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Súhrn 

Pri závislosti od alkoholu bola opakovane v rôznych štúdiách uvádzaná zvýšená mani
festácia depresie. Cie\"om tejto práce bolo zistiť, aká bola intenzita depresie pri vstupe pacien
tov do liečby podľa výsledkov získaných štruktúrovaným psycho metrickým inštrumentom 
v našich podmienkach a aká bola ich prípadná prediktívna hodnota. S použitím Beckovho do
tazníka depresie <EDI-I) sme vykonali deskriptívnu štúdiu vo vzorke 297 pacientov, ktorí žia
dali liečbu kvôli problémom s alkoholom v ambulancii Centra pre liečbu drogových závislostí 
v Bratislave. V súbore bolo 73 % mužova 27 % žien s priemerným vekom 40,1 roka (SD+1l.1). 
Priemerné skóre dosiahnuté v dotazníku pri vstupe do liečby bolo 17,9 boda (SD+9,5). Rozdiel 
v skóre BDI nebol medzi pohlaviami signífikantný. Na začiatku liečby malo podIa výsledkov 
BDI 57 % pacientov depresiu . V skupine tých (N = 39), ktorí pokračovali v lôžkovej odvykacej 
liečbe bola priemerná hodnota BDI pri žiadosti o liečbu 20,8 (SD+ll,O). Z nich 8 % (n = 3) ma
lo v priebehu pobytu stanovenú diagnózu primárnej depresie a bolo liečených antidepresívami . 
Naše zistenía preukázali, že napriek skóre BDI, ktoré sa na začiatku liečby nachádzalo v pás
me depresie u väčšiny pacientov so závislosťou od alkoholu , išlo u ních prevažne o sekundárnu 
depresiu, ktorá nevyžadovala cielenú biologickú antidepresívnu liečbu . 

K I ú č o v é s lov á : depresia - Beckov dotazník depresie (BDI) - syndróm závislosti od al
koholu 
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L. Okruhlica, L. Bajcárová, D. Klempová: DEPRESSIONS 
AND BECK DEPRESSION INVENTORY SCORE IN PATIENTS 
WITH ALCOHOL DEPENDENCE 

Summary 

Higher manifestation of depression has been repeatedly mentioned in an association with 
alcohol dependence in different studies. Aim of this survey was to find out about the intensity 
of depression at the time of intake to the treatment according to the results from structured 
psychometric instrument and to detect their possible predictive value in our conditions. We 
have conducted a descriptive study with Beck depression inventory <EDI-l) in a sample of 297 
patients, who asked for the treatment due to alcohol dependence syndrome at the outpatient 
clinic of The Centre for Treatment of Drug Dependencies in Bratislava. There were 73% males 
and 27% females in the sample. The average age was 40.1 (SD+ll.1) years. The average score 
achieved in the questionnaire was 17.9 (SD+9.5) points at the time of their entry to the pro
gram. The difference between sexes was not statistically significant. 57% of the patients had 
depression according to the results of BDI at the beginning of the treatment. There was an 
average sco re of 20.8 (SD+11.1) points at the beginning of the treatment among those (N=39), 
who continued in an inpatient treatment later on. The primary depression has been diagnosed 
in 3 (8%) of them during their stay and were treated with antidepressants. We have demon
strated in our findings, that despite of the fact that BDI score of the majority of patients with 
dependence on alcohol was within the limits of depression at the beginning of their treatment, 
it was predominantly secondary depression, where targeted biological therapy with antide
pressants was not necessary. 

Key w o r ds: depression - Beck Depression Inventory - alcohol dependence syndrome 

Úvod 

Depresiou u pacientov so závislosťou od alkoholu sa u nás opakovane zaoberal 
Heretik a kol. (1984, 1989), ale aj ďalší, ako napr. Novotný a kol. (1989), Dóczi a Ho
mayun (2001). U žien okrem iného aj Nociar a Jančovičová (1993), Maxiánová 
(1999). Diskutovaná zostáva otázka, do akej miery ide o symptómy depresie na to
xickej, prípadne organickej báze v dôsledku pôsobenia alkoholu a vakom rozsahu 
ide o depresiu, ktorá má samostatnú etiológiu, ale sa vyskytuje súčasne so závis
losťou . Prakticky pre klinika je významné i to, do akej miery a ako rýchlo po začatí 
abstinencie ustúpia výrazné symptómy depresívneho charakteru bez toho, aby bolo 
potrebné začať s cielenou antidepresívnou terapiou. 

