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Súhrn 

Poruchy osobnosti ako faktory podmieňujúce vznik závislosti sú v centre záujmu 
adiktológie od zavedenia svojich diagnostických kritérii. Ich výskyt je v skupine je
dincov so závislosťou od alkoholu vyšší ako v bežnej populácii . V tejto práci prezen
tujeme výsledky vlastného sledovania výskytu porúch osobnosti u pacientov so zá
vislosťou od alkoholu, ktori boli hospitalizovaný na 1. Psychiatrickej klinike v Koši
ciach. V skupine mužov spÍňalo diagnostické kritériá pre poruchu osobnosti 57,4 % 
a u žien 51,8 %. Najčastejšie diagnostikovanými poruchami osobnosti u mužov boli 
hraničná (22,2 %), antisociálna (20,4 %) a narcistická (20,4 %) porucha osobnosti. 
V skupine žien závislých od alkoholu sa najčastejšie vyskytovali histriónska 
(42,9 %) a závislá (35 ,7 %) porucha osobnosti (Pálová a kol. , 2004). 

K I ú č o v é s lov á : závislosť od alkoholu - prevalencia porúch osobnosti -
muži/ženy 
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Summary 

Personality disorders (PDs) as a risk factor for alcohol dependence have been the 
focus of interest in addictology since the introduction of diagnostic criteria for PDs. 
Their prevalence in individuals with alcohol dependence is substantially higher 
than in general population. In this paper we present results from our survey on pre
valence of personality disorders in patients with alcohol dependence hospitalised at 
the 1st Department of Psychiatry in Košice. 57,4 % male and 51,8 % female patients 
fulfilled diagnostic criteria for personality disorders. The most frequent ones diagno
sed in men were borderline (22,2 %), antisocial (20,4 %) and narcistic (20,4 %) perso
nality disorders. Histrionic (42,9 %) and dependent (35,7 %) personality disorders 
were the most frequent in women. (Pálová et al., 2004). 

Key w o r ds : alcohol dependence - prevalence of personality disorders -
men/women 

Úvod 

Závislosť od alkoholu je najrozšírenejšou závislosťou v našom regióne. Jej 
príčiny sú podľa súčasných názorov multifaktoriálne, popisované v rámci 
biopsychosociospirituálneho modelu (Rotgers, 1999). Psychopatológia osob
nosti sa vždy považovala za jeden z významných faktorov na pochopenie 
vzniku závislosti od akejkoľvek psychoaktívnej látky (Urban, 1973; Kolibáš 
a Novotný, 1996). 

Po zavedení diagnostických kritérií pre poruchy osobnosti sa výskum za
meral na zistenie ich prevalencie aj medzi jedincami so závislosťou od alko
holu. Dôvodom bol aj neúspech nájsť jednoznačnú charakteristiku osobnosti, 
ktorá by podmieňovala vznik závislosti (Mulder, 2002). Podľa Peela (1990) 
je impulzivita jedinou črtou osobnosti, ktorá by mohla podmieniť vznik 
závislosti, ale aj prejedania sa a kriminálneho správania. 
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Faktory ovplyvňujúce prevalenciu porúch osobnosti 

Existuje niekoľko faktorov, ktoré v štúdiách ovplyvňujú prevalenciu 
porúch osobnosti. Ako prvý faktor uvádza Verheul (1995) charakteristiky 
sledovaného súboru, ako napr. pohlavie, vek, typ zariadenia a primárna 
droga. Bolo zistené, že u pacientov liečených ústavne sú prítomné jednak 
pokročilejšie štádium závislosti, jednak závažnejšie poruchy vyvolané psy
cho aktívnou látkou. Zároveň bola tejto skupine pacientov zistená aj vyššia 
prevalencia porúch osobnosti. Ďalším faktorom, ktorý môže ovplyvniť údaj 
o prevalencii porúch osobnosti sú použité diagnostické kritériá. Pozornosť 
venovaná poruchám osobnosti sa zvýšila hlavne po zavedení diagnostických 
kritérií pre poruchy osobnosti do klasifikačných systémov (DSM-III, 
MKCH-9). Veľmi dôležitá je aj metóda, pomocou ktorej sú poruchy osobnosti 
diagnostikované. Platí, že pri klinickom vyšetrení sú poruchy osobnosti dia
gnostikované menej často ako s použitím štruktúrovaných dotazníkov. 

