frequency of alcoholics in the 
halfyear from March to August , being virtually identical with the findigns of a similar Swiss 
study. The relative exces s of male patients for the semiannual interval from March to August 
reached 20.52 % against an equal incidence, and for female ones even 29.16 %, but with a shift 
of two months. 

Key w o r ds: A1coholism - seasonality of birth - intersexual difference - month of birth 
in alcoholics 

Otázke prevencie a skúmania príčin, ktoré vedú k alkoholizmu sa venovala v od
bornej verejnosti velká pozornosť. Vo všeobecnosti možno povedať, že v genéze roz
voja závislosti od alkoholu sa objavujú v zásade dva široko ponímané faktory. 
V prvom rade je to heredita (dedičné predispozície, London, 1990; Iwahashi a kol., 
1998), dalej rodinné prostredie a širšie environmentálne podmienky. Podľa Nociara 
(1992) problém osobnostných vlastností, ktoré by mohli predestinovať konkrétnu 
osobu pre alkoholizmus nie je jednoznačne dokázaný. Iná situácia vznikne ak sa 
zameriame na prvý prenatálny trimester. Vo všeobecnosti sa akceptuje, že v tomto 
období je fétus vo veľmi citlivom období na rôzne teratogénne vplyvy. Tehotná 
matka, ktorá možno o svojom stave ešte nevie , navyše nie vždy v tomto trimestri 
dodržiava zásady správnej výživy. Ak k tomu ešte pridáme cyklické výročné oslavy, 
ktoré sa nezaobídu bez alkoholu, možno predpokladať po donosení plodu v určitej 
ročnej sezóne zvýšenú náchylnosť na rozvoj alkoholizmu. 

Sezónnosť narodenia vo vzťahu k duševným chorobám (mentálne poruchy rôzne
ho stupňa, schizofrénia, poruchy afektivity a pod.) bola vcelku dosť dobre zmapo
vaná. Menej je však prác, ktoré sa zaoberajú súvislosťou medzi mesiacom narodenia 
a alkoholizmom. Pritom rozvinutá závislosť od alkoholu je prioritne záležitosť psy
chiatrov, psychológov či psychofyziológov. 

Pri hľadaní vzťahu medzi mesiacom narodenia a nadnáhodným výskytom ľudí 
závislých od alkoholu v určitých mesiacoch je zaujímavá štúdia japonských autorov 
Kunugi a kol. (1998). Svoje výsledky porovnávajú so staršou prácou z r . 1955, ktorú 
uskutočnil Modestin so spolupracovníkmi na švajčiarskej populácii alkoholikov. 
V našej práci sa opierame o závery uvádzané v japonskej štúdii . 

Zatiaľ čo v európskej štúdii bol zistený štatisticky významný prebytok alkoholi
kov, ktorí sa narodili v období marec až júl, v japonskej populácii alkoholikov sa 
tento trend nepotvrdil: relatívny prebytok pre obdobia august až október síce jestvo
val, ale nedosiahol signifikantnosť. Rozdiely vo výsledkoch môžu byť i podľa sa
motných autorov podmienené kulturálnymi osobitosťami (druh, forma a spôsob 
konzumu alkoholu), alebo biologickými danosťami (insuficiencia mechanizmu alko
holdehydrogenázy) medzi oboma populáciami alkoholikov. K vysvetleniu rozdielov 
mohol by prispieť aj fakt , na ktorý upozornil známy kanadský biometrik a alkohológ 
Jellinek (1960), ktorý stanovil rôzne typy alkoholizmu (alfa, beta, gama, delta 
a epsilon) na základe konštatovaných etnických rozdielov, pričom pre anglosaské 
a zrejme aj pre naše slovenské etnikum je príznačný typ gama. 

