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Souhrn
Rízeným rozhovorem byly vyšetreny tfi soubory pražských žen: 139 žen hospitalizovaných
na protialkoholním oddelení s hlavní diagnózou 303, 39 žen prijatých na protialkoholní záchytnou
stanici v alkoholové intoxikaci a 718 žen náhodne vybraných z pražské populace. Všechny ženy
by ly ve veku 20 - 49 let. Relativní riziko obou forem terapeutické intervence je 2,0 nebo vyšší
u dcer problémových pijáku , u žen vychovávaných v neúplných rodinách a u žen s poruchami chování v detství a dospívání. Raný začá'tek pravidelného konzumu alkoholu (od 15 let či dfíve)
je spojen s vysokým relativním rizikem pobytu na záchytné stanici ne však se zvýšenym rizikem
hospitalizace pro závislost na alkoholu. Mezi hospitalizovanými závislými ženami je neúmerne vysoké zastoupení lék are k a zdravotních sester, mezi zachycenými je nápadne vysoké procento pracovnic v pohostinství. V práci se zvažují výhody a nevýhody zvolené metody "prípadu a kontrol".
Je posouzen význam rozdílu mezi obema skupinami pacientek.
Klíčová slova: závislost na alkoholu (ženy) - abúzus alkoholu (pražské ženy) - epidemiologie alkoholismu (ženy) - rizikové faktory alkoholismu (ženy).
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718 CJIy'laJ1HO H 36paHHblx rrpaJKCKHX JKeH~HH . Bce JKeH~HHbI 6bIJIH B B03pacTe
20 ,l:\O 49 JIeT. OTHOCHTeJIbHbIJ1 pHCK o6eHx <pOpM TeparreBTH'leCKOJ1 HHTepBeHqHH rrpe,l:\CTaBJIReT 2,0 HJIH 60JIbIIIe-y ,l:\o'lepeJ1 rrp06JIeMHbIX rrbRHHq , H JKeH~HH , BocrrHTaBIIIHXCR
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H paHbIIIe) CBR3aHO C OTHOCHTeJIbHO 60JIbIIIHM pHCKOM rrpe6bIBaHHR B BbITpe3BHTeJIe , HO
OHO, O,l:\HaKO, He CBR3aHO C rrOBblIIIeHHbIM pHCKOM rOCrrHTaJIH3aqHH H3-3a 3aBHCHMOCTH
OT aJIKOrOJIR . Cpe,l:\H rOCrrHTaJIH3HpOBaHHbIX 3aBHCHMbIX JKeH~HH Ha6JIIQ,l:\aeTCR HerrOMep-
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HO 60JlbIllOe KOJU1'ieCTBO Bpa'ieH H MeflceCTep, cpeflH flOCTaBJleHHbIX B BbITpe3BHTeJlb )KeHll\HH BbIRBJleH He06bIKHoBeHHo BbICOKHH rrpOl.\eHT pa60THHl.\ rrpeflrrpHRTHH 06ll\eCTBeHHoro
rrHTaHHR . B rrpeflJlaraeMOH pa60Te Ol.\eHHBaIOTCR rrOJlO)KHTeJlbHble H OTpHl.\aTeJlbHble CTOpOHbI H36paHHoro MeTofIa "CJly'iaeB H KOHTpOJleH" . 06cy)Kf\aeTCR 3Ha'ieHHe pa3JlH'iHH
Me)Kfly 06eHMH rpyrrrraMH rral.\HeHTOK.
KJlIo'le8ble C/l08a: 3aBHCHMOCTb OT aJlKoroJlR ()KeHll\HHbI) - 3JloyrroTpe6JleHHe aJlKOrOJleM
(rrpa)KCKHe )KeHll\HHbI) - 3rrHfleMHOJlOrHR aJlKOrOJlH3Ma ()KeHll\HHbI) - cpaKTopbI pHCKa aJlKOrOJlH3Ma ()KeHll\HHbI).

