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Sú hrn
Na základe štúdia príslušnej literatúry sa autori pokúsili zostaviť inventár markerov alkoholizmu
obsahujúci anamnestické, klinické a pomocné vyšetrenia . Inventár obsahuje 31 anamnestických
položiek , 17 klinických' položiek a 7 laboratórnych markerov . Administrácia takéhoto inventára
trvá asi 30 minút.
Inventár sa administroval 135 pacientom (z toho 40 žien) so závislosťou na alkohole a 135 kontrolným pacientom, ktorí mali identické vzdelanie, vek a pohlavie so sledovanou skupinou.
Zistilo sa, že pacienti so závislosťou sa signifikantne odlišujú sumou znakov od kontrolných pacientov (p menšie ako 10.6 ) . U pacientov s alkoholovou závislosťou bolo prítomných priemerne
20 znakov , u kontrolných len 7 znakov . Neboli výraznejšie rozdiely medzi mužmi a ženami.
Zistilo sa , že nie všetky znaky pojaté do inventára majú primeranú diskriminačnú citlivo sť. Ide
predovšetkým o rodinné a osobné anamnestické znaky. V práci sa predkladá príslušná analýza
jednotlivých častí inventára. Výsledky sa diskutujú s údajmi z literatúry.
Kfúčo vé slová: detekcia alkoholizmu - inventár marke rov alkohol izmu (IMA) - anamnestické.
klinické laboratórne markery.

B. HOBOTHbI, 3 . KOJH16aw, A. repeTI1K: B03MOLKHOCTM ,n:ETEKTMPOBAHMH AJIKOrOJIM3MA. HAIlI MHBEHTAPb MAPKE POB AJIKOrO JIM3MA
Pe3fOMe
Ha OCHOBaHl111 cooTBeTcTByfO~l1x JII1TepaTypHbIX p;aHHbIX aBTopbI cp;eJIaJII1 nonbiTKy
COCTaBJIeHI1R I1HBeHTapR MapKepoB aJIKOrOJII13Ma, cop;ep:lKa~eHO aHaMHeCTI1'leCKl1e, KJII1HI1'leCKl1e 11 BcnoMOraTeJIbHble 06CJIep;OBaHI1R. MHBeHTapb BKJIfO'laeT 31 aHaMHeCTI1'leCKI1W
npl13HaK, 17 KJII1HI1'leCKI1X npl13HaKOB 11 7 JIa60paTopHbIX MapKepoB. Ha ap;MI1HI1CTpl1pOBaHl1e :noro Tl1na I1HBeHTapR 3aTpa'lI1BaeTCR npl1MepHO 30 MI1HyT.
MHBeHTapb 6bIJI ap;MI1HI1CTpl1pOBaH 135 na~l1eHTaM (B TOM 'lI1CJIe 40 :lKeH~I1HaM), 3aBI1-
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CI1MbIM OT aJIKOrOJIR, 11

135 KOHTpOJIbHbIM

na~l1eHTaM ~eHTW{HOrO 06pa30BaHI1R, B03pac-

Ta 11 nOJIa C 06CJIe~eMOH rpynnoH .
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y na~l1 eHTOB KOHTpOJIbHOH rpynnbI JII111Ib
Hble pa3JII1'II1R

Me~

My)!{'II1HaMI1 11

7 npl13HaKoB.
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npI13HaKOB, B TO BpeMR KaK

He 6bIJII1 BbIRBJIeHbI Bblpa3l1TeJIb-

)!{eH~I1HaMI1.

EbIJIO yCTaHOBJIeHO, "lTO He Bce npl13HaKI1, BKJIIO'IeHHble B I1HBeHTapb, OTJII1'IaIOTCR Ha,n;-

JIe)!{a~eH pa3JII1'II1TeJIbHOH cnoc06HOCTblO. P e'Ib ~eT, rJIaBHbIM 06pa30M, 06 aHaMHeCTI1'IeCKI1X ,n;aHHbIX ceMeHHoro 11 JII1'IHOCTHOro xapaKTepa.
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CTaTbe ,n;aeTCR aHaJII13 OT,n;eJIbHbIX

'IaCTeH I1HBeHTapR. Pe3yJIbTaTbI CpaBHI1BalOTCR C JII1TepaTypHbIMI1 ,n;aHHbIMI1 .

