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Súhrn 

Prevalencia nikotínovej závislosti je do značnej miery podmienená mnohými fak
tormi (napriklad použité diagnostické kritériá DSM vs. MKCH ), typ klasifikácie, 
typ použitého inštrumentu na zisťovanie a iné. 

V amerických štúdiách ročná prevalencia nikotínovej závislosti sa pohybovala 
medzi 12,8 % až 28,0 %. Podľa európskych štúdií sa ročná prevalencia pohybovala 
medzi 8,0 až 20,9 %. 

Vyššia prevalencia nikotínovej závislosti je u mužov než u žien. Približný pomer 
muži : ženy je 1,3: 1. 

V niektorých epidemiologických štúdiách sa použil na diagnostiku nikotínovej 
závislosti aj Fagersträmov dotazník. 

K r ú č o v é s l ov á : nikotinizmus-epidemiológia - USA - Európa - Fagersträ
mov dotazník 
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Summary 

V. Novotný, A. Heretik, A. Heretik J r., J. Pečeňák, 
A. Ritomský: EPIDEMIOLOGY OF NICOTINISM 

Prevalence of nicotine dependence is influenced with many factors (e .g. used dia
gnostic criteria DSM vs. ICm, used classification, kind of used instruments and 
others. 

12-month prevalence of nicotine dependence according American studies were 
from 12,8 % to 28,0 %. In European studies 12-month prevalence was from 8,0 % to 
20,9 %. Higher prevalence was in men then women. Approximatly ratio men: wo
men was 1,3:1. 

In some studies was used Fagerstrom questionnaire for finding out of prevalence 
nicotine dependence. 

Key w o r ds : nicotinism-epidemiology - USA - Europe - Fagerstrom question
naire 

1. Úvod 

Epidemiológia závislostí od nikotínu do značnej miery kopíruje epide
miológiu fajčenia . Svetová zdravotnícka organizácia sleduje roky trendy 
spotreby cigariet vo svete. Kým v rozvinutých krajinách Európy a Severnej 
Ameriky medzi 80. a 90. rokmi spotreba cigariet klesala, vo východnej Euró
pe, ale aj v Ázii spotreba narastala. V roku 1995 vo východnej Európe počet 
fajčiarov mužov bol 59 % populácie (tak isto aj vo východnej Ázii , fajčiarok
-žien bol 26 % (v Ázii ale len 4 %), avšak celosvetovo fajčilo len 47 % mužov 
a 12 % žien. (WHO, 1997). Prevalencia závislostí je samozrejme o niečo niž
šia. 

2.1. Americké epidemiologické štúdie 

V štúdii NHIS , ktorá prebehla v USA ešte koncom 80. rokov, sa ako do
datok (o alkohole sme referovali minule, Novotný a kol., 2007)), sledoval aj 
konzum nikotínu a závislosť od nikotínu. V súbore 1007 jedincov (18-24 ro
kov) za pomoci dotazníku NHIS (National Health Interview Survey) a kri-
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térií DSM III-R (Diagnostic and Statistic Manual, revízia tretej verzie ) sa 
zistila ročná prevalencia nikotínovej závislosti u 20,1 % (Andreski a Bres
lau, 1993). Konštatovali sa výrazné rasové rozdiely (u belochov 22,6 %, 
u černochov 9,3 %). 

Podobná štúdia, tiež z USA, u adolescentov vo veku 18 rokov (n = 967 ) 
podľa kritérií DSM III-R zistila závislosť od nikotínu (12-mesačná prevalen
cia) u 19,3 % súboru (Stanton, 1995). 

Narodný inštitút pre alkoholový abúzus a alkoholizmus (N/AAA) inicio
val veľkú populačnú štúdiu (n= 87 915 , participanti starší ako 18 a viac ro
kov) , ktorá prebehla v 3 vlnách v rokoch 1991, 1992 a 1993 (Kandel a kol. , 
1997). Ročná prevalencia nikotínovej závislosti bola 28,0 % podľa kritérií 
DSM-IV. Použili vlastný dotazník obsahujúci kritériá DSM-IV závislosti . 
U belochov sa zistila závislosť 29,5 %, u černochov 23,1 %, u Hispáncov 
21,6 %. Teda belosi sú častejšie závislí od nikotínu než etnické minority. 
Prekvapivé bolo zistenie, že všeobecne (muži 26,5 %, ženy 29,5 %), ako aj 
u minorít boli ženy častejšie závislé od nikotínu. 

Významnou populačnou štúdiou je aj štúdia NESARC. V tom istom 
veľmi reprezentatívnom súbore (n= 43 093 , roky 2001-2002) sa zisťovala aj 
prevalencia závislosti od nikotínu pomocou inventára AUDADIS-IV (Alcohol 
Use Disorder and Associated Dissabilities Interview Schedule - DSMIV 
Version). Zistila sa ročná prevalencia závislosti od nikotínu 12,8 % (muži 
14,1 %, ženy 11,5 %). V celom súbore bolo 28,4 % aktuálnych konzumentov 
tabakových výrobkov. Teda závislí tvorili asi polovicu konzumentov. V tejto 
štúdii sa v podsúbore závislých zisťovala aj iná psychiatrická komorbidita. 
Komorbidita s alkohovou závislosťou bola v 13,5 %, so sociálnou fóbiou 
5,8 %, s generalizovanou úzkostnou poruchou v 5,3 %, so špecifickou fóbiou 
v 14,3 %. Všetky údaje sa vzťahujú k ročnej prevalencii (Grant a kol., 2004). 