L. Csémy, L. Kubička, J. Kože ný : AN EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS
OF RISK FACTORS OF ALCOHOL DEPENDENCE AND ALCOHOL
ABUSE IN URBAN WOMEN
Summary
Three samples of Prague women aged 20-49 were interviewed with regard to hypoth etical risk
factors of problem drinking: 139 women treated as inpatients with the diagnosis of alco hol dependence, 39 alcoho l-intoxicated females admitted for a one day detoxification , and a general population sample of 718 Prague females. The relative risk of both types of treatment intervention is 2,0
or above for daughters of fathers with drinking problems , females from incomplete families
of origin and females with conduct disorders during childhood and adolescence. Early start of regu lar drinking (since 15 or earlier) is associated with high relative risk of a stay at the Detoxification Center but not of treated alcohol dependence . Nurses and physicians are overrepresented
among the alcohol dependent women, waitresses among the detoxified sample. Limits of the casecontrol method are discussed as well as the implications of differences between the two samples
of cases.
Key words: alco hol dependence (women) - alcoho l abuse (Prague women) - epidemiology of a lcoholism (wome n) - risk factors of alcoho lism (women).

L. Csémy, L. Kubička , J. Kožený: EPIDEMIOLOGISCHE ANA L YSE VON
RISIKOFAKTOREN DER ALKOHOLABHÄNGIGKEIT UND DES ALKOHOLMISSBRAUCHES BEI PRAGER FRAUEN
Zusammenfassung
Durch ein gezie ltes Gespräch wurden 3 Gruppen von Prager Frauen untersucht: 139 in Alkoholiker-Heilanstalt mit Hauptdiagnose 303 stationierte Frauen und 39 in der Alkoholiker - Auffangsstation aufgenommene Frauen mit Alkoholvergiftung und 718 a us der Prager Bevälkerung zufällig
ausgewählte Frauen. Alle Frauen waren im Alter von 20 bis 49 Jahren . Ein relatives Risiko beider
Formen therapeutischer Intervention lag bei 2,0 oder häher bei Tächtern von Problemtrinkern ,
bei in unvollständigen Familien a ufgewachsene n Frauen und bei Frauen mit Verhaltungsstärungen im Kindheits- und Jugendalter.
Der fruhe Beginn des regelmässigen Alkoholkonsums (ab 15 Jahre bzw . noch fruher) ist verbunden mit relativ hohem Ri si ko des Aufenthaltes in Alkoholiker-Auffangstation nicht aber mit erhähtem Risiko der Stationierung wegen Alkoholabhängigkeit. Unter den stationierten alkoholabhängingen Frauen ist eine unproportionell hohe Anzahl von Ärztinnen und Krankenschwestern
vertreten, unter den in der Alkoholiker-Auffangsstation aufgenommenen ist auffällig hoher Proze ntsatz von Beschäftigten aus dem Gaststättenwesen.
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In der Arbeit werden Vor- und Nachteile der gewählte n "Case·control" - Met hode bewertet.
Es wird die Bedeutung der Unterschiede zwischen beiden Gru ppen von Patie nt innen be urt eil t.
Schliisse/wärter: alkoholabhängigkeit (Frauen) - A lkoho lmissbrauch (Prager Frauen) - A lkohoIismusepidemiologie (Frauen) - Alko holismusrisikofaktoren (Frauen).
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Tato práce referuje o části výsledku, jichž bylo dosaženo v rámci projektu Rizikové
faktory abúzu alkoholu u mladých mužu a žen. Projekt zahájený v roce 1982 sleduje
dve skupiny osob, náhodne vybraných z populace hl. m. Prahy. Jde jednak o pravdepodobnostní výber puvodne 1076 mužu, narozených 1950 - 1961, jednak o pravde podobnostní výber 718 žen, narozených r. 1938 - 1967. Krome toho by ly vyšetfeny soubory pacientu a pacientek protialkoholních oddelení a dále soubory osob, prijatých
