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Pôvodná práca

Depresívna a úzkostná komorbidita u pacientov závislých od alkoholu

Denisa Demovičová

Súhrn

Cieľom výskumu bola kvantitatívna analýza úzkostnej a depresívnej symptomatiky u pacientov závislých
od alkoholu. Naš výskumný súbor pozostáva zo 68 pacientov (41 mužov a 27 žien), všetci spĺňajú kritériá
pre diagnózu závislosť od alkoholu (MKCH). Na sledovanie depresívnej symptomatiky sme použili Beckovú
sebaposudzovaciu stupnicu. Úzkostnú symptomatiku sme merali pomocou dotazníkov STAI (State – Trait
Anxiety Inventory). Uvedené metodiky sme použili v dvoch meraniach – v úvode ako aj v závere tera-
pie. Výsledky nášho výskumu potvrdili u pacientov závislých od alkoholu prítomnosť tak depresívnej ako
aj úzkostnej symptomatiky, pričom najfrekventovanejší výskyt je v úvode terapie. Najvýraznejšie rozdiely
vo výskyte depresívnej symptomatológie (medzi úvodným a záverečným meraním) sú pri položkách, ktoré
sledujú pocity (vlastná úspešnosť, životná spokojnosť, vnímanie vlastnej osobnosti, pracovné nasadenie a po-
city viny). Pokles sme nezistili pri položkách sledujúcich suicidálne úvahy, plačlivosť a mieru podráždenosti.
Príznaky úzkostnej symptomatiky, aktuálnej úzkosti ako aj úzkostlivosti nie sú pri vstupe do liečby tak
výrazne zastúpené ako príznaky depresívne. Po liečbe je štatisticky významný pokles aktuálnej úzkostnej
symptomatológie vo všetkých položkách STAI X-1 s výnimkou položiek sledujúcich pocity bezstarostnosti,
odpočinutosti, vzrušenosti, prežívania podráždenosti a

”
vyvedenosti z miery“. Najvýraznejší posun v miere

aktuálnej úzkosti je v položkách, ktoré sledujú prežívanie smútku, strachu z neúspechu, pocitu šťastia a po-
treby niečo vykonať. K redukcii v priebehu terapie dochádza aj v prejavoch úzkostlivosti ako osobnostnej
vlastnosti. Štatisticky významné rozdiely sú prítomné vo všetkých položkách s výnimkou položky sledujúcej
prežívanie bezstarostnosti. V prežívaní sklamania a nepríjemných sprievodných príznakov, ktoré sú spojené
s premýšľaním o vlastných problémoch, nastáva v priebehu terapie v miere úzkostlivosti najvýraznejší posun.
Sledovanie potvrdilo zvýšený výskyt depresívnej a úzkostnej symptomatológie v úvode liečby u pacientov
závislých od alkoholu. Zmnoženie depresívnych a úzkostných symptómov poukazuje na vysoké riziko komor-
bidity.
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Úvod

Podľa Regiera a kol. (1990) každý tretí závislý od alkoholu
spĺňa v priebehu života kritéria pre ďalšiu psychiatrickú
poruchu. Pravdepodobnosť suicidálneho správania u osôb
s dvoma a viacerými diagnostikovanými psychickými poru-
chami je 89,7-krát vyššia ako u osôb bez psychickej poru-
chy. Dve a viac psychických porúch bolo diagnostikovaných
u 56,6% osôb so závažným suicidálnym pokusom (Beautrais
a kol., 1996). Početné štúdie z posledných rokov uvádzajú
vysoký výskyt depresívnych a úzkostných porúch u pacien-
tov závislých od alkoholu (Regier a kol., 1990; Tomasson
a Vaglum, 1995 a i.). Brown a kol. (1995) zdôrazňujú prítom-
nosť depresívnej a úzkostnej symptomatiky najmä v úvode
terapie, pričom tieto symptómy u väčšiny pacientov v prie-
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behu troch až štyroch týždňov vymiznú. Preto sme si kládli
otázky týkajúce sa zastúpenia úzkostnej a depresívnej symp-
tomatiky v úvode resp. pred terapiou a v závere resp. po
terapii.

Cieľom práce bola analýza úzkostnej a depresívnej symp-
tomatiky u pacientov závislých od alkoholu v priebehu tera-
pie. Pri niektorých sledovaných ukazovateľoch sme sa zame-
rali i na prípadne rozdiely medzi mužskou a ženskou časťou
našej výskumnej vzorky.

Zhodne uvádzaná vysoká prevalencia depresívnej a úz-
kostnej komorbidity v domácej i zahraničnej odbornej lite-
ratúre je spojená s rozdielnou mierou výskytu týchto po-
rúch u závislých od alkoholu. Uvedené disproporcie možno
vysvetliť použitím rozdielnych metód. Rozdiely sú prítomné
v charakteristikách súboru, v dĺžke abstinencie v čase zis-
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ťovania komorbidity, v časových kritériách komorbidity,
v diagnostických kritériách a pod.
Uvedené odlišnosti, z ktorých pramení rozdielna preva-

lencia nami sledovaných porúch vyskytujúcich sa v duálnej
diagnóze so závislosťou od alkoholu, redukujú možnosti kom-
parácie našich výsledkov s výsledkami iných štúdií.

Sledovaný súbor pacientov

Do sledovaného súboru bolo zaradených celkovo 68 (N=68)
pacientov starších ako 18 rokov, ktorí boli hospitalizovaní
v PN Veľké Zálužie a spĺňali (MKCH-10) kritéria pre diag-
nózu závislosti od alkoholu. Všetci pacienti boli zaradení
do komplexného terapeutického programu opierajúceho sa
o skupinovú psychoterapiu zaradenú do celkového liečebného
režimu oddelenia. Dĺžka trvania terapie bola 10 týždňov.
Všetci pacienti boli oboznámení so zaradením do výskum-
nej štúdie, s ktorým súhlasili. Išlo o 41 mužov a 27 žien,
ktorých priemerný vek bol 40,32 rokov (SD=8,40). Najviac
zastúpená veková kategória bola vo veku od 30 do 39 rokov
(42%), za ňou nasledovala veková kategória od 40 do 49 ro-
kov (32,4%) a nad 50 rokov (16,2%). Najmenej zastúpená
bola najmladšia skupina pacientov – do 29 rokov (8,8%).
V rámci vzdelania sú v prevahe pacienti so stredoškolským
vzdelaním (36,8%), nasleduje učňovské vzdelanie (32,4%).
V menšej miere sú prítomní pacienti s vysokoškolským vzde-
laním (20,6%) a najmenšie zastúpené percento predstavujú
pacienti so základným vzdelaním (10,3%).
U väčšiny pacientov predstavuje aktuálna hospitalizácia