Prevalencia porúch osobnosti 

Prieskum prevalencie porúch osobnosti medzi jedincami so závislosťami 
zahŕňa najmä sledovanie výskytu antisociálnej (AsPO) a hraničnej (HrPO) 
poruchy osobnosti (pozri aj Kolibáš, Novotný, 2007). Táto skutočnosť súvisí 
aj so skutočnosťou, že zneužívanie psychoaktívnych látok je súčasťou ich 
diagnostických kritérií. Dve rozsiahle národné americké štúdie sledovali 
medzi jedincami nadužívajúcimi alkohol len výskyt antisociálnej poruchy 
osobnosti. V štúdii ECA (The Epidemiologic Catchment Area) bola jej preva
lencia u jedincov s abúzom alkoholu 14,3 % (Regier a kol., 1990). V štúdii 
NCS (The National Comorbidity Survey) bol výskyt tejto poruchy zistený 
v pripade abúzu alkoholu u 6,1 % mužova 2,1 % žien. V prípade závislosti 
od alkoholu spíňalo kritériá tejto poruchy 16,9 % mužova 7,8 % žien (Kess
ler a kol., 1997). V ďalších štúdiách sledujúcich výskyt AsPO bola jej preva
lencia 0,63 - 49 % u mužova O - 20 % (Maeng, 2002; Hesselbrock, 1985). 

Výsledky štúdií sledujúcich výskyt aj ďalších porúch osobnosti medzi je
dincami so závislosťou od alkoholu však poukazujú na to, že častými nie sú 
len AsPO a HrPO. DeJong a kol. (1995) zistili pritomnosť najmenej jednej 
poruchy osobnosti až u 80 % svojich probandov. Najčastejšie zistenými poru
chami osobnosti boli histriónska (31 %), závislá (30 %), anankastická (25 %) 
a vyhýbavá (21 %). Celkovo sú časté poruchy osobnosti z klastrov B a C. 
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V porovnaní s bežnou populáciou je u pacientov so závislosťou od alkoho
lu výrazne vyšší výskyt porúch osobnosti. Zatiaľ čo v bežnej populácii bola 
podľa prehľadu Torgersena (2001) zistená prevalencia porúch osobnosti od 
5,9 % do 22,5 %, Verheul (1995) uvádza vo svojom prehľade u pacientov so 
závislosťou 11 % - 81 % výskyt porúch osobnosti. Jedným z dôvodov vyššej 
prevalencie je určite aj to, že v štúdiách skúmajúcich pacientov so závis
losťou tvoria sledovanú vzorku hospitalizovaní pacienti. Tí môžu byť hospi
talizovaní pre pokročilejšie štádium závislosti v dôsledku vzájomného vply
vu poruchy osobnosti a užívania alkoholu. 

Súbor pacientov a metódy 

Sledovali sme výskyt porúch osobnosti u pacientov liečených na 1. Psy
chiatrickej klinike v Košiciach hospitalizovaných primárne pre závislosť od 
alkoholu. 

Do prieskumu boli zaradení pacienti hospitalizovaní na 1. PK LF UPJŠ 
a FNLP v Košiciach primárne pre závislosť od alkoholu v rokoch 
1998-2003. Výber pacientov bol náhodný, pacient musel s vyšetrením súhla
siť . Každý z pacientov spÍňal diagnostické kritériá pre závislosť od alkoholu 
podľa Medzinárodnej klasifIkácie chorôb - desiatej revízie. 

Poruchy osobnosti boli diagnostikované pomocou Štruktúrovaného inter
view pre diagnostiku porúch osobnosti - SIDP-R (the Structured Interview 
for Diagnosis of Personality disorders - Revised; Pfohl, 1989). Je to klinické 
interview na hodnotenie porúch osobnosti podľa DSM-III-R. SIDP-R 
prevádza jednotlivé diagnostické kritériá porúch osobnosti na nepejoratívne 
formulované deskriptory situačného správania, pričom sa od probanda 
vyžaduje dopÍňanie a objasňovanie pomocou prikladov. Tematicky je rozde
lené do 17 častí a obsahuje celkovo 90 položiek, a je časovo pomerne ná
ročné. 

Ciele 

- zistiť prevalenciu porúch osobnosti v súbore pacientov so závislosťou 
od alkoholu 

- zistiť zastúpenie jednotlivých porúch osobnosti u mu žov a žien 
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Výsledky 

V priebehu rokov 1998-2003 bolo hospitalizovaných na našej klinike 654 
pacientov so závislosťou od alkoholu, z toho 502 mužov (76,8 %) a 152 žien 
(23,2 %). Celkovo sme pomocou štruktúrovaného interview (SIDP-R) vyše
trili 121 pacientov, teda 18,5 % všetkých pacientov. Tento náš súbor sa skla
dal z 94 mužov (77,7 %) a 27 žien (22,3 %) (pozri tab. 1). 