Uvedené skutočnosti sa odrážajú aj v našom materiáli, pričom samotný fakt exis
tencie relatívneho nadbytku narodení v určitých mesiacoch chápeme ako jeden z via
cerých možných predisponujúcich faktorov pre rozvoj závislosti od alkoholu. 
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Materiál a metódy 

Materiál pre štúdium tvoria dátumy narodenia od vzorky 247 pacientov evido
vaných s dg. závislosť od alkoholu ako primárnej drogy na AT Sanatóriu s .r .o. v Bra
tislave ( riaditeľ MUDr. I. Novotný). Štúdia je časťou projektu sponzorovaného 
Protidrogovým fondom SR (riaditeľ Ing. M. Žufa). Z uvedeného počtu pacientov bolo 
96 žien vo veku 25,6 - 64,8 roka a 151 mužov vo veku 30,7 - 63,9 roka, ku dňu 
zberu dát. Z evidencie pacientov bol zisťovaný iba dátum narodenia a pohlavie bez 
ďalších údajov. Všeobecne išlo o prípady s jednoznačne potvrdenou diagnózou závis
losť od alkoholu s opakovanými epizódami relapsu a rôznymi formami somatických 
symptómov viazaných na alkoholizmus. V súčasnosti prevažná väčšina pacientov je 
zaradená do protialkoholického doliečovacieho programu a sústredená v tzv. A -
kluboch. 

Štatistické hodnotenie sa robilo predovšetkým pomocou klasického chíkvadrá
tového testu proti nulovej hypotéze rovnakého výskytu narodenín v jednotlivých me
siacoch a s použitím Davidovho a Newellovho (1965) testu periodicity triedených dát 
(podľa Mardiu, 1972). Tento test skúma, či a ako sa dajú cirkulárne rozložené dáta 
(narodeniny v rámci roka) rozdeliť na dve polovice s maximálnym rozdielom frek
vencií, a či tento rozdiel je signifikantný - bez predchádzajúcej špecifikácie polrokov. 
Vyrovnanie početnosti sa robilo ako kízavý trojčlenný priemer s binomickými koefi
cientmi, t. j. v pomere 1:2:1, pričom tento priemer bol pre uľahčenie intersexuálneho 
porovnania vyjadrený ako percento jednej dvanástiny celkového počtu prípadov, 
teda ako priemer = očakávaná početnosť za mesiac; čo sa rovná 100 %. 

Výsledky a diskusia 

Pôvodné údaje o mesačných výskytoch a ich štatistickom spracovaní sú prezento
vané v tabuľke 1. Pre zvýraznenie obsiahnutých výsledkov ako aj zhody s nálezom 
vo švajčiarskej populácii alkoholikov nezačíname mesiacom január, ale údajmi me
siaca marec. Lepšie tým vyniká delenie ročných údajov na dva polroky s nadbytkom, 
resp . podnáhodným výskytom narodenín. 

Prvá dvojica stlpcov obsahuje prosté pozorované absolútne počty , teda frekvencie 
prípadov narodenia pacientov diagnostikovaných s chronickým alkoholizmom. Pos
ledná dvojica stípcov v tabulke udáva príslušné kÍzavé priemery, ktoré podľa oča
kávania v značnej miere vyrovnávajú miestami nepravidelne (zubato) prebiehajúce 
krivky a súčasne uľahčujú interpretáciu extrémnych frekvencií . Keďže celkové roz
sahy výberov sú 96 žien a 151 mužov, priemerné a teda očakávané počty za mesiac 
sú 8,0, prípadne 12,58 pacientov. Už prvý pohľad ukazuje niekolko zvláštností : nad
priemerné frekvencie u mužov nachádzame v období od marca do augusta , ale u žien 
s asi dvojmesačným posunom od mája do septembra, teda pík je u žien stlačený do 4 
- 5 mesiacov. Ďalej je pozoruhodné, že u každého pohlavia máme bezprostredne 
pred začiatkom "nadpriemerného" obdobia mesiac s minimálnym výskytom (apríl 
u žien a február u mužov). Maximálne frekvencie spadajú u oboch pohlavi do mesia
ca august, a po tomto maxime dochádza rovnako u oboch pohlavi náhly a prudký 
pokles početnosti . 
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Tabuľka 1. Mesiac narodenia alkoholikov (N = 247) 

Frekvencia jednotlivých mesiacov Sezónnosť 
Mesiac 
narodenia Absol. počty Relat. frekv. v % D.-N.test, klz. priem. 

Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

Marec 8 17 100,0 135,1 - X 3,75 

April 3 15 37,5 119,2 - X 6,75 

Máj 13 13 162,5 103,3 X X 9,50 

Jún 9 13 112,5 103,3 X X 10,75 

Júl 12 12 150,0 95 ,4 X X 11,50 

August 13 21 162,5 166,9 X X 11,50 

September 8 9 100,0 71 ,5 X - 9,60 

Október 7 9 87,5 71 ,5 X - 7,25 

November 7 II 87,5 87,4 - - 6,75 

December 6 12 75,0 95,4 - - 6,25 

Január 6 12 75,0 95,4 - - 5,50 

Február 4 7 50,0 55,6 - - 5,50 

Súčet 96 151 signifikancia 0,03 0,05 

Muži 

14,00 

15,00 

13,50 

12,75 

14,50 

15,75 

12,00 

9,50 

10,75 

11,75 

10,75 

10,75 

V jednotlivých stlpcoch sú: mesiac narodenia, absolútne počty pacientov, relatívne frek
vencie v percentách priemeru, vyhodnotenie Davidov-Newellovho testu a trojčlenné kÍzavé 
priemery - zvlášť pre ženy a mužov 

Vidno teda jednoznačne sezónne rozdiely v mesačnej distribúcii u každého pohla
via. Celkom okrajovo mohli by sme spomenúť, že u každého pohlavia sa tiež javí aj 
niečo , čo by sa dalo nazvať druhotné maximum (sekundárny pík), a to hneď na za
čiatku "nadnáhodne obsadeného" polroka, čo po stránke bioštatistickej mohlo by byť 
náznakom ďalšieho delenia: bimodalita obvykle znamená nehomogenitu materiálu. 
Pravda, pre bližšie posúdenie tohto javu nám zatiaľ chýbajú ďaľšie informácie (napr. 
typ , resp . stupeň alkoholizmu, užívanie prípadných iných psychotropných látok, ob
stetrické či biodromálne aspekty, anamnéza a pod. - z etických dôvodov autori 
k týmto materiálom nemali prístup). Tu sa musíme uspokojiť so stručným pouka
zom na to, že druhotný pík je u žien v máji a u mužov v marci; nesignifikantnosť 
niektorých výsledkov udávaných napr. v japonskej štúdii (Kunugi a kol. , 1998) by 
mohla byť dôsledkom prílišnej roztiahnutosti týchto dvoch putatívnych zložiek na 
celé ročné obdobie. 

Druhá dvojica stípcov vyjadruje relatívne frekvencie jednotlivých mesiacov; 
pochopiteľne tieto sledujú ten istý priebeh ako prvá dvojica, ale dovoľuje bezpros-

96 



BÍRO V., ŠTUKOVSKÝ R. / SEZONITA DISTRffiÚCIE NARODENÍ 
ALKOHOLIKOV 

tredné porovnanie dát oboch pohlaví, ako aj pod-, resp. nadpriemernosť incidencie 
porovnaním s jednou dvanástinou čiže s 8 ,33 % roka. Interpretácia je samozrejme 
tá istá. Vidno dva bloky mesiacov: nad a pod priemerom. 

Následné dve dvojice stípcov v tabuľke vyjadrujú vlastnú sezónnosť a jej mate
maticko-štatistický test podľa Davida a Newella. 