na pražské protialkoholní záchytné stanici. Projekt je koncipován jako longitudinální
studie obou náhodne vybraných populačních výberu osob. U mužské skupiny bylo již
provedeno opakované šetrení s petiletým odstupern . Projekt je zač l enen do Mezinárodního projektu longitudinálního výzkumu úzu alkoholu (Collaborative A1cohol-Related Longitudinal Study), jejž koordinuje dr. Kaye Fillmoreová z Kalifornské univerzity v San Francisku pod záštitou Svetové zdravotnické organizace.
V této práci referujeme o výsledcích, vycházejících ze srovnání dvou sou boru "nemocných " pražských žen s náhodným populačním výberem pražských žen. Nemocnými
ženami jsou míneny jednak ženy, prijaté s hlavní diagnózou závislosti na alkoholu
na jednom ze dvou pražských protialkoholních oddelení pro ženy, jednak ženy prijaté
ve stavu alkoholové intoxikace na pražské záchytné protialkoholní stanici. Všechny ženy byly ve veku 20 - 49 let. Cílem srovnání vybraných charakteristik nemocných žen
s charakteristikami populačního výberu je pokus o objasnení rizikových faktoru závislosti na alkoholu či abúzu alkoholu u žen. Rizikovými faktory jsou míneny činitelé,
uplatňující se v patogenezi studovaných poruch . Naše studie je aplikací jedné z epidemiologických metod studia rizikových faktoru nemocí, metody , označované jako studie
prípadu a kontrol (case-control study). Tato metoda vede k pomerne presným odhadum relativního rizika výskytu nemoci pro osoby exponované uvažovanému rizikovému faktoru ve srovnání s osobami, jež nebyly exponovány. Metoda se opírá o retrospektivní údaje o prítomnosti uvažovaných rizikových faktoru v souborech nemocných
a zdravých osob (prípadu a kontrol) . Pridržujeme se Rothmanovy terminologie (1986).
V české epidemiologické literature se náš typ studie označuje zpravidla jako retrospektivní analytická studie (Žáček, 1984; Šejda, 1987) .
Aplikace metody prípadu a kontrol na problematiku po ruch souvisejících s konzumem alkoholu je spojena s tremi problémy. Jde predne o to, že metoda byla vypracována pro studium patogeneze nemocí. V prípade závislosti na alkoholu či abúzu alkoholu bývá zpochybňová no , zda jde o nemoc. Je treba mít na mysli, že oba pojmy
označují tzv. neostré množiny (fuzzy sets), tj . je obtížné vést hranici mezi nemocnými
a zdravými pokud jde o abúzus alkoholu či závislost na alkoholu. Ve studii prípadu
a kontrol však potrebujeme jednoznačnou operační definici prípadu. Rešili jsme problém tak, že jako první soubor prípadu bereme ženy hospitalizované s hlavní diagnózou
303 na protialkoholním oddelení, jako druhý soubor prípadu ženy prijaté v alkoholové
intoxikaci na záchytné protialkoholní stanici. Kontrolní (populační) sou bor nezahrnuje
ženy, sp lňující operační definici prípadu. Naše definice prípadu se liší: u prvého sou13
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boru prípadu je nesporná chronicita poruchy. Jak bude patrno z výsledku, jde u zachycených žen zpravidla též o pretrvávaj ící problémy. Budeme též analyzovat rozdíly mezi
obema skupinami prípadu .
Druhou nesnází pri užití metody prípadu a kontrol pro studium poruch ve vztahu
k alkoholu je to , že konzum alkoholu v prubehu životních drah prípadu mohl ovlivnit
