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Súhrn
Hypotéza prokreačných zvykov bola Modestinom et al. (1995) navrhnutá ako
pravdepodobné vysvetlenie sezónnej variácie počtu narodení pri alkoholizme. Čias
točne v súlade s niektorými inými prácami v Európe sme zistili v jednej
predchádzajúcej práci (Grohol, 2010) prebytok jarných narodení. Cieľom tejto práce
je overiť platnosť našich zistení a testovať prokreačnú hypotézu ako vysvetlenie.
Metodika: Počas jedného roka sme zozbierali údaje od hospitalizovaných pacientov
a pacientov A-klubu o dátumoch narodení ich blízkych príbuzných a rodinnej záťaži
alkoholizmu a porovnali sezónne výkyvy počtu narodení, ktoré sme testovali pomocou chí-kvadrát testu. Výsledky: Súbor tvorilo 89 pacientov (77 mužov a 12 žien)
s alkoholizmom (87 s dg. F10.2 a dvaja s F10.1), od ktorých sme získali údaje o 161
rodičoch, 191 súrodencoch a 90 deťoch. V porovnaní so súrodencami sa preukázal
prebytok jarných narodení a pokles letných, výsledky však opäť nedosiahli úroveň
štatistickej signifikancie (p = 0,44). Prokreačná hypotéza sa nepotvrdila žiadnym zo
zvolených postupov. Záver: Existencia sezónnej variácie s nadbytkom jarných narodení sa aj napriek nesignifikantným výsledkom javí ako veľmi pravdepodobná, urči
te však nie je dôsledkom prokreačných zvykov rodičov. Vplyv sezónnosti na manifestáciu závislosti je najskôr len mierny, a preto obťažne dokázateľný v malých klinických súboroch. Nie je ale vylúčený intenzívnejší vplyv na iné aspekty alkoholizmu.
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M. Grohol, V. Groholová: PROCREATIONAL HABITS
HYPOTHESIS AS AN EXPLANATION FOR SEASONAL
VARIATION OF BIRTH RATES IN ALCOHOLISM
Summary
Procreational habits hypothesis was proposed by Modestin et al. (1995) as an appropriate explanation for seasonal variation of birth rates in alcoholism. Partially in
line with some other works from Europe we have found an excess of spring births in
a previous work (Grohol, 2010). The aim of this work is to confirm previous results
and to test the procreational habits hypothesis as a possible explanation. Methods:
During a one-year period data on family history of alcoholism and birth dates
among their kinsfolk were gathered from hospitalized patients and patients attending local club for teetotalers. Seasonal variation was tested using chi-square statistics. Results: The sample consisted of 89 patients (77 male s, 12 females) with alcoholism (87 with F10.2 diagnosis and two with F10.1 according to lCD-lO) who provided information on 161 of their parents, 191 siblings and 90 children. An excess of
spring births and a downturn of summer births was ob served compared with their
siblings, nevertheless, the difference again not reaching the statistical level
(p=0,44). The procreational hypothesis proved false in two proceeding methods.
Conclusion: Existence of a seasonal variation with a surplus of spring births remains probabIe despite the fact the difference did not reach the level of statistical
significanee, notwithstanding it certainly is not attributable to procreational habits
of the parents. The effect of seasonality on the expression of dependence is quite
weak, hence difficult to confirm in small clinical samples. A more intense effect on
other aspects of alcoholism can not be ruled out however.
Key w o r ds: season of birth - alcoholism - procreational habits hypothesis

Úvod
V jednej predchádzajúcej práci (Grohol, 2010)
sezónnej variácie počtu narodení osôb
ný súbor tvorilo 309 pacientov hospitalizovaných
behu rokov 2007 - 2009 výlučne so syndrómom
podobnosť
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variácia (do 10 %) sa vyskytuje aj vo všeobecnej populácii s maximom narodení v septembri (graf 1). Oproti nej sme u závislých od alkoholu zistili vzostup narodení v jari a mierny pokles v lete (graf 2), zmeny boli výraznejšie
u žien (graf 3) a u osôb s pozitívnou rodinnou záťažou v prvo stupňovom
príbuzenstve (RA+) (graf 4). Chýbal však na porovnanie celkom adekvátny
kontrolný súbor (údaje o mesačnej pôrodnosti v databáze Slov stat ŠÚ SR sú
len od r . 2003) a nebolo možné vylúčiť, že za touto odlišnosťou stojí namiesto
sezónnych vplyvov na ľudský plod skôr vplyv odlišného koncepčného
správania sa rodičov . Túto tzv. hypotézu prokreačných zvykov (prokreačná
hypotéza) proponovali ako plauzibilné vysvetlenie pri alkoholizme Modestin
et al. (1995).
Podľa tejto hypotézy je príčinou sezónnej variácie tendencia rodičov postihnutých jedincov splodiť deti (aj tie zdravé) preferenčne v určité ročné obdobie, odlišne od zvyšku populácie. V súvislosti so schizofréniou (kde je vzostup narodení v zime - jari) sa ukázala ako opodstatneným - hoci nie vždy
dostatočným vysvetlením sezónnej variácie narodení (Suvisaari a kol.,
2001).
Prokreačná hypotéza však dosiaľ nebola študovaná v súvislosti s alkoholizmom.
Graf 1
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(údaje databázy Slovstat ŠÚ SR za roky 2003 - 2009). Dáta prerátané na počet dní
v mesiaci.
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Graf 2