KJlIo'le6ble eJ/06a: ,n;eTeKTi1poBaHl1e aJIKOrOJII13Ma - I1HBeHTapb MapKepoB aJIKOrOJII13Ma

(MMA) -

aHaMHeCTI1'IeCKl1e, KJII1HI1'IeCKl1e; JIa60paTopHble MapKepbl.

V. Novotný, E . Kolibáš, A. Heretik : WAYS TO DETECT ALCOHOLISM.
OUR ALCOHOLISM MARKERS INVENTORY
Abstract
Based on due literature the authors attempted to compose an alcoho lism markers in ventory
induding case history, dinical and supporting examinations. The inventory consists of 31 question
iterns, 17 dinical and 7 laboratory ma rk ers. The administration of this inventory takes abo ut
30 minutes.
The inventory was administered to 135 patients (40 of which were women) and 135 controls
of equal education , age and sex distribution.
It was showed. the dependent patients differed from the con trols markedly by a number of sign s
(p < 10-<" ). The mean number of signs in alcohol dependent patients was 20 , in th e controls th ere
were only 7 al the same time. There were no significant d ifferences between me n and women .
Not all of the signs induded in the inve ntory were found to have a due discerning se nsitivit y.
Especiall y those dealing with family and personal equiry signs. A due ana lysis of respective inventory parts is bei ng presented in the paper. Results were discussed with literature dat a.
Key words: alco holism detection - alcoho lism markers inventory - IMA - case histo ry, dinical.
laboratory markers.

V. Novotný, E. Kolibáš , A. Heretik: MOGLICHKElTEN ZUR ALKOHOLISMUSERMľITLUNG. UNSER INVENTAR VON ALKOHOLISMUSMARKERN
Zusammenfassu n g
Auf Grund entsprechender Literatur haben die Autoren versucht ei n Inventar von Alkoholismusmarkern zu schaffen, der anamnestische. klinische und Hilfsuntersuchungen beinhalten solIte.
Dieses Inventar enthält 31 anamnestische , 17 klinische und 7 Labormarker. Die Administratio n
ei nes solchen Inventars dauert ungefär 30 Minuten .
135 Patienten (unter ihnen 40 Frauen) und 135 Kontrollpersonen wurden mit Hilfe dieses Inventars abgeschätzt. Die Kontrollgruppe war von der selben Bildung. A lter und Geschlechtszuse mmensetzung. Es hat sich gezeigt , dass alkoholabhängige Patienten sich von den Kontrollen in e iner
Anza hl von Markern unterschieden (p < 10.6 ). Die a lkoholabhängigen Paticnten besassen
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durdischnittlich 20 Zeichen. wogegen die Kontrollpersonen nur 7. Es waren dabei keine signifikante Unterschiedc zwischen Männern und Frauen festzustellen.
Es wurde festgestelIt, dass nicht alle im Inventar befindliche Zeichen die selbe Diskriminationsfähigkeit besitzen. Es handelt si ch dabei um familien- und personlichanamnestische Zeichen.
In der Arbeit wird auch eine Analyse der ei nzelnen Inventarteile vorgelegt. Die Resultate werden
auch mit Daten aus der Literatur diskutiert.
Sch I ii s s e I w o rte r: Alkoholismusermittlung - Inventar von Alkoholismusmarkern (IMA) anamnestische, klinische und Labormarker.
Protialkohol Obz. 2ó. I , s. l - 10

Z prehľadu literárnych údajov , ako sme ich podali v minulosti (Kolibáš aspoluprac. ,
1985 ; Novotný aspoluprac., 1985; Heretik aspoluprac., 1987; Novotný aspoluprac.,
1988; Kolibáš aspoluprac ., 1988), vyplýva, že problémom detekcie závislosti od alkoholu je nedostatok spoľahlivých inštrumentov použiteľných v detekcii , najmä lekármi
prvého kontaktu. Inou chybou zahraničných inštrumentov je, že okrem malých výnimiek neboli overené na našej populácii. Iným problémom je, že psychometrické inštrumenty vo väčšine položiek obsahujú otázky zamerané na frekvenciu a množstvo
konzumu alkoholu. Dôsledkom je tendencia probandov skresľovať údaje. V našich
podmienkach sme si tento fakt overili na rozdiele medzi tzv. subjektívnym a objektívnym MASTom (Molčan aspoluprac. , 1982).
Iným problémom, vyplývajúcim z prehľadu literatúry je, že väčšina prác skúma izo. lované markery alebo skupiny markerov (napr. Bashir, 1984, kožné zmeny). Je málo
praktických pokusov o využitie poznatkov z izolovaných sledovaní pri detekcii alkoholizmu. Podujali sme sa preto overiť na klinickom materiáli širšie komponovaný inventár
markerov alkoholizmu.