uvažované rizikové faktory. Kdybychom napríklad chteli vyhodnotit relativní riziko závislosti na alkoholu u rozvedených žen oproti ženám vdaným či svobod ným , museli bychom vzít v úvahu, že nadme rný konzum alkoholu mohl u rady prípadu být jednou
z príčin rozvodu. Tento problém značne omezuje možnost aplikace metody k vyhodnocení hypotetických rizikových faktoru z období dospelosti. V naší studii se proto soustredíme na ty rizikové faktory, jež nemohly být ovlivneny konzumem prípadu (období
detství a dospívání) a na ty, u nichž zpetné pusobení konzumu na rizikové podmínky
se z teoretických duvodu jeví jako málo pravdepodobné .
Tretím problémem našeho typu studie je retrospektivní zpusob zjišťování pfítomnosti uvažovaných rizikových faktoru. Nemocné osoby vypovídají o svém živote v jiné
si tuaci než osoby zdravé . Nelze vyloučit , že projeví tendenci sladit své výpovedi se svou
znalostí vnejší situace. Snažili jsme se čelit prípadnému zkreslení tak. že jsme zjišťo 
vání rizikových faktoru opírali pokud možno o údaje o faktech .
Výber vyhodnocovaných rizikových faktoru abúzu a závislosti vycházel z hypotéz ,
jež jsme formulovali pred zahájením náboru dat v r. 1987 (Kubička, Csémy, 1987).
V stručné rekapitulaci jde o tyto faktory: abúzus alkoholu u otce, výchova v neúplné
rodine, poruchy chování v detství a dospívání , raný začátek pravidelného konzumu
alkoholu , primární afektivní poruchy, expozice silne konzumnímu sociálnímu okolí (ze
strany partnera, nej bližší prítelkyne , spolupracovníku), profese typicky mužská , neúspešnost v sociální roli sexuální partnerky , tolerantní postoje vuči konzumu.
Metoda
Sou bor 139 žen hospitalizovaných na protialkoholním oddelení s hlavní dg. 303 tvofilo 105 žen léčených na pav . 18 v PL Praha 8 a 34 žen léčených v rehabilitačním oddele ní "Psychiatrické kliniky FN Praha 2 v Lojovicích . Tento soubor (dále označovaný
jako H) zahrn uj e asi 80 % všech hospitalizací pražských žen s hlavní dg. 303 za období
od poloviny če rvn a 1987 do poloviny kvetna 1989. U 14,4 % kon 'Ll lu\ al Il'':lrující lékar další diagnózu drogové závislosti či abúzu drog. U tretiny sO\lhuru šlo o opaku\ ;1I1V
pobyt na protialkoholním oddelení.
Soubor 39 žen prijatých v alkoholové intoxikaci na pražské z.i,· hytné protialkoholhí
stanici je pseudonáhodným výberem pražských žen 20 - 49 letých prijatých na stanici
mezi dubnem 1988 a dubnem 1989. Zarazení do souboru (dále OLJ1;IC()\ <Iného Jako
Z) bylo dáno časovými možnostmi vyšetfujících psychologu , pracovníku Psyc hiatrické
kliniky FVL UK . U jedné tretiny zachycených žen šlo o opakovaný záchyt.
Náhodný výber 718 osob z populace pražských žen, narozených 1938 -1967, je prostým pravdepodobnostním výberem na bázi Centrálního registru obyvatel (dále mluvíme osouboru P). Rízené rozhovory se zarazenými ženami byly provádeny v dobe mezi
ríjnem 1987 a červnem 1988. Bylo dosaženo 77 % odezvy.
U všech tfí souboru byl proveden stejný fízený rozhovor 0150 otázk ách vztahujících
se na konzum alkoholu a jeho možné souvislosti. Ženy z populačního souboru poskytly
rozhovor ve svém byte nebo (méne často) na pracovišti . Nemocné ženy (soubory
H a Z) byly vyšetfeny v nemocničním prostfedí , nikdy však ošetfujícím personálern .
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Všechny ženy ze souboru H vyšetfii jeden z autoru (L. Cs.). Nábor dat u souboru
P provádelo 25 zaškolených tazatelek za supervize autoru (L. K. a L. Cs.).