Z hradiska použitia diagnózy s cieľom stanoviť prognózu a pre voľbu liečby je dô
ležité, že sa klinik oddelene pozerá na také pripady, ktoré môžu byť komplikáciami 
iných porúch a na tie, ktoré priamo súvisia so závislosťou od alkoholu. Moderné kla
sifikácie MKCH-10 a zvlášť DSM-IV varujú klinika pred diagnostikovaním nezávis
lej veľkej duševnej poruchy iba na báze symptómov pozorovaných v kontexte into
xikácie, alebo abstinenčného stavu. Existujú údaje poukazujúce na to, že ak sa psy
chiatrické symptómy, hoci aj veľmi intenzívne vyjadrené, vyvinuli iba v čase into-
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xikácie alebo abstinenčného stavu, tieto majú tendenciu k výraznej úprave v priebe
hu niekoľkých dní, najneskôr do 4 - 6 týždňov. Preto pokiaľ ide o prognózu stavu, 
ktorý je v DSM-IV diagnostikovaný ako látkou indukovaná porucha nálady 
a v MKCH-10 ako psychotická porucha s prevažne depresívnymi symptómami, je 
preň charakteristické vymiznutie symptómov. Sú doklady o tom, že ľudia s touto 
diagnózou nebudú v priebehu ďalšieho života v prípade abstinencie vykazovať žiad
ne známky veľkej duševnej poruchy (Brown a Schuckit, 1988; Brown a kol. 1991 ). 
Rounsaville a Kranzler (1989) z praktických dôvodov navrhovali, aby bola psychiat
rická diagnóza stanovovaná po 3-10 dňoch abstinencie, keď pacientovi jeho pamäť 
a pozornosť umožňujú určiť časovú následnosť vzniku vlastných ťažkostí. Podľa 
iných je však diferenciálna diagnostika možná najskôr po 3 týždňoch abstinencie 
(Brown a kol. 1995). 

Podľa Schuckita (1995) DSM-IV akceptuje prinajmenšom dva typy komorbidity, 
a lebo duálnej diagnózy. Najbežnejší je typ, kde jedinci majú iba základnú poruchu -
syndróm závislosti od alkoholu, ale sa u nich súčasne manifestujú symptómy v rám
ci intoxikácie alebo abstinenčného stavu, ktoré pripomínajú problémy pozorova né 
pri iných psychiatrických diagnózach. Pri látkou indukovanej poruche nálady sa 
musia príznaky vyvinúť v priebehu mesiaca výrazného užívania látky, alebo počas 
mesiaca od jej odňatia. V tomto prípade musí klinik informovať pacienta o prechod
nosti problémov, priebežne ho pozorovať, aby si bol istý, že sa symptómy vskutku 
výrazne zlepšujú a musí používať poradenstvo, kognitívno - behaviorálne techniky 
na zlepšenie komfortu pacienta, kým sa symptómy nezlepšia. 

Druhý typ je menej častým typom duálnej diagnózy a týka sa jedincov, ktorí 
majú samostatnú veľkú (endogénnu) afektívnu poruchu popri ich závislosti od alko
holu. Je správne na odlíšenie použiť postup, kde sa preverí, či pacient spíňa kritériá 
pre nú diagnózu depresívnej poruchy. Primárna depresívna porucha môže byť diag
nostikovaná iba ak sa zistilo, že afektívne epizódy trvali v anamnéze 14 a viac dní 
a predchádzali prvé vážnejšie problémy s pitím alkoholu, alebo pretrvávali mesiac 
a viac v období abstinencie po skončeni pitia. 