Materiál a metodika
Do sledovania sa zaradilo 135 pacientov so základnou diagnózou syndrómu závislosti
od alkoholu (skupina A) a 135 kontrolných (K skupina). Išlo o pacientov vyšetrených
na Psychiatrickej klinike FN v Bratislave v rokoch 1985 až 1988. Diagnóza alkoholizmu
i ostatné diagnózy sa stanovili podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH),
9. decenálna revízia, 1978. Pacienti boli vyšetrení do 48 hodín .
A s k u pin u tvorilo 95 mužova 40 žien s priemerným vekom 43,68 roka (21 - 67 rokov). Priemerný vek mužov bol mierne nižší (42,76 roka) než žien (45,88 roka). Diagnosticky išlo výhradne o III . a IV. vývojové štádiá alkoholizmu v klasifikácii podľa Jellineka (1960) . Najčastejším dôvodom prijatia bolo delirium tremens (30 pacientov) ,
alebo predelirantný stav (22 pacientov). Vzdelanostná štruktúra pacientov A skupiny bola rovnomerná (základná škola 28,2 %, učňovská škola 25 ,2 %, stredná škola
27,4 %, vysoká škola 19,2 %).
K s k u pin u tvorilo takisto 135 pacientov. Probandi kontrolnej skupiny mali párovo
úplne identické parametre (vek, pohlavie a vzdelanie) s pacientmi A skupiny . Išlo
o pacientov prijatých pre iné psychiatrické ochorenie. Najčastejšie išlo o schizofrénie
a afektívne psychózy .
Do štúdie sa nezaradili pacienti s diag. nejasnos!ami a s nedostatočnou anamnézou.
Po preštudovaní literatúry sme zostavili inventár markerov alkoholizmu (IMA). Ob3
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sahoval 31 položiek anamnestického vyšetrenia, 17 klinických znakov a 7 bazálnych
laboratórnych vyšetrení.
Vybraté anamnestické znaky pokrývali rodinnú anamnézu (napr. alkoholizmus, ľa
váctvo), osobnú anamnézu (napr. úrazy, vredová choroba , hypertenzia, epileptické záchvaty, pľúcne, hepatálne, kožné ochorenia) i aktuálny stav (napr. poruchy spánku,
chuť do jedenia, ranná nevoľnosť a pod.) .
Vybraté klinické znaky pokrývali možnú somatickú symptomatológiu u závislého
od alkoholu. Snažili sme sa vybrať znaky zistiteľné väčšinou aspexiou (edémy , teleangiektázie, subikterus a pod .). Ďalšie vyžadovali len jednoduchú manipuláciu s pacientom (tremor, titubácia), alebo palpáciu (heparu , palmárnej aponeurózy , glanduly parotis). K rutinnému klinickému vyšetreniu patrí aj meranie tlaku krvi a pulzu.
Sedem laboratórnych markerov tvorili sedimentácia krvi, počet erytrocytov, hladina
bilirubínu a 4 enzýmy (AF - alkalická fosfatáza, AST - aspartátaminotransferáza, ALT
- alaninaminotransferáza a GMT - gama-glutamyltransferáza) .
V každej skupine sme spočítali prítomnosť všetkých patologických anamnestických,
klinických a laboratórnych znakov. Tak sme stanovili určité globálne skóre. Pri každom
znaku sme stanovili senzitivitu a špecificitu (Stamm aspoluprac. , 1984). Referenčné
hodnoty laboratórnych markerov sme porovnali so získanými (Šimek , 1986; Kadlec
a kol. , 1988). Výsledky sa štatisticky spracovali pomocou t-testu pre párové a nepárové
hodnoty a pomocou testu chí 2 •
Výsledky
1. Globálne hodnotenie