ich prvú ústavnú liečbu (61,8%). Zvyšnú časť predstavujú
pacienti s opakovanou hospitalizáciou, z ktorých ide v po-
radí o 2. liečbu u 19,1%, o 3. liečbu u 8,8% a o 4. liečbu
v poradí u 7,4% pacientov. Po jednom prípade sa vyskytli
pacienti, ktorých aktuálna terapia predstavuje 6. hospitali-
záciu (1,5%) a 10. hospitalizáciu v poradí (1,5%).
Vzhľadom na užívanie antidepresív v našej vzorke skupina

neužívajúca žiadne antidepresíva (55,9%) prevyšuje sku-
pinu, u ktorej je antidepresívna terapia indikovaná (44,1%).
Kým u mužov prevažuje počet pacientov neužívajúcich an-
tidepresívnu terapiu (65,9%), u žien sú naopak v prevahe
pacientky s antidepresívnou terapiou (59,3%), pričom miera
ich percentuálneho zastúpenie je podobná.

Metodika

Použité metodiky charakterizujeme podľa Stančáka a kol.
(1996). Na meranie depresívnej symptomatiky a jej hĺbky
sme použili Beckovu sebaposudzovaciu stupnicu pozostáva-
júcu z 21 štvorstupňových položiek. Celkové skóre určuje
hĺbku depresívneho stavu, pričom diferencuje normu, miernu
depresiu, stredne ťažkú a ťažkú depresiu. Škála sa používa
i na sledovanie terapeutického efektu.
Úzkostnú symptomatiku sme sledovali pomocou dotazní-

kov STAI (State-Trait Anxiety Inventory) podľa Spielberga,
ktoré pre našu populáciu štandardizoval Müllner a kolektív
(1980).

STAI pozostáva z dvoch 20 položkových verzií, ktoré me-
rajú aktuálnu úzkosť (STAI X-1) – teda subjektívne cítenie
v danom čase a úzkostlivosť ako osobnostnú vlastnosť (STAI
X-2) teda individuálne rozdiely vo vnímaní sveta, v emoč-
ných prejavoch a v dispozícii odpovedať špecifickým a pred-
vídateľným spôsobom. STAI X-1 a X-2 má zvlášť normy
pre mužov a pre ženy. Pri určovaní početnosti a percentu-
álneho zastúpenia miery úzkosti a úzkostlivosti nezávisle od
pohlavia – vzhľadom na jednotlivcov nachádzajúcich sa nad
a pod normou – sme ako kritérium normy v oboch prípa-
doch (STAI X-1, X-2) použili voľnejšie normy pre ženskú
populáciu. Podobne ako Beckova sebaposudzovacia škála sa
STAI často uplatňuje ako indikátor terapeutickej úspešnosti
tak biologickej ako i psychoterapeutickej. Sledovanie dep-
resívnej a úzkostnej symptomatiky sme realizovali v dvoch
meraniach. Prvé meranie prebehlo v úvode terapie – v prie-
behu prvého týždňa – teda pred terapiou. Druhé meranie
sa uskutočnilo v závere terapie – v priebehu predposledného
týždňa – teda v podstate po terapii. Čas opakovaného –
druhého – merania sme posunuli na predposledný týždeň
pobytu, z dôvodov pokusu eliminovať možné skreslenie vý-
sledkov prameniace z nárastu úzkostnej a depresívnej symp-
tomatiky krátko pred ukončením terapie, s ktorým máme
u pacientov skúsenosť.
Na overovanie 1. hypotézy sme použili Studentov t-test

pre závislé výbery. Overovanie 2. hypotézy sme realizovali
pomocou Mann-Whitneyho neparametrického U-testu, kto-
rým sme komparovali depresívnu symptomatiku. Úzkostnú
symptomatiku sme sledovali cez Studentov T-test pre nezá-
vislé výbery.
Na overovanie 3. hypotézy sme – vzhľadom na typ pre-

menných – použili výpočet Spearmanovho korelačného ko-
eficientu ako miery vzájomného vzťahu.
Poslednú 4. hypotézu sme overovali prostredníctvom jed-

noduchej analýzy rozptylu One-Way ANOVA. Overovanie
výskumnej otázky prebiehalo pomocou Studentovho t-testu
pre spárované výbery (One-Sample T-test). Pre naše ana-
lýzy sme zvolili hladinu významnosti alfa menšie alebo rovné
0,05. Všetky získané údaje boli vyhodnotené pomocou šta-
tistického softwaru SPSS v.11.5 (Statistical Package for So-
cial Sciense).

Výsledky

Výsledky prezentujeme prostredníctvom deskripcie s vyu-
žitím početností a percentuálneho zastúpenia spracované
v prehľadových tabuľkách.
Celkové zastúpenie pacientov v jednotlivých stupňoch

depresie podľa celkového skóre v Beckovej sebaposudzovacej
stupnici počas prvého merania je v tabuľke 1. Najviac pa-
cientov dosahuje stupeň miernej depresie (51,5%), zvyšné
percento je rozdelené medzi pacientov nachádzajúcich sa
v norme (25,0%) a pacientov so stredne ťažkou depresiou
(23,5%). Stupeň ťažkej depresie nedosiahol ani jeden pa-
cient.
Výsledky 2. merania hĺbky depresie podľa Beckovej seba-

posudzovacej stupnice po terapii poukazujú na najfrekven-
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tovanejšie zastúpenie pacientov v norme (72,1%). U časti
pacientov (23,5%) pretrváva depresívna symptomatika do-
sahujúca stupeň miernej depresie. Stredne ťažkú depresiu
vykazuje 4,4% pacientov. Stupeň ťažkej depresie nie je opäť
zastúpený (pozri tab. 1).