Výsledky

...

Porovnáme nej prve sledované soubory H, Z a P pokud jde o rozložení veku a stupne
vzdelání, poté shrneme základní informaci o jejich konzumu alkoholu anakonec
se soustfedíme na výsledky, vztahující se k rizikovým faktorum obou typu poruch .
Rozložení veku v porovnávaných tfech souborech (tab. 1) se liší s vysokou statistickou významností (chí 2 = 31,03/4, P < 0.001). Ve srovnání s populačním výberem zahrnuje soubor H signifikantne vyšší procento žen ve čtvrté životní dekáde; vsouboru
Z je nadme rné zastoupení žen mladších tficeti let. Vekuvé rozložení sou boru
H a Z se nápadne liší (statisticky vysoce významný rozdíl).
Statisticky vysoce významné jsou rozdílnosti rozložení stupne vzdelání (chí 2 =
= 67,63/6, P < 0.001), (tab. 2). Hlavní nápadností je vysoké zastoupení žen s nejnižším
stupnem vzdelání mezi zachycenými. Není témer rozdílu mezi hospitalizovanými ženami s dg. 303 a popul ač ním výberern.
Tabulka 3 porovnává frekvenci a kvantitu konzumu alkoholu a udávanou hlavní motivaci konzumu. Nejnápadnejším rozdílem mezi prípady a kontrolními osobami
je značne odlišné procento žen, jež udávají konzum 120 ml etanolu (či více) v den konzumu. (Údaje o konzumovaném množství se týkají posledního mesíce pred rozhovorern , takže ze souboru byly pro výpočty procent vyrazeny ženy, jež vposledním mesíci
abstinovaly). V celém souboru P bylo jen 17 žen (2,4 % ) s tak vysokou konzumní kvantitou. Druhý nejvetší rozdíl mezi prípady a kontrolami se týká údajné motivace konzumu . Nejčasteji udávanou hlavní motivaci hospitalizovaných a zachycených žen (chci
zapomenout na starosti, uklidnit se) ženy z populačního souboru témer nikdy neuvádejí. Mezi souborem H a Z jsou v ukazatelích tabulky 3 tfi statisticky významné rozdíly:
V souboru hospitalizovaných je více denních konzumentek a více žen, jež udávají jako

Tabulka I. Rozložení podle veku u so u boru hospi ta lizovaných žen (H, n = 139), souboru žen
prijatých na Protialkoholní záchytnou sta nici (Z, n = 39) a náhodného výberu žen z pražské populace (P, n = 718). Udávané hodnoty jsou v procentech

20-29 1et
30-39 1et
40 - 49 let

H
7 ,9
48,2
43 ,9

Z
43,6
35,9
20,5

P
24 ,3
35,3
40,4

Tabulka 2. Rozložení podle stup ne vzdelání ve sledova ných souborech. Hodno ty v procentech
Vzdelání -so ubor
Základní
Vyučení

Strední s maturitou
Vysokoško lské

H
10,8
28 ,1
41,0
20 ,1

Z
46,2
23,1
25,6
5,1

P
7,5
24,2
49,6
18,7
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Tabulka 3. Frekvence a kvantita konzumu a hlavní motivace udávané jako dôvod pití ve sledovaných souborech

Konzumuje denne
60 ml alkoholu či více ve dnech konzumu
120 ml alkoholu či více ve dnech konzumu
Hlavní motivace: zapomenout na starosti
Hlavní motivace: spo1ečenské okolnosti