V USA sa skúšal použiť aj Fagerstri:imov dotazník (FTND - Fagerstri:im 
Test for Nicotine Dependence) v súbore 7 998 vojakov-fajčiarov (24,3 % 
žien). Priemerný počet bodov bol 3,6 (+- 2,3 bodu). 5,7 % bolo hodnotených 
ako veľmi silne závislých, 16,7 % ako silne závislých . Mierna závislosť sa 
zistila u 13,1 %. Slabá, alebo veľmi slabá u 28,4 %, resp. 36,1 % (Haddock 
a kol., 1999). 

V rámci americkej epidemiologickej štúdie NCS (National Comorbidity 
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Survey) sa v podsúbore 4 414 participantov starších ako 15 a mladších ako 
55 rokov administrovali aj otázky na nikotinizmus (inštrument CIDI, kri
tériá DSM-III-R). Celoživotná prevalencia nikotínovej závislosti bola 24 %. 
V štúdii sa zistilo, že závislosť sa sformuje počas prvých 16 rokov fajčenia. 
Zistili tiež, že závislosť sa sformovala zhruba 1 rok po tom, čo začalo denné 
fajčenie. Nezistili sa väčšie sexuálne a rasové diferencie u závislých od ni
kotínu. Vyššie riziko závislosti od nikotínu však bolo u menej vzdelaných. 
Tí, čo absolvovali menej ako 12 rokov vzdelania, mali riziko šance podstatne 
vyššie (8,6) než tí, ktorí mali viac než 16 rokov vzdelania (riziko šance = 1,0, 
Breslau a kol. , 2001). 

2.2. Európske epidemiologické štúdie 

Vo Velhej Británii sa v 90. rokoch realizoval v rámci prieskumu BPMS 
(British Psychiatric Morbidity Survey) aj prieskum fajčenia. Realizoval sa 
v roku 1993 pomocou špeciálneho dotazníka a interview CIS-R (Revised Cli
nical Interview Schedule), údaje o fajčení, pripadne nikotínovej závislosti sa 
potvrdili dotazníkom prevzatým zo štúdie ECA ( Epidemiologic Catchment 
Area). Vzorku tvorilo 10 108 participantov vo veku 16-64 rokov (Jenkins 
a kol. , 2003). Nikotínová závislosť (ročná prevalencia) sa identifIkovala 
u 11,0 % vzorky. V podskupine bezdomovcov bol výskyt nikotínovej závis
losti už 34 %, v podskupine participantov z ústavov až 50 % (Farell a kol., 
2003,a). Závislí od nikotínu mali v 22,4 % ešte jednu psychiatrickú poruchu, 
v 18,8 % dve psychiatrické poruchy, v 3,6 % tri poruchy, kým participanti 
nie závislí od nikotínu len v 12,2 %, resp .10,9 a 1,3 %. Participanti s ni
kotínovou závislosťou mali GAD v 4,1 %, bez nej len v 2,4 %, fóbiu v 1,5 %, 
bez nej len v 0,8 % (Farell a kol., 2003,b). 

V Taliansku sa v rokoch 1987-1990 zisťovala v populačnej vzorke 2 087 
participantov závislosť od nikotínu. V súbore boli jedinci vo veku 15 rokov 
a starší. Denne fajčilo (autori ich hodnotili ako závislých od nikotínu) 
16,3 % (muži 18,6 %, ženy 12,1 %). Vo veku 15-24 rokov bol výskyt 
závislých najvyšší - 33 % mužova 31 % žien. Podľa textu išlo o aktuálnu 
prevalenciu. Nikdy nefajčilo 47 % súboru, 32 % mužova 63 % žien (La Vec
chia a Scarpino, 1993). 

VNemechu Witchen (2002) realizoval epidemiologickú štúdiu o fajčení 
a nikotínovej závislosti. Išlo o súbor 3 992 participantov, pacientov pri-
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márnej starostlivosti. U 16 % mužova 12 % žien zistil aktuálnu závislosť od 
nikotínu. 