Tabuľka 1. BECK pred liečbou a po nej.

Frekvencia Percento
pred po pred po

Norma 17 49 25,0 72,1

Mierna depresia 35 16 51,5 23,5

Stredne ťažká depresia 16 3 23,5 4,4

Spolu 68 68 100,0 100,0

Medzipohlavné rozdiely v miere zastúpenej depresívnej
symtomatiky pred terapiou a po terapii sú znázornené v ta-
buľke 2.

Tabuľka 2. BECK pred liečbou a po nej u mužov a žien.

Frekvencia Percento
pred po pred po

Muži

Norma 13 29 31,7 70,7

Mierna depresia 20 10 48,8 24,4

Stredne ťažká depresia 8 2 19,5 4,9

Spolu 41 41 100,0 100,0

Ženy

Norma 4 20 14,8 74,1

Mierna depresia 15 6 55,6 22,2

Stredne ťažká depresia 8 1 29,6 3,7

Spolu 27 27 100,0 100,0

U mužov, podobne ako u žien, predstavuje najfrekvento-
vanejšia dosiahnutá miera depresívnej symptomatiky pred
terapiou stupeň miernej depresie. U mužov je to 48,8%
a u žien 55,6%. Významné rozdiely sú v druhom najčastej-
šie dosiahnutom stupni: kým u mužov je to norma (31,7%)
u žien je druhým najviac zastúpeným stupňom stredne ťažká
depresia (29,6%). Najmenej zastúpené percento u mužov
predstavuje stredne ťažká depresia (19,5%) a u žien norma
(14,8%).

Po terapii je dosiahnutá miera depresívnej symptomatiky
u oboch pohlaví podobná. Najčastejšie je zastúpená norma,
ktorá u mužov dosahuje 70,7% a u žien 74,1%. Druhou naj-
frekventovanejšou kategóriou je mierna depresia, ktorá sa
vyskytuje u 24,4% mužov a 22,2% žien. Najmenej častá je
stredne ťažká depresia, predstavujúca u mužov 4,9% a u žien
3,7%.

Miera aktuálnej úzkosti a úzkostlivosti pred terapiou a po
nej (STAI X-1, X-2) je zobrazená v tabuľke 3. Aktuálna úz-
kosť (podľa STAI X-1) podobne ako aj úzkostlivosť (podľa
STAI X-2) sa pred terapiou najčastejšie vyskytuje v pásme
normy. Aktuálna úzkostná symptomatika u 70,6% pacien-
tov. Úzkostlivosť je v norme zastúpená v menšej miere –
u 53% pacientov nášho súboru. V druhej najčastejšej ka-
tegórii – nad normou – sa vyskytuje pri aktuálnej úzkosti
16,2% a pri úzkostlivosti až 29,4% našej vzorky. V najmenej
zastúpenej kategórii – pod normou – sa v aktuálnej úzkosti
nachádza 13,2% a v úzkostlivosti 17,6% pacientov nášho
súboru.

V tabuľke 3 sú aj informácie o celkovom zastúpení pacien-
tov v jednotlivých kategóriách úzkostnej symptomatiky po
terapii. V oboch prípadoch je najviac zastúpená kategória
normy. Pri aktuálnej úzkosti (STAI X-1) sa v norme nachá-
dza 57,3% a pri úzkostlivosti (STAI X-2) presne polovica
(50%) pacientov. Druhú v poradí (v oboch prípadoch) pred-
stavuje kategória – pod normou, v ktorej je zastúpených pri
aktuálnej úzkosti 35,3% a pri úzkostlivosti 38,2% pacientov.
Zvyšné percentá – pri aktuálnej úzkosti 7,4% a úzkostlivosti
11,8% – predstavujú pacienti nachádzajúci sa pod normou.

Tabuľka 3. Aktuálna úzkosť a úzkostlivosť pred terapiou a po
nej (STAI X-1, X-2).

STAI X-1 STAI X-2
Frekvencia Percento Frekvencia Percento
pred po pred po pred po pred po

Pod normou 9 24 13,2 35,3 10 26 17,6 38,2

Nad normou 17 6 16,2 7,4 22 11 29,4 11,8

V tabuľke 4 sú znázornené medzipohlavné rozdiely v miere
zastúpenej úzkostnej symptomatiky v zmysle tak aktuálnej
úzkosti ako i úzkostlivosti.

Pri porovnaní mužov a žien v miere aktuálnej úzkosti
pred terapiou (v 1. meraní) sa ukázalo, že aktuálna úzkostná
symptomatika má podobné percentuálne zastúpenie u mu-
žov (22%) i u žien (25,9%). Najväčšie percentuálne zastú-
penie má aktuálna úzkosť nachádzajúca sa v pásme normy.
U mužov je to 68,2% a u žien 59,6%. Zvyšné percentá –
9,8% mužov a 14,8% žien – predstavujú mieru aktuálnej
úzkosti nachádzajúcu sa v pásme mimo normy smerom na-
dol.
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Tabuľka 4. Aktuálna úzkosť a úzkostlivosť pred terapiou a po
nej u mužov a žien (STAI X-1, X-2).

STAI X-1 STAI X-2
Frekvencia Percento Frekvencia Percento
pred po pred po pred po pred po

Muži

Pod normou 4 17 9,8 41,5 3 16 7,3 39,0

Nad normou 10 6 22,0 12,2 14 6 27,8 12,2

Ženy

Pod normou 4 6 14,8 22,2 4 7 14,8 25,9

Nad normou 8 2 25,9 7,4 13 7 44,4 18,5

Zmeny miery aktuálnej úzkosti po terapii sú zrejmé. Miera
aktuálnej úzkosti je u mužov vyššia (12,2%) ako u žien
(7,4%). Najfrekventovanejšie percentuálne zastúpenie pred-
stavuje opäť aktuálna úzkostná symptomatika nachádzajúca
sa v pásme normy. U mužov je v norme 46,3% a u žien je
to 70,4%. Zvyšné percento mužov (41,5%) a žien (22,2%)
je v pásme mimo normy smerom nadol.
Z výsledkov sú zrejmé aj medzipohlavné rozdiely v miere