Sezónna variácia počtu narodení pri alkoholizme
- porovnanie súboru závislých od alkoholu (n = 309)
a všeobecnej populácie podľa údajov z databázy
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Sezónna variácia počtu narodení podla pohlavia
(prevzaté z Grohol, 2010)
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Sezónna variácia počtu narodení podľa rodinnej
(prevzaté z Grohol, 2010)
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Ciele práce
a)
b)

potvrdiť

nadpriemer jarných narodení pri alkoholizme
hypotézu

testovať prokreačnú

Hypotéza
1.

Prokreačná

hypotéza predpokladá, že nebude rozdiel v sezónnej variánarodení závislých a ich súrodencov.
2, Zároveň usudzujúc, že väčšina biologických javov má gaussovskú distribúciu, rodili by sa súrodenci bližšie okolo dátumu narodenia závislého
a postupne so vzďaľovaním sa od tohto dátumu (max. + 6 mesiacov) by mal
počet narodení klesať,

cii

počtu

Metodiha
Výskumnú vzorku tvorili pacienti A-klubu a pacienti hospitalizovaní
v priebehu 12 mesiacov (2/2011-112012) na Psychiatrickom oddelení
v Bardejove pre alkoholizmus (F10,1 a F10.2 podľa MKCH-10), ktorí boli
zároveň zaradení do režimovej liečby, U týchto pacientov sa predpokladá
lepšia spolupráca a takisto väčšia hodnovernosť i výťažnosť informácií. Každému z nich bol osobne administrovaný krátky dotazník a prevedený klarifikujúci pohovor, ktorými bola zisťovaná rodinná záťaž alkoholizmu a dátumy narodenia pokrvných príbuzných. Každá z čiastkových úloh mala vlastnú metodiku:
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a) Sezónne výchylky v počte narodení pacientov s alkoholizmom sme testovali obdobne ako v predchádzajúcej práci porovnávaním reálneho a oča
kávaného počtu pomocou chí-kvadrát (X2 ) testu, očakávané počty sme posudzovali z údajov o mesačnej pôrodnosti pochádzajúcich z databázy Slov stat
ŠÚ SR použitých v prvej práci (r. 2003 - 2009), a potom zo zistených údajov
o narodení súrodencov.
b) Prokreačná hypotéza bola analyzovaná v súlade s našimi dvoma čiast
kovými hypotézami dvoma postupmi:
1. podľa mesačnej distribúcie počtov narodení v roku (pre zvýšenie robustnosti vyhodnocované v konečnom dôsledku štvrťročne)
2. podľa odchýlky od dátumu narodenia v mesiacoch (+ 6 mesiacov) predpokladala sa najpravdepodobnejšie polovičná gaussovská distribúcia
s maximom okolo narodenia závislého probanda, v každom prípade však odlišná od rovnomernej distribúcie v priebehu celého roka.
Výsledky boli spracované graficky a rozdiely opäť vyhodnotené štatisticky pomocou chi-kvadrát (t) testu on-line softvérom (www.graphpad.com).

Výsledky
Súbor
Súbor tvorilo 89 pacientov (77 mužov a 12 žien) s priemerným vekom
48,3+11,3 a 47,4+9,1 roka, z toho bolo 87 závislých od alkoholu (F10.2)
a 2 so škodlivým užívaním (F10.1).
Získali sme celkovo údaje o 161 rodičoch, 191 súrodencoch a 90 deťoch
(graf 5).
Rodinná záťaž
Alkoholizmus v prvo stupňovom príbuzenstve (RA1) sa vyskytoval
u 50,6 % mužova 66,7 % žien (spolu 52,8 %). Okrem toho ďalších 23,6 %
malo alkoholizmus aspoň v druho- (RA2), a 4,5 % v treťo stupňovom príbuzenstve (RA3). Iba 16,9 % pacientov nemalo pozitívnu rodinnú záťaž (RA-),
a u 2,2 % nebol dostatok údajov (RA?).
Testovanie sezónnej variácie a