Inak vyjadrené, je možné hovoriť v staršej terminológii o primárnom a sekun
dárnom alkoholizme, lepšie ale o sekundárnej a primárnej depresii pri syndróme 
závislosti od alkoholu. Diagnosticky je dôležité aj odlíšenie smútku od veľkej de
presívnej poruchy. Toto rozlíšenie má veľký prognostický význam. Falošná diagnóza 
môže mať v takýchto prípadoch stresujúce a nákladné dopady pre pacienta aj pre 
zdravotnicke služby (WHO, 1992). V prípade primárnej afektívnej poruchy - depre
sie, bude potrebné aplikovať antidepresíva (Schuckit, 1986, Maier a kol. , 1994). Štú
die na populáciách hospitalizovaných pacientov preukázali, že okolo 15 % žien a 5 % 
mužov splňalo kritériá pre primárnu afektívnu poruchu - depresívnu popri diagnóze 
závislosti od alkoholu (Schuckit, 1995, Powell a kol., 1987). 

Hoci celková reliabilita a validita diagnózy syndrómu závislosti je veľmi dobrá, 
validita pri diagnostikova ni iných duševných porúch (aj depresie) pri konzume psy
choaktívnych látok je veľmi slabá (Kranzler a kol., 1996). Z týchto dôvodov Hasin 
a kol. (1996) vyvinuli semištruktúrované interview (PRISM), ktoré je a le veľmi ná
ročné na zácvik aplikácie a časovo rozsiahle. 
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Sekundárna depresia pri závislosti od alkoholu nevylučuje silnú intenzitu de
presívnych symptómov a suicídium. Z toho dôvodu je potrebná v úvode liečby veľká 
opatrnosť. Príznaky sa však v priebehu týždňa zvyčajne redukujú do takej miery, že 
bez potrebyantidepresívnej liečby môže byť väčšina pacientov preložená na odvyka
cie oddelenie. Podľa Schuckita (1995) približne 5 % pacientov, u ktorých nevymizne 
depresia do 4 týždňov musí byť liečená antidepresívami. 

Psychometrické nástroje môžu významne napomôcť v procese diagnostiky depre
sií aj u pacientov so syndrómom závislosti, čo sa v praxi intenzívne využíva. Popri 
Hamiltonovej škále depresie (HDI) je vo svete i u nás najrozšírenejší Beckov do
tazník depresie (BDI), ktorý bol odporúčaný pri vstupnom vyšetrení pri užívaní psy
choaktívnych látok aj SZO (WHO, 1973) a v ďalšej terapii na sledovanie zmien u pa
cientov s depresiou Beck a kol. (1979). 

Ciele 

Cieľom práce bolo zistiť mieru prejavov charakteristických pre depresiu na do
statočne veľkom súbore ambulantných pacientov so závislosťou od alkoholu v čase 
ich žiadosti o liečbu tak, ako sa zobrazila v Beckovom dotazníku depresie. Následne 
sme sa pokúsili na základe katamnestického prieskumu tam, kde išlo o pacientov 
v odvykacej liečbe formou hospitalizácie zistiť , aký bol vzťah vstupných hodnôt BDI 
k neskoršej potrebe cielenej biologickej antidepresívnej terapie. 

Materiál a metodika 

Išlo o katamnestickú štúdiu deskriptívneho charakteru. Súbor tvorilo 297 pa
cientov (73% mužova 27% žien) s priemerným vekom 40,1 roka (SD+ll,2), ktorí sa 
prihlásili v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave na dobrovoľnú liečbu 
pre problémy s alkoholom v období rokov 1998 - 2001. Všetci boli psychiatricky vy
šetrení a bola u nich stanovená diagnóza závislosti od alkoholu podľa diagnos
tických kritérií MKCH-10. Absolvovali vstupné psychologické vyšetreníe, kde im bol 
v rámci batérie testov administrovaný Beckov dotazník depresie-I (BDI). 

Celkové skóre BDI bolo v súbore analyzované podľa vzťahu k pohlaviu pacientov 
a aj podľa cut-off 16 bodov, ktoré použil pre pacientov so závislosťou od alkoholu 
Steer a kol. (1983). V skupine tých pacientov, ktorí pokračovali v programe ústavnej 
odvykacej liečby, bol sledovaný priebeh ich stavu s ohľadom na potrebu neskoršej 
liečby antidepresívami a v tejto súvislosti bol skúmaný aj vzťah k hodnotám BDI pri 
vstupe do liečby. Výsledky boli matematicko - štatisticky spracované softwarom 
SPSS, verzia 8. Na výpočet signifikancie rozdielov bol použitý t-test. 