úzkostlivosti. U 27,8% mužov sú príznaky úzkostlivosti nad
rámcom normy, kým u žien je to až u 44,4%. Známky úzkost-
livosti nachádzajúce sa v pásme normy sú u mužov v 64,1%
a u žien u 40,8%. Zvyšných 7,3% mužov a 14,8% žien sú
v pásme pod normou.
Mieru úzkostlivosti u mužov a žien po terapii (2.meranie)

vyjadrujeme v tabuľke 4. Príznaky úzkostlivosti ako osob-
nostnej vlastnosti pretrvávajú po terapii o niečo častejšie
u žien (18,5%) ako u mužov (12,2%). Takmer polovica mu-
žov (48,2%) je v pásme normy, u žien je to 55,6%. Veľká
časť mužov – 39,0% je, čo sa týka miery úzkostlivosti, mimo
rámec normy – smerom nadol, u žien je to štvrtina (25,9%).
V nasledujúcej časti dopĺňame deskriptívne charakte-

ristiky inferenčným prístupom komparačného charakteru.
V tabuľke 5 sú výsledky všetkých použitých metód pred a po
terapii – teda miera depresívnej a úzkostnej symptomatiky
pri 1. a 2. meraní. Priemerné skóre v Beckovej sebaposudo-
vacej stupnici je pred terapiou 16,49 (SD = 8,33), kým po
terapii klesá na 7,71 (SD = 6,00). Priemerné skóre pred te-
rapiou v STAI X-1 je 45,71 (SD = 11,15) – po terapii klesá
na 38,41 (SD = 10,76). V STAI X-2 je priemerné skóre pred
terapiou 49,91 (SD = 8,85), ktoré po terapii klesá na 43,68
(SD = 9,32).
Následne sme komparovali všetky tri testy pred a po te-

rapii (tab. 6).
Z výsledkov je zrejmé, že rozdiely vo všetkých použitých

metodikách (Beckova sebaposudzovacia stupnica, STAI X-1,
STAI X-2) pri meraní pred terapiou a po terapii sú štatis-

Tabuľka 5. Porovnanie výsledkov všetkých troch testov (Bec-
kovej sebaposudzovacej stupnice, STAI X-1, X-2) pred a po
liečbe t-test, t-test (deskripcia).

AM N SD

BECK 1 HS 16,49 68 8,337

BECK 2 HS 7,71 68 6,003

STAI - 11 HS 45,71 68 11,153

STAI - 12 HS 38,41 68 10,768

STAI - 21 HS 49,91 68 8,858

STAI - 22 HS 43,68 68 9,324

Tabuľka 6. Porovnanie výsledkov všetkých troch testov (Bec-
kovej sebaposudzovacej stupnice, STAI X-1, X-2) pred a po
liečbe t-test (inferencia).

t df Sig.

BECK 1 HS – BECK 2 HS 7,871 67 0

STAI-11 HS – STAI-12 HS 5,092 67 0

STAI-21 HS – STAI-22 HS 6,059 67 0

ticky vysoko významné. Z uvedeného vyplýva, že rozdiely
v depresívnej a úzkostnej symptomatike sú vysoko signifi-
kantné v prospech merania po terapii, kde dochádza k po-
klesu depresívnej ako i úzkostnej symptomatiky.
Tabuľka 7 ukazuje na absenciu signifikantne významných

rozdielov medzi mierou depresívnej symptomatiky – pri me-
raní pred i po terapii – v závislosti od pohlavia.

Tabuľka 7. Depresia v Beckovej sebaposudzovacej stupnici
v závislosti od pohlavia – pred a po liečbe (U-test (inferencia),
skupinotvorná premenná – pohlavie).

BECK 1 HS BECK 2 HS

Mann-Whitney U 433,0 513,50

Sig. 0,130 0,615

V deskriptívnej rovine možno spozorovať vyššiu mieru
depresie meranej Beckovou sebaposudzovacou stupnicou
u žien, avšak táto diferencia nie je štatisticky významná.
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Výsledky zhrnuté v tabuľke 8 ukazujú, že s výnimkou
miery aktuálnej úzkosti testovanej pred terapiu, nie sú
v miere úzkostnej symptomatiky medzi mužmi a ženami
žiadne signifikantné rozdiely. Aktuálna úzkosť pred terapiou
je u žien signifikantne vyššia.

Tabuľka 8. Úzkosť a úzkostlivosť v STAI X-1, X-2 pred a po
liečbe, t-test (inferencia).

t df Sig.

STAI 11 HS –1,997 66 0,050

STAI 12 HS –0,870 66 0,387

STAI 21 HS –1,833 66 0,071

STAI 22 HS –1,889 66 0,063

Podľa výsledkov uvedených v tabuľke 9 miera depresie
podľa Beckovej sebaposudzovacej stupnice po terapii neko-
reluje s poradím liečby – teda miera depresívnej symptoma-
tiky v našej vzorke neovplyvňuje poradie terapie.

Tabuľka 9. Depresia v Beckovej sebaposudzovacej stupnici vs.
Poradie liečby, korelácia (Spearmanovo Rho).

Poradie BECK 2 HS

Rho 1,000 0,114

Poradie Sig. 0,355

N 68 68

BECK 2 HS Rho 0,114 1,000

Sig. 0,355

N 68 68

Výsledky zhrnuté v tabuľke 10 poukazujú na vzťah medzi
úzkostnou symptomatikou v STAI X-1 a X-2 a vzdelanost-
nou úrovňou. Ukazuje, že kategória nadobudnutého vzdela-
nia nediferencuje v zmysle dosiahnutého skóre anxiety a an-
xiozity.