prokreačnej

hypotézy

aj Pozorovaný bol opäť nadpriemer jarných (apríl - jún) a pokles letných

narodení u pacientov s alkoholizmom. Avšak ani v porovnaní s údajmi databázy Slovstat (údaje za roky 2003 - 2009), ani v porovnaní so súborom súrodencov (graf 6) nebol zistený rozdiel na hladine signifikantnosti (v prvom
prípade X2 = 2,244, df = 3, p = 0,5233, v druhom X2 = 2,725, df = 3,
p = 0,4360). Zaujímavé je, že u súrodencov bola variácia veľmi podobná ako
vo všeobecnej populácii (t = 0,292, df = 3, p = 0,9615). Nepodarilo sa v tomto súbore preukázať nadpriemer jarných narodení u pacientov RA+.
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Graf 5
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b) Distribúcia odchýlok vyjadrených v mesiacoch (+ 1 až 6) sa prakticky
nelíšila od rovnomernej (X2 = 1,929, dr = 5, p = 0,8589) (graf 7). Nebol vyjadrený žiaden gradient ani pri rozdelení do dvoch skupín (+O-3mes. vs.
+3-6mes.).
Výsledky teda svedčia proti prokreačnej hypotéze pri alkoholizme.
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Graf 7

Odchýlka dátumu narodenia (+ 1 až 6 mesiacov)
súrodencov (spolu n=191) od liečených pacientov (n = 89)
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Napriek tomu, že sa nám nepodarilo potvrdiť testovanú hypotézu, práca
prináša niekoľko zaujímavých zistení týkajúcich sa hlavne sezónnosti samotnej.
Zdá sa, že Slovensko prešlo v povojnovom období analogickými zmenami
pôrodnosti, aké sa udávajú napríklad v Španielsku (Cancho - Candela
a kol., 2007). Predvojnové obdobie bolo charakterizované vysokou pôrodnosťou v začiatku roka, ktorá mala v Španielsku takmer dokonalú bifázickú
distribúciu (graf 8). Ako je vidieť z porovnania príbuzných našich pacientov
(graf 9), aj u nás došlo po vojne k postupnému poklesu pôrodov v prvých
mesiacoch roka, ktorú vystriedal v posledných desaťročiach silnejúci nárast
neskorej letnej pôrodnosti (v Španielsku jesennej).
Súbor súrodencov (n = 191), ktorý sme získali, reprezentoval najskôr
zmiešanú vzorku zdravých i postihnutých jedincov, čo mohlo zredukovať
štatistické rozdiely. Z hladiska vekovej štruktúry však predstavoval veľmi
dobrú vzorku na porovnanie (maximum narodení bol v oboch skupinách
v r. 1962 - graf 5) a umožnil tak potvrdiť nadpriemer jarných narodení
(prekvapivo však vôbec nie pri RA+). Nadpriemer jarných narodení je parciálne v súlade so zisteniami iných autorov z Európy. Modestin et al. (1995)
zistili nadpriemer v období jar - leto, Bíro a Štukovský (1999) u mužov od
marca do augusta a u žien od mája do septembra. Je zaujímavé, že variácia
narodení súrodencov bola velmi podobná novším údajom z databázy ŠÚ SR
(Slovstat) (graf 6).
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Fakt, že výsledky nedosahujú úroveň štatistickej signifikantnosti, je
možné pričítať i tomu, že sezónnosť má na manifestáciu závislosti z globálneho hľadiska relatívne malý vplyv, obťažne detegovateľný v malých súboroch. Navyše v súbore boli v menšej miere zastúpení pacienti s výraznou
deterioráciou, ktorí nie sú zaraďovaní do režimovej liečby, alebo tí, čo neboli
schopní podať údaje (ani približné), čo mohlo takisto čiastočne ovplyvniť
výsledky. Ostáva nejasný vplyv sezónnosti na metabolizmus alkoholu a iné
aspekty alkoholovej patológie (epilepsia, demencia, cirhóza atď.) a teda na
závažnosť celkovej morbidity. Nie je vylúčené, že pacienti so závažnejším
obrazom sú odlišne ovplyvnení sezónou narodenia.

Záver
1. Potvrdili sme opäť len štatisticky ne signifikantný (p = 0,44) nadpriemer jarných narodení pri alkoholizme.
2. Hypotéza prokreačných zvykov sa však ukázala ako nepravdepodobná
(ani pri RA+).
3. Sezónnosť narodení má najskôr len mierny vplyv na manifestáciu závislosti od alkoholu, no ostáva otvorený vplyv na inú alkoholovú patológiu.
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