Výsledky 

Priemerné skóre v dotazníku BDI pri vstupe do liečby u celého súboru pacientov 
so závislosťou od alkoholu (n = 297) bolo 17,9 (SD+9,5). Priemerné skóre u mužov 
bolo 17,6 (SD+9,4) a 19,2 (SD+10,0) u žien. Rozdiel nebol štatisticky významný. Skó
re BDI svedčiace pre depresiu malo 57 % pacientov (graf 1). 
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V skupine pacientov, ktorí v rámci liečby využili možnosť intenzívnej odvykacej 
terapie ústavnou formou (n=39) bolo pri vstupe priemerné skóre BDI 20,8 (SD+ll,O) 
boda. Skupina sa neodlišovala v základných charakteristikách štatisticky signifi
kantne od ostatnej populácie pacientov. Rozdiel v priemerných hodnotách skóre 
u celej populácie pacientova u subpopulácie, ktorá bola neskôr v lôžkovej liečbe, ne
bol štatisticky významný. U tých pacientov v ústavnej starostlivosti, ktorí nevyžado
vali v priebehu pobytu liečbu antidepresívami (n = 36; 92%) bolo priemerné skóre 
19,5, kým tí, čo boli liečení antidepresívami (n = 3; 8%) mali pri nástupe do lie
čebných programov priemerné skóre 36,0 boda. Vzhľadom na malý počet pacientov 
v podskupine liečených antidepresívami sme významnosť rozdielu matematicko -
štatisticky nevyhodnocovali. 

Diskusia 

Výsledky potvrdili literárne údaje svedčiace o tom, že väčšina pacientov vstu
pujúca do liečby má prejavy depresie podľa zistení v BDI-I, ako aj fakt, že tieto vo 
výraznej miere pomerne rýchlo v priebehu abstinencie ustupujú. 

Pri porovnaní nášho celkového priemerného skóre 17,9 u ambulantne diagnosti
kovanej populácie pacientov so syndrómom závislosti od alkoholu s Heretikom 
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(1989), tento uvádza priemerné skóre v Beckovom dota zníku u pacientov so syn
drómom závislosti od alkoholu 20,9. Samozrejme, sú to vzájomne ťažko porovna
te rné zistenia, keďže išlo o odlišné súbory. Tí , čo boli li ečení ďalej v našom programe 
ústavnej odvykacej li ečby, mali vermi blízke skóre 20,8. Dorus (1987) určil pre de
presie cut-off skór e 17. Zis til , že 67 % pacientov bolo na začiatku abstinencie v 1. dní 
depresívnych ; v 24: deň · to ·bolo iba 16 %. V súlade s ním a Steerom (1983) sú konzis
tentné aj naše zistenia o podiele pacientov s depresiou. O to bližšie, ak predpo
kl adáme podra Becka (1996), že pri cut-off skóre 17 je pre depresiu až 97 % výsled
kov pravdivo pozitívnych a 18 % falošne negatívnych, hoci tam išlo o skóre z BDI-II . 

Ako demonštrovali u nás tiež Novotný (1989), kde skóre kleslo z 23,5 na 13,6 po 
dvoch týždňoch liečby a podiel depresívnych pacientov kl esol zo 63 % na 37 %, Ma
xiánová (1999) v prípade pacientok liečených na lôžkových oddeleniach, bolo ich 
priemerné skóre BDI 18,2 s tým, že priemer u abstinujúcich do dvoch týždňov bol 
26,5, v skupine dlhšie abstinujúcich sa však prejavy dostávali k norme. 