Tabuľka 1. Počet hospitalizovaných a vyšetrených pacientov 

Počet pacientov spolu muži (%) ženy (%) 

celkový počet 654 502 (76,8 %) 152 (23 ,2 %) 

vyšetrení (SIDP-R) 121 94 (77,7 %) 27 (22,3 %) 

Pritomnosť aspoň jednej poruchy osobnosti sme zistili u 68 pacientov 
(56,2 %). V skupine mužov spÍňalo diagnostické kritériá pre poruchu osob
nosti 57 ,4 % (54 pacientov) (graf 1). V skupine žien sme zistili 51,8 % výskyt 
(14 pacientok) porúch osobnosti (graf 2). 

Graf 1. Prevalencia porúch osobnosti 
u mužov so závislosťou od alkoholu 

43% 

D bez P .O. 

D P.O. 

57% 
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Graf 2. 

52% 

Prevalencia porúch osobnosti 
u žien so závislosťou od alkoholu 

48% 

CJ bez P.O. 

D P.O. 

Najväčššie zastúpenie u mužov mali poruchy osobnosti z klastra B 
a klastra C. U žien boli najčastejšie diagnostikované poruchy osobnosti 
z klastra C a klastra B. U oboch pohlaví mal najmenej početné zastúpenie 
klaster A. 

V skupine mužov bola najčastejšie zistenou hraničná porucha osobnosti 
(22,2 %), ďalšími najčastejšími boli antisociálna a narcistická porucha osob
nosti (obe po 20,4 %). Až 33,3 % mužov spÍňalo kritériá pre zmiešanú poru
chu osobnosti. Ďalšími zistenými poruchami osobnosti boli vyhýbavá 
(18,5 %), závislá (16,7 %), histriónska (14,8 %), schizoidná a anankastická 
(13 %). Najmenej početné boli poruchy osobnosti: paranoidná (7,4 %), 
pasívne-agresívna (5,6 %) a sebapoškodzujúca (1,9 %). U žiadneho pacienta 
sme nediagnostikovali schizotypovú (podľa DSM-IV) (graf 3). 

U žien boli najčastejšie diagnostikovanými histriónska (42,9 %) a závislá 
(35,7 %) porucha osobnosti. Polovica žien mala dve a viac porúch osobnosti. 
Veľmi časté boli aj vyhýbavá a pasívne agresívna porucha osobnosti 
(28,6 %). Ďalšími zistenými boli hraničná (14,3 %), sebapoškodzujúca 
(14,3 %) a narcistická (7,1 %) porucha osobnosti. V tejto skupine sme nedia
gnostikovali ani raz poruchu osobnosti klastra A a na rozdiel od mužov ani 
antisociálnu poruchu osobnosti (graf 3). 
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Graf 3. 
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Poruchy osobnosti sú u jedincov so závislosťou veľmi časté, na čo opako
vane poukazujú aj početné práce zahraničných autorov. V našom prieskume 
sme v sledovanej vzorke pacientov zistili výskyt akejkoľvek poruchy osobno
sti u 56,2 % pacientov - 57,4 % mužova 51,8 % žien. Tento pomerne vysoký 
podiel PO je porovnateľný s údajmi o výskyte porúch osobnosti aj v iných 
prácach (Verheul, 1995). Pomerne vysoké percento porúch osobnosti môže 
v našom súbore súvisieť aj so skutočnosťou, že ide o hospitalizovaných pa
cientov, u ktorých môže byť psychopatológia omnoho závažnejšia. 

Najčastejšie zistenými poruchami osobnosti u mužov boli hraničná poru
cha osobnosti (22,2 %), antisociálna a narcistická porucha osobnosti (obe po 
20,4 %). Tretina mužov spÍňala kritériá pre zmiešanú poruchu osobnosti. 
Potvrdil sa vysoký výskyt porúch osobnosti najčastejšie spájaných s kon
zumom alkoholu (antisociálna, hraničná). Spoločne s narcistickou poruchou 
osobnosti sú zástupcami klastra B, ktorý býva pri závislostiach často dia
gnostikovaný. 

U žien boli najviac diagnostikované histriónska (42,9 %) a závislá 
(35,7 %) porucha osobnosti. Ani jedna žena nespÍňala kritériá pre antiso-
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ciálnu poruchu osobnosti podobne ako v práci Maenga (2002). Tiež sme 

u žien nediagnostikovali poruchy z klastra A, čo môže súvisieť s nízkym 

počtom probandov. V porovnaní s mužmi má viac žien zmiešanú poruchu 
osobnosti (50 %). 

Vysoký výskyt porúch osobnosti u pacientov so závislosťou od alkoholu 
svedčí o vzájomnej súvislosti týchto dvoch porúch. Poruchy osobnosti prav

depodobne prispievajú ku vzniku závislosti, ktorej závažnosť a priebeh po
tom často aj zhoršujú. 
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