Diskusia

Odborné štúdie zhodne uvádzajú vysoký výskyt depresívnej
aj úzkostnej komorbidity u pacientov závislých od akoholu.
Odhadované zastúpenie sa však v značnej miere odlišuje.
Pre prevalenciu depresívnych i úzkostných porúch v do-

mácich i zahraničných literárnych zdrojoch je príznačné po-

merne široké rozpätie udávaného vyskytu. Uvedené dispro-
porcie je možné vysvetliť použitím rozdielnych metód.
Rozdiely sú v charakteristikách vyšetrovaných osôb sú-

boru – môže ísť o závislé osoby bez diferenciácie objektu
závislosti, súbor osôb s rôznymi typmi závislosti, prípadne
kombinované závislosti; jedincov majúcich problém s alkoho-
lom na rôznej úrovni – v zmysle škodlivého užívania, závis-
losti od alkoholu alebo nešpecifikovaného

”
problematického

pitia“; môže ísť o ambulantných alebo hospitalizovaných pa-
cientov; pacientov s rôznymi typmi terapie – s psychotera-
piou alebo bez nej a pod.
Za mimoriadne dôležité kritérium – žiaľ nie vždy udané –

považujeme dĺžku abstinencie v čase zisťovania komorbidity,
ktoré nám môže pomôcť diferencovať primárne depresívne
alebo úzkostné ochorenie od sekundárneho.
Rozdielne môžu byť časové kritéria komorbidity – či ide

o okamžitú komorbiditu, komorbiditu v priebehu posledných
3, 6, 12 mesiacov a pod. Najvyššiu prevalenciu bude priro-
dzene vykazovať celoživotná komorbidita.
Ďalej sú to odlišnosti v diagnostických kritériách – od roz-

dielnych klasifikačných systémov, cez diagnostiku prostred-
níctvom rozdielnych psychodiagnostických techník a použi-
tých metód.
Uvedené odlišnosti, z ktorých pramení rozdielna preva-

lencia nami sledovaných porúch vyskytujúcich sa v duálnej
diagnóze so závislosťou od alkoholu, redukujú možnosti kom-
parácie našich výsledkov s výsledkami iných štúdií.
V súlade s Brownom a kol. (1995) sme zistili, že pacienti

závislí od alkoholu, vykazujú pri vstupe do terapie výraz-
nejšiu depresívnu a úzkostnú symptomatiku ako v závere te-
rapie. Depresívna i úzkostná symptomatika, ktorá sa mani-
festuje v úvode protialkoholickej terapie – v priebehu liečby
u väčšiny pacientov klesá.
Prevalencia depresívnych porúch u pacientov závislých od

alkoholu je v zahraničných literárnych zdrojoch od 24,3–
43% (Linskey, 1988; Tomasson a Vaglum, 1995) a v domá-
cich je udávaných 8–62,8% (Novotný et al., 1989; Martinove
et al., 2002; Okruhlica et al., 2002; Matejčíková a Čaplová,
2003).
Pomocou podrobnej analýzy domácich štúdií môžeme ur-

čiť prevalenciu depresívnych porúch v úvode terapie, ktorá
sa nachádza v rozmedzí od 57–62,8 % (Okruhlica et al., 2002;
Novotný et al., 1989).
Pred terapiou bola v našom súbore, podľa Beckovej seba-

posudzovacej stupnice, prítomná depresívna symptomatika
u 75% závislých od alkoholu tvoriacich náš výskumný súbor.
Mierna depresia sa preukázala u 51,5% a depresia stredne
ťažká u 23,5% pacientov. Ťažký stupeň depresie v našej
vzorke nebol zastúpený.
Priemerné skóre dosiahnuté v Beckovom dotazníku pred

terapiou bolo 16,49 (SD+8,34).
Prevalencia depresívnych porúch – zisťovaná Beckovou se-

baposudzovacou škálou – pred terapiou podľa Okrúhlicu et
al. (2002) je 57%. Súbor tvorili žiadatelia o protialkoholickú
liečbu pre problémy s nadmerným pitím, z ktorých len časť
nastúpila do ústavnej terapie. Uvedené môže byť príčinou
nižšieho výskytu depresívnej symptomatiky v štúdii spo-
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Tabuľka 10. Úzkosť a úzkostlivosť v STAI X-1, X-2 vs. Vzdelanie (ANOVA).

Suma štvorcov df Priem. štvorec F Sig.

STAI 11 HS
Medzi skupinami 71,2155 3 23,738 0,184 0,907

V skupinách 8262,903 64 129,108

Spolu 8334,118 67

STAI 12 HS
Medzi skupinami 462,296 3 154,099 1,350 0,266

V skupinách 7306,175 64 114,159

Spolu 7768,471 67

STAI 21 HS
Medzi skupinami 220,786 3 73,595 0,935 0,429

V skupinách 5036,684 64 78,698

Spolu 5257,471 67

STAI 22 HS
Medzi skupinami 99,561 3 33,187 0,371 0,774

V skupinách 5725,321 64 89,458

Spolu 5824,882 67

menutých autorov v porovnaní s našimi výsledky. Celkové
priemerné skóre daného súboru – 17,9, u pacientov s ná-
slednou hospitalizáciou (20,8), bolo však vyššie ako v našej
vzorke, ktorej priemerné skóre bolo 16,49 (SD+8,34). Z uve-
deného môžeme suponovať, keďže autori neupresňujú dosia-
hnutý stupeň depresie v ich výskumnom súbore, vyššie za-
stúpenie stredne ťažkého a ťažkého stupňa depresie v porov-
naní s našou vzorkou, v ktorej je v prevahe mierny stupeň
depresívnej symptomatiky.
Prevalencia depresie meranej pomocou Beckovej stupnice

Novotným et al. (1989) pred terapiou u pacientov závislých
od alkoholu je opäť nižšia (62,8%) ako v našom súbore. Roz-
dielny výskyt môže byť podmienený rozdielnym zastúpením
jednotlivých stupňov depresie. V našej vzorke vysoko pre-
važuje mierna depresia, výskyt ktorej Novotný et al. neuvá-
dzajú. Vo svojej štúdii autori referujú výhradne o stredne
ťažkom a ťažkom stupni depresie (v našej vzorke úplne ab-
sentujúci) u pacientov hospitalizovaných pre závislosť od al-
koholu.
Depresívna symptomatika po terapii v Beckovej sebapo-

sudzovacej stupnici zaznamenala výrazný pokles. Vyskytla
sa u 27,9% pacientov, pričom prevažovala mierna depresia
u 23,5% a jej stredne ťažký stupeň sa preukázal len u 4,4%
závislých od alkoholu. Priemerné skóre Beckovej stupnice pri
vstupe do terapie bolo 7,71 (SD+6,00).
Depresívna symptomatológia vyskytujúca sa približne po

9. týždňoch by teoreticky mohla zodpovedať primárnej dep-
resívnej symptomatológii. Časť symptómov však môže byť
súčasťou obáv, ktoré sa v závere terapie u pacientov pri-
rodzene objavujú. Obavy zo zlyhania, zvládnutia nástrah
reálneho života, riešenia početných problémov prameniacich
z obdobia pred terapiou, prijatia okolím a pod. – to všetko sú
faktory, ktoré sa môžu spolupodielať na prítomnosti depre-
sívnej symptomatiky. Presná diagnostika primárnej depresie

je však prirodzene komplexnejšia – opiera sa o klinické vyšet-
renie vrátane podrobných anamnestických údajov a/alebo
psychodiagnostické vyšetrenie.