%H
60 ,1
87,3
53,8
51,9
5,9

%Z
38,5
76,3
47,3
26,3
18,4

%P
11 ,0
21 ,7
2,8
3,6
39,6

H-P
< .001
< .001
< .001
< . 001
<.001

chí 2p
Z-P
< . 001
< .001
<.001
<.001
<.001

H-Z
< . 05

NS
NS
<.01
< .05

hlavní motivaci konzumu "zapomenout na starosti, uklidnit se". Hospitalizované závislé ženy uvádejí méne často než zachycené ženy "spo l ečenské okolnosti" jako hlavní
motivaci konzumu.
Tabulka 4 shrnuje hlavní výsledky studie. První tfi sloupce tabulky uváctejí pro soubory H , Z aP procenta žen s charakteristikami, jež jsou hypotetickými rizikovými faktory. Čtvrtý sloupec tabulky 4 uvádí hodnoty relativního rizika vzniku závislosti pro
ženy exponované danému faktoru oproti ženám neexponovaným . Podíváme-li se napríklad na první rádek tabulky, vidíme ve čtvrtém sloupci hodnotu relativního rizika
3,3. Interpretace tohoto čísla je , že u dcer otcu s problémy ve vztahu k alkoholu
je riziko závislosti více než tfikrát vyšší než u dcer otcu bez problému salkoholem.
V pátém a šestém sloupci tabulky jsou uvedeny hranice 95 % konfidenčního intervalu
pro tabelované relativní riziko. Hodnoty relativního rizika , které se statisticky významne neliší od jedničky, nejsou tabelová ny . Sedmý sloupec tabulky uvádí relativní rizika
pobytu na záchytné stanici pri expozici daným rizikovým faktorum, další dva sloupce
hranice 95 % konfidenčního intervalu. Poslední sloupec tabulky 4 uvádí statistickou
významnost rozdílu mezi souborem hospitalizovaných a zachycených, pokud jde o prítomnost hypotetických rizikových faktoru.
Výsledky tabulky 4 jsou horizontálními čarami rozdeleny do trí částí. První část
se vztahuje k rizikovým faktorum, jejichž pusobnost musela začít do veku 15 let. Predpokládáme, že na ty to rizikové faktory nemohl mít vliv konzum alkoholu u sledovaných
prípadu. Zjišťujeme, že relativní riziko vzniku obou typu poruch je 2,0 nebo vyšší pro
dcery problémových pijáku (problémový konzum u otce je definován výpovedí dotázané, že dotyčný mel problémy s pitím, prípadne bylléčen), pro ženy vychovávané v neúplných rodinách a pro ženy s poruchami chování behem detství (zjištené podle udávané známky z chování) .
Druhá část tabulky 4 se týká rizikových faktoru z období adolescence (15 - 19 let) .
Pri interpretaci techto výsledku je treba rozlišovat mezi souborem Ha Z . Hospitalizované závislé ženy nezačínaly pravidelne konzumovat dríve než kontrolní ženy sou boru
P. To nám dovoluje , abych om jejich jiné adolescentní charakteristiky zvažovali jako
možné rizikové faktory vzniku závislosti. Takové charakteristiky jsou v tabulce 4 dve :
prerušená docházka do strední školy či u č ilišt e a vyšetrování Verejnou bezpečností.
Hodnoty príslušných relativních rizik jsou 2,2 a 2,9. Pokud jde o adolescentní charakteristiky zachycených žen, je treba si predevším povšimnout, že tyto ženy začínaly mnohem častej i pravidelne konzumov at od 15 let než ženy kontrolní. Relativní riziko pobytu na záchytné stanici je 8,9 pro ženy, jež pravidelne pij í od 151et (ve srovnání s ženami,
které začínaly pravidelne pít pozdeji nebo vubec nezačaly). Tento výsledek ovšem zte16
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10,8
7,9
9.4
14,3
21,6
16.6
7,2
48,2
7,9

Pouze základní vzdelání
Zamestnání v pohostinství
Zamestnání v mužské profesi
Povolání zdravotní sestry nebo lékarky"
Manžel/partner sil ný konzument
Manžel/partner problémový konzument
Silný konzum u nejbližší pfítelkyne
Vek 30-39 let"
Vek 20-29 let"

" Nebylo mezi hypotézami pred zpracováním dat

10,8
6,5
12,2
0,7
19.4
7,9

Vyšetrována VB
Deprese pred 20 rokem veku
Pravidelné pití od 151et
Pravidelné pití od 181et či dríve
Kourení od 151et či dríve

či učilište

denní studium strední školy

15,5
15,8
13,0

Problémové pití u otce
Detství v neúplné rodine
Poruchy chování v detství

Nedokončené

%H

Charakteristika

46,2
25,6
22,0
2,5
33,3
18,0
15.4
35,9
43 ,6

41,0
23,1

~).5

20,5
15.4
23,1

20.0
33,3
18.0

%Z

7,5
3,9
11,6
7.7
4,7
1,2
2.8
35,2
24,4

5,2
2,4
12,5
2,8
25,6
5,3

5,3
8.5
4 ,2

%P

ns
2,1(1,0,4,3)
ns
2.0 (1,2, 3,5)
5,5 (3,3, 9,4)
15,6 (7, 1,34,6)
2,7(1,2 , 5,9)
1,7(1,2. 2,5)

2.2 (1,2,4,2)
2,9 (1 ,2, 6.5)
ns
ns
ns
ns

3,3 ( 1,8,5,9)
2,0(1,3,3,1)
3.4 (1,8.6,3)

ReI. riziko H/P

2.4(1,2.4.6)

10.5 (5 ,3 , 21,0)
R.4 (3,7,19,0)
2,0 (0.9, 4,6)
ns
10,1 (4,8, 21,3)
17.2(6.0.49.2)
6,3 (2,4,16,9)