Pri celkovom hodnotení nášho inventára marke rov alkoholizmu možno konštatovať,
že skupina závislých od alkoholu sa vysoko významne odlišuje od kontrolnej skupiny.
Kým priemerné skóre v skupine závislých (A skupina) bolo 20,41, v kontrolnej skupine
(K skupina) bolo 7,07 (p < 10-6) (tab . 1).
Priemerný počet markerov u mužov sa nelíšil veľmi od hodnôt celého súboru . Priemerné skóre závislých žien je len mierne nižšie než skóre mužov . Treba poznamenať ,
že v priemere bola prítomná u jedného pacienta so syndrómom závislosti od alkoholu
len 1/3 markerov (priemerne 20 z 55). Ďalšia ahalýza ukazuje, ktoré markery boli menej frekventné a menej citlivé .
2. Rodinná anamnéz a
V tejto časti inventár obsahoval anamnestické údaje týkajúce se prvostupňového príbuzenstva - alkoholizmus , ľaváctvo , farbosleposť, pečeňové ochorenia (tab. 2) .
Tabuľka

1. Globálne skóre inve ntá ra ma rk erov alkoholizmu

n
Celý súbo r
Muži
Že ny

4

(n = 135)
(n = 95)
(n = 40)

A

K

20,41
20 ,69
18,73

7,07
6,92
7,58

22 ,65
17,36
8,78

P

sign .

< ako 10-6
< ako 10-6
< ako 10-6

+++
++ +
+++
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v.

Tabul'ka 2. Údaje rodinnej anamnézy

Znak (n = 135)
Alkoholizmus
Ľaváctvo

Pečeňové

ochorenia

Farbosleposť

A(%)
36,3
20,0
13,3
1,5

K(%)
14,8
6,7
8,9
0,0

x2

p

15,26
9,26
0,94

9,33 .10-5
2,34.10- 3
0,33

sign .

+++
++
n.s .
n.s.

Ako vidno, jeden znak (farbosleposť) sa v kontrolnej skupine nevyskytol, ale aj
v A skupine mal minimálne zastúpenie. Výskyt ďalšieho znaku - pečeňové ochorenia
- tiež nebol signifikantne významný. Rozdiel v zast~pení dvoch znakov - alkoholizmus
a Taváctvo - bol štatisticky signifikantný. U závislých osôb sa častejšie v prvostupňovom
príbuzenstve nachádzali alkoholizmus a Taváctvo než v kontrolnej skupine.
3. Osobná anamnéza
V tejto časti inventár obsahoval údaje o nehodách a úrazoch po 18. roku života ,
o vredovom ochorení a o ďalších somatických ochoreniach v minulosti. V tejto časti
sa aj registrovalo prípadné ľaváctvo probandov (tab. 3).
Ako vidno, v mnohých osobne anamnestických údajoch sa pacienti so závislosťou
až vysoko signifikantne odlišujú od pacientov kontrolnej skupiny. Nevýznamné sa ukázali v porovnaní s kontrolnou skupinou údaje o operácii žalúdka pre vred, o zvýšenom
krvnom tlaku v minulosti a o prekonaných kožných chorobách . Nesignifikantným znakom sa ukázalo tiež ľaváctvo probandov.
4. Sociálna anamnéza
Sledovali sme aj údaje o sociálnom fungovaní pacienta, o matrimoniálnych i profesionálnych zmenách. Pre kompletizáciu sme sem priradili údaje o iných sociálne obťaž
ných typoch správania sa (fajčenie, užívanie liekov bez predpisu).

Tabul'ka 3. Údaje osobnej anamnézy

Znak (n

=

135)

I?opravné nehody
Urazyhlavy
Úrazy (iné)
Vredová choroba
Operácia žalúdka
Zvýšený krvný tlak
Epileptický záchvat
Pľúcne choroby
Pečeňové choroby
Kožné choroby
Ľaváctvo

A(%)
28,9
39,3
57,8
25,2
4,4
22,2
20,7
34,8
61,5
25,2
11,1

K(%)
12,6
12,6
18,5
8,1
0,7
15,6
3,0
10,4
13 ,3
11,9
5,9

x2

9,93
23,6
23,0
12,9
2,35
1,55
18,75
21,69
64,79
3,49
1,71

p
1,62.10- 3
< 10-6
< 10-6
3,27.10-4
0,12
0,21
1,47.10-5
3,46.10-6
< 10-6
6,17 .10- 2
0,19

sign.

++
+++
+++
+++
n.s.
n.s.

+++
+++
+++
n.s .
n.s.
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Tabul'ka 4. Sociálno-anamnestické údaje
Znak (n = 135)

A(%)

Rozvod
Profesion. zmeny
Osamot. žitie
Fajčenie

Lieky

K(%)

37,8
25,2
56,0
65,9
26,7

x2

20,7
25,2
56,0
40,7
15,6

p

8,66
bez diferen .
bez diferen.
16,20
4,36

3,25.10-3

sign.