Prevalencia primárnej depresívnej poruchy sa v štúdiách
našich autorov udáva v rozmedzí 8–11,5% (Okruhlica et al.,
2002; Martinove et al., 2002; Matejčíková a Čaplová, 2003).

Zistili sme, že po terapii – v porovnaní s meraním pred
terapiou – dochádza k štatisticky významnému poklesu dep-
resívnej symptomatológie vo všetkých položkách Beckovej
sebaposudzovacej stupnice s výnimkou položiek sledujúcich
suicidálne úvahy, plačlivosť a mieru podráždenosti.

Podrobná analýza dotazníkov poukazuje na neprítomnosť
suicidálnych ideácií u pacientov tak pred terapiou – ako i po
nej, čo vysvetľuje stabilitu danej položky. Suicidálne úvahy
– zvyčajne bez tendencie k ich realizácii – sa pred terapiou
objavili len výnimočne, v závere terapie zvyčajne chýbali.

Absencia suicidálnych myšlienok je – vzhľadom k neprí-
tomnosti ťažkého stupňa depresie v našom súbore – priro-
dzená. Podobne sa v našej vzorke takmer nevyskytuje plač-
livosť. Najfrekventovanejšie udávanou mierou podráždenosti
– pred i po terapii – je podráždenosť nepresahujúca obvyklú
mieru. Uvedené však nehovorí nič o

”
obvyklej miere“ po-

dráždenosti u pacientov závislých od alkoholu.

Najvýraznejšie rozdiely sú naopak pri položkách, ktoré
sledujú pocity vlastnej úspešnosti, prežívanie životnej spo-
kojnosti, vnímanie vlastnej osobnosti, pracovné nasadenie
a pocity viny.

Zmenu prvých štyroch uvedených položiek považujeme za
prirodzenú. Nastúpená cesta smerujúca k abstinencii v pozi-
tívnom smere ovplyvňuje vnímanie vlastnej osoby, ktoré sa
následne odráža v prežívaní vlastnej úspešnosti a životnej
spokojnosti. Abstinencia z pochopiteľných dôvodov prináša
i zmeny v pracovnej aktivite.
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Za zaujímavé považujeme práve pocity viny, ktoré sú
podľa výsledkov nášho výskumu výraznejšie v úvode terapie,
kým v závere terapie zaznamenávajú výrazný pokles. Uve-
dené je v rozpore s našimi klinickými skúsenosťami, podľa
ktorých prežívanie pocitu viny je výraznejšie v závere tera-
pie, kedy pacienti s odstupom času a

”
triezvou hlavou“ re-

kapitulujú svoje správanie. Naopak v úvode terapie je u pa-
cientov zrejmá snaha nájsť pomyselného vinníka za svoju zá-
vislosť mimo vlastnú osobu. Výsledky nášho výskumu však
môžu poukazovať na ich prítomnosť – zrejme v potlače-
nej forme – i v úvode terapie. Uvedomenie si pocitov viny,
ako aj schopnosť ich verbalizácie predstavujú pomerne dlho-
dobý proces. Dynamika prežívania pocitov viny sa však mení
v priebehu nielen samotnej hospitalizácie, ale i v procese do-
liečovania, kedy epizodicky dochádza k ich kulminácii.
Prevalencia úzkostných porúch sa v nám dostupných za-

hraničných štúdiách uvádza 42,3–65% (Tomasson a Vaglum,
1995), čo je v porovnaní s depresívnymi poruchami vyšší vý-
skyt. V domácich štúdiách napr. Martinove et al. (2002) uvá-
dzajú 21% úzkostných porúch u závislých pacientov, neuro-
tická symptomatika sa podľa Novotného et al. (1989) mani-
festovala pri prijatí u 88,5% a po 14-dňovej terapii u 37,1%
pacientov závislých od alkoholu.
Podľa našich výsledkov je úzkostná symptomatika (aktu-

álna úzkosť a úzkostlivosť) pred terapiou zastúpená v pod-
statne nižšej miere. Aktuálna úzkosť, podľa STAI X-1,
sa manifestovala u 16,2% pacientov, kým zastúpenie úz-
kostlivosti (STAI X-2) bolo výraznejšie – u 29,4% našej
vzorky. Možnosti porovnania našich výsledkov s literárnymi
údajmi sú obmedzené. Sledovanie neurotickej symptomatiky
v úvode terapie vo výskume Novotného et al. (1989) nám na
prvý pohľad možnosť určitej komparácie ponúka. Uvedený
výskum sa okrem podobného okruhu sledovaných príznakov
a rovnakého času ich testovania v ďalších charakteristikách
však odlišuje. Ide o charakteristiky ako: veľkosť výskumnej
vzorky – ktorá je v našom výskume podstatne väčšia (N=68
: N=35), výber pacientov – v našej vzorke pacienti zaradení
do komplexného terapeutického programu, u Novotného et
al. (1989) všetci prijatí pacienti so závislosťou od alkoholu,
príčiny hospitalizácie – v našom súbore širšie ako len za-
stavenie excesívneho pitia a prítomnosť abstinenčnej symp-
tomatiky ako uvádzajú Novotný et al. (1989) predovšetkým
snaha o liečbu samotnej závislosti, terapia – u nás komplexná
terapia, u Novotného et al. (1989) detoxikácia a roboračná
terapia, použitá testová metóda – u nás dotazník úzkosti
a úzkostlivosti – STAI X-1 a X-2, u Novotného et al. (1989)
dotazník N-5.
Domnievame sa, že práve rozdielna testová metóda môže