Ako sme už spomenuli, tento test skúma existenciu prevažujúcej a podzastúpe
nej polovice roka a naše výsledky sú jednoznačné : u žien signifikantne prevažuje 
polrok ležiaci súmerne okolo rozhrania júla a augusta s testovacím kritériom m = 
2,858, čo prekračuje tabelovanú kritickú hodnotu 2,53 (Mardia, 1972). Polrok máj až 
október je teda jasne nadobsadený s pravdepodobnosťou okolo 3 %. U mužov je nad
obsadený polrok centrovaný okolo rozhrania máj/jún a prislušné "m" sa rovná m = 
2,523, čo je prakticky totožné s hodnotou pre P = 5 %, a vymedzuje ako nadobsadený 
polrok obdobie od marca do augusta. V tabuľke 1 sú príslušné polroky vyznačované 
,,x"-mi, kým podnáhodne obsadené mesiace znamienkami ,,-". 

Môžeme teda konštatovať, že u žien ako aj u mužov ide o signifikantne výraznú 
sezonitu narodenín alkoholikov s interpohlavným posunom o cca dva mesiace . 
Vyššia signifikantnosť u žien je dôsledkom toho, že ich "nadbytok narodenín" je špi
catejší a vyšší než u mužov; na druhej strane poloha vrcholového polroka u mužov je 
totožná s - úplne nezávisle získaným poznatkom - nadnáhodne obsadeným polro
kom začínajúcim sa práve v marci, čo vlastne dáva pravdepodobnosť menšiu než 
5:12 = 0,4 %, čiže presvedčivo vyššiu signifikantnosť. 

Celkový aj optický pohľad na získané nálezy poskytuje graf 1, ktorý prezentuje 
trojčlenné kÍzavé priemery vyjadrené v pomere k jednej dvanástine počtov, čiže ako 
relatívnu kízavú frekvenciu . Aj na grafe je časová os posunutá o dva mesiace, aby 
s marcom ako začiatkom ročného sledu mesiacov ešte lepšie vynikla zhoda so 
švajčiarskymi údajmi. Okrem existencie už spomínanej signifikantn ej sezónnosti 
vidno aj spoločné septembrové maximum u oboch pohlaví, s následným náhlym č i 

prudkým poklesom, ďalej vyššiu a o dva mesiace posunutú amplitúdu u žien proti 
mužom. 

KÍzavé priemery u mužov uchovali existenciu druhotného módusu v a príli , kým 
u žien bimodalita je vyrovnaním už prekrytá. Existencia minima je jasne vidi teľn á . 
Aj u kÍzavých priemerov vidno, že všetkých šesť kritických mesiacov leží nad 100 ok. 
u mužskej vzorky, kým u žien iba päť zo šiestich (október je už pod). Aj antimódus 
v mesiacoch október až marec je zreteľne viditeľný, čo - pre zaujímavosť - je prak
ticky invertovaný nález , ktorý sme identifikovali u hokejistov. V nich totiž vidno 
tendenciu mať narodeniny v zimných mesiacoch (Bíro a Stukovský, 1999 ). 

O možných kauzálnych vzťahoch možno iba rámcovo špekulovať . Zdá sa, že here
ditá lne a najmä prenatálne faktory , (najmä v období prvého trimestra tehotenstva ) 
by mohli tvoriť predispozičné činitele rozvoja závislosti od alkoholu . Máme na mys li 
klinickú formu závislosti a nie bežný úzus, resp. abúzus. Dúfame, že na mi plá no
vaná ďalšia štúdia dovolí určitú konkretizáciu týchto aspektov. Ked že v tejto práci 
ide o anaforu demografického typu, bude užitočné individuálne anamnézy a ich roz
bor podrobnejšie preštudovať aj v nej. V každom prípade ale ide o zaujímavý ná lez , 
tým zaujímavejší, že na úplne inej vzorke sa obsahovo kryje s nálezmi zo Švajčia r
ska. Prípadných záujemcov o bližšie detaily odkazujeme na zahraničn é publikácie 
na túto tému. 
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Znázornené sú krivky trojčlenných kÍzavých priemerov pre jednotlivé mesiace. Časová os je 
posunutá o dva mesiace, takže ročný cyklus sa začína marcom. Krivky priemerov sú vyjadrené 
\' percentách teoreticky očakávanej frekvencie . 100 % je teoreticky očakávaná početnosť, čiže 
jedna dvanástina celoročného súčtu 
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