++
n.s.
n.s.

5,66. JO-5
3 ,68.JO-2

+++
+

Pacienti A skupiny v porovnaní s kontrolnými častejšie užívali lieky, výrazne častej
šie fajčili. Častejší bol u nich aj rozvod. Profesionálna degradácia sa u závislých vyskytovala rovnako často ako u kontrolnej skupiny, rovnako aj žitie osamote bolo rovnako
časté ako u kontrolnej skupiny.
5. Úd<lje terajšieho ochorenia
V tejto časti inventár obsahoval základné funkcie (spánok, chuť do jedenia) i typické
subjektívne ťažkosti pacientov so syndrómom závislosti od alkoholu (ranná nevoľnosť,
závraty, poruchy chôdze, slabosť v dolných končatinách a bolesti končatín (tab. 5).
Možno konštatovať, že všetky znaky terajšieho ochorenia sa signifikantne častejšie
vyskytovali v A skupine ako v K skupine. Niektoré znaky však mali vysoké zastúpenie
aj v K skupine (napr. poruchy spánku, nechuť do jedenia). Teda išlo o markery s nízkou
špecificitou . Takéto znaky nie sú vhodné pre detekciu .
Tabuľka S. Údaje terajšieho ochorenia

Znak (n = 135)
Poruchy spánku
Nechuť do jedenia
Ranná nevoľnosť
Bolesti končatín
Pokles hmotnosti
Závraty
Poruchy chôdze
Slabosť dolných končatín

A(%)
88,9
88,2
78,5
72 ,6
68,9
51 ,1
60,0
65,2

K(%)
70,4
42,2
7,4
25,2
27,4
16,3
18,5
5,9

x2

13,15
60,73
136,4
58,8
44 ,88
35,07
46 ,98
100,88

p
2,87.10-4
< 10-6
< 10-6
< 10-6
< 10-6
< 10-6
< IO-Io
< 10-6

sign.

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

6. Objektívne' fyzikálne vyšetrenie
Objektívne somatické vyšetrenie v našom inventári zastupovali edémy v tvári (periorbitálny a frontálny), teleangiektázie , hyperémia skl ér , ikterus , prípadne subikterus.
Zaradili sme tiež ľahko dete kovatefné iné kožné zmeny (jazvy, defekty, tetováž) . Súčasťou bolo tiež vyšetrenie prípadnej hepatomegalie, ďalej tremoru, titubácie. Sledovali sme tiež výskyt Dupuytrenovej kontraktúry . Zväčšenie glanduly parotis sa ťažko
verifikovalo, preto sa tento bod inventára vylúčil.
Pri porovnaní objektívnych znakov vidno, že niektoré znaky sa vyskytovali len
6
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Tabul'ka 6. M1!rkery zistitel'né fyzikálnym vyšetrením
Znak (n = 135)
Edémy tváre
Teleangiektázie
Hyperémia spoj iviek
Ikterus
Hepatomegália
Jazvy
Tetováž
Kožné defekty
Tremor
Titubácia
Dupuytren

A(%)

K(%)

x2

p

70,4
42,2
80,7
45,2
62,2
40,7
9,6
27,4
92,6
79,3
9,6

3,7
0,7
7,4
0,0
7,4
7,4
4,4
4,4
14,1
6,7
0,7

125,8
66 ,42
52,92
76,24
86,97
39,23
2,04
24,89
164,86
142,2
9,12

<
<
<
<
<
<

sign.
1O-~
1O-~
1O-~

1O-~
1O-~
1O-~

0,15

<
<
<

+++
+++
+++
+++
+++
+++
n.s.