4,9(2,111.4)
7,5 (2,8, 20,3)
2,1 (1,0, 4,6)
8,9 (3,6,21,7)
2,0(1,0, 3,9)
5.3(2,4,12,1)

4,5 (1,8,10,9)
5,4 (2,6, 11 ,O)
5,0 (2.0,12,2)

ReI. riziko ZlP

<0,00 1
<0,01
<0,10
<0,10
ns
ns
ns
ns
<0.00 1

<0,10
ns
ns
<0,00 1
<0,01
<0,0 1

ns
<0,05
ns

HvsZ
chí 2 P

Tabulka 4. Predpok láda né rizikové faktory abúzu alkoholu u žen léčených pro závislost na alkoholu (soubor H). žen prijatých na Protialkoholní záchytnou stanici (soubor Z) a náhodného výberu žen z praŽsk{populace (soubor Pj . V tabulce jsou dá le uvedeny hodnoty
relativního rizika a jej ich limity pri 95 % hladine spolehlivosti
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žuje interpretaci ostatních adolescentních charakteristik zachycených žen jako možných rizikových faktoru abúzu alkoholu . Mezi zachycenými je oproti kontrolnímu souboru mnohem více žen s prerušenou docházkou do strední školy či učilište, žen vyšetrovaných policií a žen uvádejících depresi pred dvacátým rokem. Všechny tyto charakteristiky však mohly u zachycených žen být ovlivneny raným konzumem alkoholu .
Tretí horizontální oddíl tabulky 4 je venován možným rizikovým faktorum z období
dospelosti . Jde o charakteristiky aktuální v dobe konání rozhovoru. Jak bylo rečeno
v úvodní části práce, všechny charakteristiky z dospelosti mohly být u sou boru
H a Z ovlivneny pijáckými kariérami sledovaných prípadu, i když jsme vybírali charakteristiky, u nichž je takový možný vliv mé ne nasnade. Nejpozoruhodnejším aspektem
výsledku této části tabulky 4 je jejich odlišnost pro hospitalizované ženy ve srovnání
se zachycenými. Zachycené ženy mají ve srovnání s populačním výberem velmi často
nej nižší stupeň vzdelání , pracují často v typicky mužských profesích, bývají často zamestnány v pohostinství. Nic z toho není typické pro hospitalizované ženy s dg . 303.
Vsouboru H je nápadne mnoho lékarek a sester a žen ve čtvrté životní dekáde. V obou
souborech prípadu nalézáme ve srovnání skontrolním souborem značne zvýšené procento žen žijících spartnerem, který je problémovým (nebo aspoň silným pijákem).
Hospitalizované i zachycené ženy mívají též častej i silne konzumující nej bližší prítelkyni . (Za silne konzumujícího se partner či prítelkyne pokládá , jestliže dotázaná
uvedla , že dotyčná osoba konzumuje na posezení obvykle 6 či více piv , 1 litr či více
vína nebo 6 či více sklenic destilátu.) Musíme ovšem pripustit , že závislé i zachycené
ženy mohly být ve svých volbách partneru a prítelkyň ovlivneny svým konzumem alkoholu . .