V severnom Nemecku v okolí Liibecku sa realizoval v štúdii TACOS 
(Transitions in Alcohol Consumption and Smoking) aj prieskum nikotínovej 
závislosti . Populačný súbor tvorilo 4 075 subjektov vo veku 18-64 rokov. Ako 
inštrument sa použil CID! a ako kritériá zívislosti DSM IV. Ročná prevalen
cia nikotínovej závislosti bola 20,9 %, pomer ženy:muži bol 1:1,3 (John 
a kol., 2006). V tejto istej štúdii sa zisťovala aj komorbidita s inými psy
chiatrickými poruchami (Schuman a kol., 2004). U závislých od nikotínu ce
loživotná prevalencia alkoholového abúzu alebo závislosti bola 18,1 %, so
ciálnej fóbie 3,4 %, špecifickej fóbie 17,2 %, generalizovanej úzkostnej poru
chy 2,1 %. Riziko šance (OR) v porovnaní s nefajčiarmi bolo najvyššie pri al
koholovom abúze alebo závislosti (OR = 2,04), pri sociálnej fóbii však prek
vapivo nízke (OR = 0,59, pri špecifickej fóbii a generalizovanej úzkostnej po
ruche sa pohybovalo mierne nad 1 (OR = 1,04, resp. OR = 1,18). 

Najnovšie aj Španielsku na vzorke obyvateľov Granady realizovali prie
skum fajčenia pomocou FľND (Fagerstrom Test for Nicotine Dependence). 
Súbor tvorilo 290 participantov vo veku 18-65 rokov. Prevalencia aktuálne
ho fajčenia bola 34,5 %, prevalencia silnej nikotínovej závislosti bola 9,3 % 
(Martinez-Ortega, 2007). 

V Česku sa zistilo pomocou CIDI (n = 1 534), že 46 % obyvateľstva sú faj
čiari, abstinuje 8 %, celoživotná prevalencia závislých od nikotínu je tiež 
8 % (Dragomirecká a kol., 2002). 

Od roku 1994 sa na Slovensku realizuje pravidelne výskum fajčenia Šta
tistickým úradom SR (ŠÚ SR). Posledné publikované údaje sa týkajú roku 
2004 (Štatistický úrad SR, 2004), Išlo vždy o reprezentatívny súbor obyva
teľov Slovenska, v roku 2004 to bolo 1 444 participantov. V citovanom roku 
denne fajčilo 28 % obyvateľov starších ako 18 rokov a ďalších 13 % sa ozna
čilo za priležitostných fajčiarov (= spolu 41 %), 59 % bolo nefajčiarov . V roku 
1994 bolo 56 % nefajčiarov, 27 % fajčilo denne a 18 % príležitostne. Ako vid
no v IO-ročnom intervale sa vzťah obyvateľov k fajčeniu neveľmi menil. Me
dzi rokmi 1994 a 2004 pozorovať len mierny nárast počtu nefajčiarov. Počet 
denne fajčiacich sa nemenil. 
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Graf Podiely denných fajčiarov, príležitostných fajčiarov 
a nefajčiarov (ŠÚ SR, 2004) 
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Veľmi zaujímavé údaje o fajčení (nie o závislostí) detí sa dajú získať 
z projektu GYTS (Global Youth Tobacco Survey), ktorý zisťoval fajčeníe 
u detí 13-15-ročných. V rámci toho projektu bolo vyšetrených 4 594 sloven
ských detí. Jednotná metodika umožnila porovnanie s Českom, Maďarskom 
a Poľskom. Na Slovensku fajčilo v čase prieskumu 64,3 % detí (v Poľsku 
59,9 %, v Maďarsku 70,7 %, v Česku až 73,2 %). V poslednom mesiaci fajčilo 
na Slovensku 24,3 % detí, v Česku napriklad 34,9 % (Baška, 2006). 

Bohaté údaje poskytuje aj slovenská participácia na štúdii ESPAD 
(Európsky školský prieskum o alkohole, tabaku a drogách). Súhrnné infor
mácie publikoval Nociar (2004). Podáva informácie o študentoch stredných 
škôl. V roku 1995 denne fajčilo 30,7 % chlapcov (17,2 % dievčat), v roku 
1999 už 35,2 % (29,8 %) a v roku 2003 až 43,0 % (39,8 %). Na niektoré cha
rakteristiky možnej závislosti boli zamerané níektoré otázky v rokoch 1999 
a 2003. Tak napr. 30 minút po zobudení si zapálilo cigaretu v roku 1999 
18,0 % respondentov, v roku 2003 už 24,8 %. Šlukovalo 59,7 %, resp. 69,3 %, 
fajčilo aj počas choroby 24,1 %, resp. 33,4 %. Teda znaky možnej závislosti 
v populácii adolescentov narastali (Nociar, 2004). 
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3. Záver 

V porovnaní s alkoholom je nápadne nižší výskyt štúdií sledujúcich pre
valenciu nikotínovej závislosti. O prevalencii fajčenia existuje dostatok úda
jov, ale o prevalencii nikotínovej závislosti už nie . 

V amerických štúdiách ročná prevalencia nikotínovej závislosti sa pohy
bovala medzi 12,8 % až 28,0 %. Podľa európskych štúdií sa ročná prevalen
cia pohybovala medzi 8,0 až 20,9 %. 

Vyššia bola u mužov než u žien vo väčšine štúdií. V niektorých štúdiách 
sa potvrdil vyšší výskyt nikotínovej závislosti u alkoholovej závislosti . 

V niektorých epidemiologických štúdiách sa použil na diagnostiku ni
kotínovej závislosti aj Fagerstromov dotazník. 
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