1O-~
1O-~
1O-~

2,53. IO-l

+++
+++
+++
++

v A skupine (ikterus), alebo prakticky len v A skupine (teleangiektázie, Dupuytrenova
kontraktúra) . Všetky znaky (okrem tetováže) sa významne častejšie vyskytovali u pacientov s alkoholoV('J závislosťou.
7. Inštrumentálno-laboratórne vyšetrenie
V našom inventári boli dve klinické vyšetrenia - meranie tlaku krvi a pulzovej
frek"encie . Ďalej sa zahrnuli dve najbežnejšie hematologické vyšetrenia - sedimentácia erytrocytov a počet erytrocytov. Inventár dopíňalo päť biochemických vyšetrení:
hladina bilirubínu a aktivita alkalickej fosfatázy (AF), aspartátaminotransferázy
(AST), alaninaminotransferázy (ALT) a gama-glutamyltransferázy (GMT). Prehľad
týchto znakov je v tab . 7.
Zvýšenie krvného tlaku a zvýšenie sedimentácie (FW) nie sú významnými znakmi
u alkoholických pacientov v porovnaní s kontrolnou skupinou. Takisto zvýšenie aktivity alkalickej fosfatázy u závislých od alkoholu je slabým, málo signifikantným znakom.
Zvýšenie pulzovej frekvencie má vysoké zastúpenie aj u probandov kontrolnej skupiny . Ostatné znaky sa významne vyskytovali častejšie u pacientov A skupiny než
u kontrolnej skupiny (signifikancie na l-promilovej hladine významnosti).
Tabul'ka 7. Inštrumentálno-laboratórne markery
Znak (n = 135)
Zvýšenie TK
Zvýšenie pulzu
ZvýšenieFW
Zvýšenie bilirubínu
Pokles erytrocytov
ZvýšenieAF
Zvýšenie AST
Zvýšenie ALT
Zvýšenie GMT

A(%)
19,3
56,4
66,9
24,2
33,6
14,0
54 ,4
50 ,4
78,9

K(%)
11 ,1
39,5
59 ,2
5,3
4,5
4,0
13,7
18,3
9,7

x2

2,88
6,92
1,25
16,95
33,52
6,29
45 ,59
27 ,93
46,1

p
8,99.10- 2
8,5. 10.3
0,26
3,81.10-5
< 10.6
1,21.10-2
< 10-6

< 10.6
< 10-6

sign.
n.s.

++
n.s .

+++
+++
+
+++
+++
+++
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Vysvetlivky k tabuľkám :
A skupina = skupina závislých od alkoholu
K skupina = skupina kontrolných pacientov
IMA = inventár markerov alkoholizmu
x2 = hodnota testu chí 2
+ + + = označenie signifikancie pre p menšie ako 0,001
+ + = označenie signifikancie pre p menšie ako 0,01
+ = označenie signifikancie pre p menšie ako 0,05
n.s. = nesignifikantný výsledok