mať najvýraznejší podiel na markantných rozdieloch v miere
výskytu sledovaných symptómov. Dotazník N-5 rozdelili au-
tori z deskriptívnych dôvodov na tri okruhy symptómov –
na príznaky z okruhu depresívneho, neurastenického a vege-
tatívneho syndrómu. Z uvedeného je zrejmé, že práve dep-
resívne symptómy mohli spôsobiť zdvih na škále sledujúcej
neurotickú symptomatiku.
Aktuálna úzkosť ako aj úzkostlivosť zaznamenali po te-

rapii v STAI X-1 a X-2 výrazný pokles. Aktuálna úzkostná

symptomatika sa objavila u 7,4 závislých od alkoholu. Šta-
tisticky signifikanté zmeny nastali i v miere úzkostlivosti,
ktorá je chápaná ako relatívne stála osobnostná vlastnosť.
Úzkostlivosť sa manifestovala u 11,8% pacientov.
Myslíme si, že zmeny v tejto relatívne konštantnej kategó-

rii môžu byť podmienené rozdielmi vnímania a hodnotenie
vlastného prežívania v úvode a v závere terapie. Pred te-
rapiou, keď je zvýraznená negatívna symptomatika, môže
jedinec svoje aktuálne – negatívne prežívanie generalizovať
na svoje zvyčajné prežívanie.
Podobne ako v prípade depresívnej symptomatiky v zá-

vere terapie – aj úzkostnú symptomatiku môžeme vnímať
v zmysle primárnej poruchy len na teoretickej úrovni. Na
rozdiel od depresívnej symptomatológie sa nám však nepo-
darilo nájsť porovnateľný výskum, keďže všetky nám do-
stupné štúdie danú problematiku sledovali v zmysle komor-
bidity úzkostných porúch u pacientov závislých od alkoholu.
Podľa našich zistení dochádza po terapii – v porovnaní

s meraním pred terapiou – k štatisticky významnému po-
klesu aktuálnej úzkostnej symptomatológie vo všetkých po-
ložkách STAI X-1 s vynimkou položiek sledujúcich pocity
bezstarostnosti, odpočinutosti, vzrušenosti, prežívania po-
dráždenosti a

”
vyvedenosti z miery“.

Relatívnu konštantnosť miery bezstarostnosti a odpoči-
nutosti považujeme za prirodzenú. Z podrobnejšej analýzy
vyplýva, že nafrekventovanejšie udávaná miera aktuálneho
prežívania bezstarostnosti – je miera charakterizovaná slo-
vami

”
len trochu“. Výraznejšie prežívanie bezstarostnosti by

v kontexte nástupu na protialkoholickú terapiu, ale i v jej
závere, kedy riešeniu početných problémov musí jedinec če-
liť v reálnych podmienkach, bolo nelogické. Miera prežívania
odpočinutosti bola v našej vzorke síce rôzna – v súvislosti
s úvodom a záverom terapie však pomerne zhodná. Dom-
nievame sa, že kompletná protialkoholická terapia vyžaduje
zo strany pacientov mnoho energie, síl a psychickej aktivity,
ktoré však so zmenou miery oddýchnutosti veľmi nekorelujú.
Zmenám odolávala – podobne ako v Beckovej stupnici –

i miera podráždenosti. Najfrekventovanejšie prežívanie po-
dráždenosti a pocitu

”
vyvedenosti z miery“ bolo charakteri-

zované termínmi –
”
vôbec nie“ alebo

”
len trochu“. Uvedené

môže ponúkať vysvetlenie vnímania
”
podráždenosti“ ako re-

latívne stálej osobnostnej črty, ktorá je terapeutickým pro-
cesom takmer neovplyvniteľná. Zistenie v zmysle, že miera
podráždenosti nekoreluje s úspešnosťou terapie a snáď i s po-
tenciálnou abstinenciou by mohlo byť zaujímavé pre terape-
utov pracujúcich so závislými pacientmi. Z praxe je známe,
že u pacientov so zvýšenou mierou podráždenosti sa zvažuje
horšia prognóza abstinencie.
Najmenšiu zmenu – i keď s prítomnou interindividuál-

nou variabilitou – zaznamenalo prežívanie miery vzruše-
nosti. Hartl a Hartlová (2000) definujú v psychologickom
slovníku pojem excitácia (vzrušenie, podráždenie, vybude-
nie) ako

”
bezprostredne prebiehajúci proces vzrušenia po

určitom podnete“. Už z uvedenej definície je zrejmé, že pod-
net vzrušenia môže byť rôzny, čo sa mohlo prejaviť i v sa-
motnom vnímaní daného termínu u pacientov nášho súboru.
Otázkou však zostáva – prečo sa miera vzrušenia u pacientov
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v priebehu terapie nezmenila? K riešeniu by snáď prispelo
zistenie významu, ktorý danému výrazu pripisovali pacienti
nášho súboru.

Najvýraznejší posun v miere aktuálnej úzkosti nastáva
v položkách sledujúcich prežívanie smútku, strachu z neús-
pechu, pocitu šťastia a potreby niečo vykonať. S oslabujúcim
sa prežívaním smútku prirodzene narastá zvyšujúci sa po-
cit subjektívne prežívaného pocitu šťastia. Klesajúci strach
z neúspechu je zrejme podmienený zvyšujúcim sa sebave-
domím v priebehu liečby. Za klesajúcu mieru potreby niečo
robiť môže byť – podľa nás – zodpovedný silný

”
pretlak“

zmien, ktoré chce pacient vo svojom živote urobiť po ná-
stupe do terapie. Tento – prirodzeným spôsobom v priebehu
liečby klesá napr. samotnou realizáciou plánovaných zmien.

V miere úzkostlivosti ako osobnostnej vlastnosti – meranej
pomocou STAI X-2 – dochádza v priebehu terapie k reduk-
cii prejavov úzkostlivosti vo všetkých položkách s výnimkou
– podobne ako pri aktuálnej úzkosti – položky sledujúcej
prežívanie bezstarostnosti.

Najvýraznejší posun nastáva v miere prežívania sklama-
nia a nepríjemných sprievodných príznakov spojených s pre-
mýšľaním o vlastných problémoch, ktorých riešenie v prie-
behu terapie nadobúda reálne kontúry, čo môže determino-
vať oslabovanie negatívneho sprievodného náboja.