Diskuse
Výsledky prinášejí podporu pro hypotézu , že poruchy chování v detství a dospívání
predisponují osoby ženského pohlaví k problematickému konzumu alkoholu v dospelosti. Na základe bohaté literatury z vývojové psychologie a psychopatologie lze též
fíci , že další dva zjištené rizikové faktory (otcovo problémové pití a výchova v neúplné
rodine) v nemalé míre podmiňují vznik detských a adolescentních poruch chování.
Souhrnne lze tedy ríci , že osobnostní struktura s rysy nezdrženlivosti (a podmínky podporující její vznik) predisponují ženu k obema námi sledovaným poruchám ve vztahu
ke konzumu alkoholu.
Mezi našimi dvema soubory "prípadu" jsou značné rozdíly jak v konzumních zvyklost ech a motivaci konzumu , tak v charakteristikách , jež jsou možnými rizikovými faktory abnormálního konzumu . Zatímco mezi zachycenými ženami je méne než
40 % denních konzumentek , vetšina závislých žen pred hospitalizací konzumovala denne. Mezi obema soubory nebyly však nápadnejší rozdíly v konzumovaných kvantitách.
Nejve tší rozdíly mezi obema soubory prípadu se týkají veku , stupne vzdelání a veku
začá tku pravidelného konzumu . Zachycené ženy jsou vetšinou mladší , mnohem méne
vzde lané a mnohem častej i pravidelnými pijačkami od rané adolescence. Pozorujemeli tyto odlišnosti mezi obema soubory pfípadu , pficházejí na mysl ne které publikované
typologie poruch v konzumu alkoholu , napr . Cloningerovo (1987a) rozlišení typu
1 a 2. Pro alkoholismus typu 1 je podle Cloningera charakteristický pozdní nástup abúzu (po 25 . roce) a minimáIní kriminalita otce a potomka . Typ 2, omezený na muže ,
se vyznačuje raným nástupem abúzu a kriminalitou otce i syna . Nabízí se otázka, zda
bychom meli naše zachycené ženy považovat za ženské predstavitele Cloningerova typu
18
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2, "omezeného na muže". V jiné práci (Kubička, Kožený, Roth , 1990) bylo poukázáno
na to , že Cloninger (1987b) vlastne nerozlišuje mezi predpokládanou (geneticky podmíne nou) osobnostní strukturou svého alkoholismu typu 2 a sociopatií. Vaillanl
(1983), který zakládá své úvahy na dlouhodobém sledování souboru mužu, rozlišuje
abúzus tvorící součást repertoáru sociopatické (v naší terminologii spíše psychopat ické) osobnosti a primární alkoholismus s následným sociopatickým (antisociálním) chováním. Vaillantovu typologii by bylo možno s určitým oprávnením aplikovat na naše
dva sou bory prípadu: mezi zachycenými ženami je ponekud vyšší procento žen s ranými
poruchami chování. Avšak nejnápadnejší rozdíl mezi obema soubory prípadu se týká
stupne vzdelání. To nás vede k úvaze o úloze nízkého vzdelání v patogenezi abúzu
u zachycenýéh . Ve studii mužu (Kubička, Kožený , 1988) se ukázalo, že nízký stupeň
vzdelání (bez vyučení či maturity) je klíčovým rizikovým faktorem pobytu na záchytné
stanici. Zdá se, že totéž platí pro ženy. Rozhodujícím patogenním činitelem abúzu ,
vedoucího k záchytum, tedy podle našeho názoru není specifická genetická predispozice, nýbrž pijácká kultura osob s nejnižším vzdeláním. Zatímco muži i ženy s dobrým
vzdeláním pijí tak , aby se nestali nápadnými policii , dovoluje pijácká kultura nejméne
vzdelaných vrstev uvolnené chování ve výčepech nej nižší kategorie . Takové chování
pak privolává pozornost orgánu bezpečnosti , často z iniciativy obsluhujícího personálu ,
a následný pobyt na záchytné stanici. Musíme ovšem pfipustit , že nedosažení dobrého
vzdelání muže být ovlivneno biologicky podmínenými charakteristikami jedince. Z tohoto hJediska je zajímavé, že zachycené ženy dost často uvádejí u svých rodiču vyšší
vzdelání než u sebe sama.
Krome poruch chování v detství a dospívání a rizikové čtvrté životní dekády je náš
katalog rizikových faktoru druhé studované poruchy , diagnostikované jako závislost
na alkoholu, pomerne chudý . Zdravotnická profese je spojena se zvýšeným relativním
rizikem hospitalizace pro závislost na alkoholu. Je to však ponekud sporný rizikový
faktor, neboť zdravotn ice bývají možná na léčbu posílány dfíve než jiné ženy svými
starostlivými kolegy a kolegynemi. Ženy léčené s diagnózou 303 vetšinou mají značné
problémy v partnerských vztazích a mívají sklon k tomu spatrovat ve svých partnerských problémech príčinu svého nadmerného pití. Studie prípadu a kontrol nedokáže
pfinést presvedčivé argumenty podporující či vyvracející tento názor. Jeden z našich
negativních výsledku stojí též za povšimnutí : ran á afektivní porucha se v našich datech
nejeví jako rizikový faktor vzniku závislosti na alkoholu. To je v rozporu s nekdy uv ádeným názorem.
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