Diskusia
Samozrejmou námietkou môže byť výber kontrolnej skupiny. Podľa Schulteho
(1987) pri sledovaní markerov má kontrolná skupina spÍňať jedinú zásadnú podmienku. Marker je vo vzťahu k určitej chorobe . Táto choroba "nemá byť prítomná na začiat
ku štúdie" v kontrolnej skupine. Kontrolnou skupinou teda môžu byť aj iní psychiatrickí (a somatickí) pacienti bez diagnostikovanej závislosti od alkoholu . Iné interferujúce
vplyvy (vek, vzdelanie, pohlavie) boli eliminované totožnosťou týchto premenných.
Inou námietkou môže byť výber markerov pre naše sledovanie. V literatúre sa uvádza veľké množstvo znakov použiteľných pre detekciu alkoholizmu . Museli sme sa obmedziť na určitý výber. Chceli sme však overiť na našej populácii aj markery anamnestické, klinické i biologické. Globálne výsledky ukazujú, že výber znakov bol adekvátny .
Ukázalo sa, že z pomerne veľkého počtu znakov istú časť pre účely detekcie nemožno
upotrebiť.
Farbosleposť aj údaj o pečeňových ochoreniach v rodinnej anamnéze mali malý výskyt. Je to v súlade s novšími prácami (Thacker a kol. , 1984; Cloninger, 1983) . Výskyt
familiárneho alkoholizmu v našej štúdii bol 36 %. Tento údaj sa blíži hodnote uvádzanej v jednej americkej štúdii (Thacker a kol., 1984, 33 %).
Z osobne anamnestických znakov mali nízku frekvenciu resekcia žalúdka (Kunda
a kol., 1988, mal9 % ). Nízka bola aj frekvencia kožných chorôb (25 ,3 % v A skupine).
Podobná frekvencia sa konštatovala v jednej pražskej štúdii (Arenberger , Záruba,
1988,20 - 30 % ). Výskyt ľaváctva je nižší než v amerických štúdiách, tam je však vyšší
aj u kontrol (London a kol. , 1985) . Komplikovanejšie je to s údajmi o vyššom tlaku
u závislých od alkoholu (Kolibáš a kol., 1988) . V našom súbore sa anamnestický údaj
o vyššom tlaku zjavil u 22 %. Neodlišoval však pacientov A a K skupiny. Podobne
v jednej štúdii z Liibecku bol tento znak prítomný u 27 % závislých mužova 24 % závislých žien (Keil a kol., 1989) . Najvýznamnejším znakom z osobnej anamnézy je údaj
o pečeňovom ochorení. Senzitivita tohto znaku v našom sledovaní bola 61,5 %.
Sociálno-anamnestické znaky podľa našich výsledkov možno ťažko upotrebiť v detekcii alkoholizmu pre nízku senzitivitu i špecificitu: Nezistili sme častejšiu profesionálnu
degradáciu, ani žitie v osamelosti u závislých než u kontrolnej skupiny. Tu možno predpokladať , že pri použití inej kontrolnej skupiny by mohli byť iné výsledky.
Anamnestické znaky týkajúce sa terajšieho ochorenia sú v zhode s literatúrou. Ide
o významné markery . Vysokú špecificitu má v našom súbore marker ranná nevoľnosť .
Tento marker je súčasťou väčšiny skríningových inštrumentov alkoholizmu.
Údaje získané somatickým vyšetrením sa ukázali byť v·našom súbore významnejšie
ako anarrmestické znaky pri diferencovaní pacientov so syndrómom závislosti od alko-
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holu od kontrolnej skupiny. Všetky znaky okrem dvoch (tetováž a Dupuytrenova kontrak tura) boli veľmi vysoko signifikantne zastúpené v A skupine, t.j. mali vysokú senzitivitu , niektoré aj vysokú špecificitu. Napríklad subikterus má 100 % špecificitu, teleangiektázie 99,3 % špecificitu . Podobne vysokú špecificitu majú tieto znaky aj v iných
prácach (Arenberger, Záruba , 1988; Arenberger, 1990).
Pri globálnom posúdení pomocných vyšetrení (klinických , hematologických a biochemických) vidno, že zvýšenie tlaku krvi a sedimentácie erytrocytov neodlišovalo pacientov A a K skupiny . Zvýšenie pulzovej frekvencie bolo vysoko zastúpené
aj v K skupine (Lj . znak mal malú ,špecificitu) . Pri markeri zvýšenie alkalickej fosfatázy
ide o nízku senzitivitu - 14 %, Ostatné biochemické znaky by sa mohli použiť pre detekciu , je však potrebné zvážiť možné rozdiely v upotrebiteľnosti vo vzťahu k pohlaviu .
To bude predmetom ďalšieho oznámenia.

Záver
Na základe štúdia literatúry sme zostavili inventár markerov alkoholizmu obsahujúci
anamnestické , klinické i laboratórne markery.
Zistili sme, že náš inventár markerov alkoholizmu (IMA) dostatočne a veľmi vysoko
významne (p < 10.6) odlišuje osoby so závislosťou od alkoholu od kontrolných osôb.
Závislé osoby mali globálne skóre 20,41 , kontrolné len 7 ,07. Takisto skóre mužov
a žien dost atočne odlišovalo obe sledované skupiny pacientov .
Pri analýze jednotlivých častí a položiek inventára zisťujeme , že nie všetky položky
sú dostatočne citlivé. Z rodinnej anamnézy ako nesignifikantné znaky sa ukázali farbosleposť a pečeňové ochorenia. Z osobnej anamnézy nesignifikantné boli znaky operácie
žalúdka, zvýšený krvný tlak, kožné choroby a ľaváctvo, zo sociálnej anamnézy profesionálne zmeny a žitie osamote. Z objektívneho fyzikálneho nálezu výskyt tetováže nebol signifikantne častejší u závislých , rovnako nebolo častejšie zvýšenie tlaku krvi
a zvýšenie hodnoty FW u závislých. Všetky ostatné znaky na určitej hladine štatistickej
signifikancie odlišovali osoby so závislosťou od alkoholu od kontrolných osôb . Všeobecne však možno povedať , že anamnestické znaky mali menšiu senzitivitu a špecificitu než znaky získané objektívnym a laboratórnym vyšetrením. Tento poznatok bude potrebné zvážiť pri konštrukcii skráteného inventára markerov alkoholizmu .
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