V súlade s inými (Kanzler a kol. 1996; Schuckit a kol. 1995) považujeme za 
dôležité rozlíšenie prejavov charakteristických pre depresiu u pacientov so závis
l osťou od a lkoholu v úvode li ečby, na tie, ktoré sú úzko viazané s konzumom alkoho
lu a po začatí abstinencie rýchlo ustupujú, od tých, ktoré pretrvávajú aj v priebehu 
abstinencie počas níekolkých týždňov . V druhom prípade je s vysokou pravdepodob
nosťou možné hovoriť o duálnej diagnóze: závislosť od alkoholu a samostatná de
presívna porucha. Naši pacienti nevyžadovali v prevažnej väčšine, ak boli v progra
me lôžkovej odvykacej li ečby farmakoterapiu antidepresívami. J e to v zhode s nie
ktorými údajmi Kolibáša (1992). 

Nami zistené hodnoty okolo18-21 bodov v BDI, ktoré by v prípade pacientov bez 
závislosti od alkoholu naznačovali samostatnú kliníckú diagnózu stredne ťažkej až 
ťažkej depresie , sú často v aktívnej fáze závislosti od alkoholu odrazom takých pre
javov depresívneho charakteru, ktoré sú úzko viazané na jeho konzum a na rozdiel 
od primárnych depresívnych porúch je ich prognóza v prípade abstinencie veľmi 
dobrá. Znamená to rýchly ústup ťažkostí bez potreby cielenej biologickej antide
presívnej li ečby a nízku pravdepodobnosť výskytu depresívnej epizódy v ďalšom ži
vote . Samotné výsledky dotazníka níe sú dostatočné na stanoveníe diagnózy, ale je 
potrebné komplexné klinícké psychiatrické posúdeníe stavu. Dôležité je zdôrazniť, 
že aj naše zistenia poukazujú len na to, že relatívne dobrá prognóza ústupu de
presívnych prejavov tejto intenzity je iba v prípadoch, ak nastane abstinencia od al
koholu . V zhode so Schuckitom (1995) sa domníevame, že je potrebné počkať najme
nej 4 týždne po začiatku abstinencie , kým možno jednoznačne hovoriť o depresii ako 
samostatnej nozologickej jednotke. Douglas (1996) však udáva, že abstinujúci alko
holici so sekundárnou depresiou by mali byť ponechaní bez antidepresívnej liečby 
dokonca 8-12 týždňov, pretože dovtedy vo väčšine prípadov depresia spontánne 
ustúpi. 

Sme názoru, že samostatnú diagnózu depresívnej poruchy by bolo vhodné ešte 
podporiť anamnestickými údajmi. Zaujímavé perspektívy sa objavujú tam , kde to je 
klinicky zdôvodnené. Ide o možnosti liečby pacientov nedodržiavajúcich režim absti
nencie od alkoholu, ktoré sa otvárajú s novou generáciou antidepresív (Dóczi, 2001). 
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Bez ohľadu na výraznú prevahu sekundárnej depresie u pacientov so závislosťou 

od alkoholu vstupujúcich do liečby, odporúča sa u nich najmä v prvom týždni zvý
šená opatrnosť a starostlivosť kvôli predchádzaniu rizika možného suicídia. U väčši
ny ale toto obdobie rýchlo pominie. Retestovanie s použitím BDI považujeme za 
vhodnú pomoc pri stanovovaní diagnózy depresie a pri monitorovaní liečebného pro
cesu. 

Limitom našich zistení je pomerne malý počet pacientov, u ktorých bol adminis
trovaný dotazník a neskôr bolo možné sledovať priebeh ochorenia a zmeny kli
nického obrazu v čase ich hospitalizácie. 

Záver 

Beckov dotazník depresie je validným, transkulturálne spoľahlivým psychodia
gnostickým nástrojom, ktorý sa osvedčil i v našej klinickej praxi . Ako preukázala aj 
táto práca, dosahuje väčšina pacientov so závislosťou od alkoholu pri vstupe do 
liečby skóre, ktoré je v pásme depresie. U veľkej časti z nich nie je ale potrebná cie
lená biologická antidepresívna liečba. Úlohou klinika je, aby prípadne aj za pomoci 
takéhoto inštrumentu rozlíšil , kedy ide o prejavy charakteristické pre depresiu, 
ktoré sú úzko späté s konzumom alkoholu a majú dobrú prognózou zlepšenia už len 
samotnou abstinenciou, a kedy o symptómy depresie, ktorá je druhou samostatnou 
diagnózou popri syndróme závislosti a vyžaduje cielenú liečbu. 
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