Antidepresívna terapia bola v našej vzorke indikovaná
u 44,4% pacientov závislých od alkoholu. Antidepresívna
medikácia vykazuje výrazné medzipohlavné rozdiely. Kým
u mužov prevažuje počet pacientov neužívajúcich antidep-
resívnu terapiu (65,9%), u žien sú naopak v prevahe pa-
cientky s antidepresívnou liečbou (59,3%), pričom miera ich
percentuálneho zastúpenie je podobná. Užívanie antidepre-
sív v našej vzorke je výrazne vyššie ako v iných štúdiách.
Martinove et al. (2002) udáva užívanie antidepresív u závis-
lých pacientov v 9,7%, podobne ako Okruhlica et al. (2002),
ktorí zaznamenali antidepresívnu terapiu u 8% pacientov
závislých od alkoholu s diagnostikovanou primárnou depre-
siou. O veľmi zriedkavom podávaní antidepresív u závislých
od alkoholu referuje i Kolibáš et al. (1999). Vysvetlenie nám
neumožňuje ani hypotetické vnímanie depresívnych symptó-
mov prítomných po terapii (27,9%) v zmysle primárnej dep-
resívnej symptomatiky, ktorá predstavuje hlavnú indikačnú
skupinu antidepresívnej terapie. Z porovnania je zrejmé, že
užívanie antidepresív je výrazne frekventovanejšie ako zastú-
penie prípadnej primárnej depresívnej symptomatiky. Uve-
dené možno vysvetliť v súlade kritikou nadužívania farma-
koterapie v počiatočných fázach uzdravovania, o ktorom re-
feruje Rotgers et al., (1999).

Iné vysvetlenie môže ponúkať fakt, že mnohí odborníci
uprednostňujú – ako o nich referujú Dóci a Shahpesandy
(2001) – farmakoterapiu i pri sekundárnej depresii. Možným
vysvetlením môže byť i prítomnosť úzkostnej symptomatiky,
ktorá predstavuje ďalšiu indikačnú oblasť pre terapiu anti-
depresívami. Pri farmakoterapii úzkostných porúch sa v po-
slednom období pred indikáciou anxiolitík – pre relatívne
vysoké riziko vzniku závislosti – preferuje liečba antidepre-
sívami (Praško a Kosová, in: Höschl et al. 2002).

U žien závislých od alkoholu sa v našej vzorke nepreuká-
zala vyššia miera depresie ako u mužskej časti nášho súboru.
Výraznejšia úzkosť sa u žien – v porovnaní s mužmi – mani-
festuje len v rámci aktuálnej úzkostnej symptomatiky pred
terapiou.

Na vyšší výskyt depresívnej a úzkostnej symptomatológie
u žien závislých od alkoholu upozorňujú viacerí autori (Hel-
ler et al., 1996; Nešpor a Csémy, 1996; Maxiánová, 1999).

V súvislosti s depresívnou symptomatológiou sú naše zis-
tenia v zhode s výsledkami Okruhlicu et al. (2002), ktorí
pomocou Beckovej sebaposudzovacej stupnice, nepotvrdili
rozdielny výskyt depresívnej symptomatiky u žien a mužov
závislých od alkoholu. Aj napriek absencii signifikantne vý-
znamných rozdielov medzi mužmi a ženami – možno v des-
kriptívnej rovine spozorovať vyššiu mieru depresie u ženskej
časti nášho súboru.

Sledovanie percentuálneho zastúpenia u mužov a žien
v jednotlivých stupňoch depresie v Beckovej sebaposudzo-
vacej stupnici, nám poukázalo na prítomnosť určitých me-
dzipohlavných rozdielov. Kým pred terapiou je najfrekven-
tovanejším stupňom u oboch pohlaví mierna depresia (muži
– 48,8%, ženy – 55,6%), druhé miesto u mužov predstavo-
vala norma (31,7%), kým u žien to bola stredne ťažká dep-
resia (29,6%). V závere terapie je percentuálne zastúpenie
v jednotlivých stupňoch depresie – medzi mužmi a ženami –
vyrovnané.

Interpohlavné rozdiely v úzkostnej symptomatike sú sig-
nifikantne významné len v miere aktuálnej úzkosti meranej
pomocou STAI X-1 pred terapiou. Vyššia miera úzkosti pri
prijatí do terapie môže byť podmienená špecifikami ženskej
závislosti – predovšetkým však postojom k nej. Rozdielna
miera tolerancie k pitiu u mužov a žien je zrejmá. Pre zá-
vislé ženy je príznačné, že sa za svoje pitie hanbia, a preto
pijú tajne a zvyčajne osamote. Z uvedeného pramení i okolím
rozdielne prijímanie protialkoholickej liečby u mužov a žien,
ktorá je u mužov jednoznačne spoločensky prijateľnejšia.
Z klinickej praxe je známe, že ženy sa k protialkoholickej
liečbe odhodlávajú dlhší čas, v porovnaní s mužmi sa stre-
távajú s väčším nepochopením okolia – neraz i toho naj-
bližšieho. Sociálne kontakty žien sú dôsledkom ich závislosti
– ako o nich referujú Heller et al. (1996) – podstatne viac
narušené, ich sociálne odmietanie a izolácie sú zreteľnejšie
a razantnejšie. Domnievame sa, že uvedené súvislosti deter-
minujú významne vyššie úzkostné prežívanie žien v úvode
terapie.

Zo sledovania frekvencie a percentuálneho zastúpenia jed-
notlivých kategórií aktuálnej úzkosti a úzkostlivosti (norma,
skóre pod normou, skóre nad normou) sú pred a po terapii
– medzi mužmi a ženami – preukazné určité rozdiely.

Poradie miery aktuálnej úzkostnej symptomatiky pred te-
rapiou je medzi oboma pohlaviami zhodné (1. norma, 2. nad
normou, 3. pod normou). Odlišnosti sa objavujú pri podrob-
nejšej analýze percentuálneho zastúpenia jednotlivých kate-
górií. Kým u mužov je – v porovnaní so ženami – percentu-
álne viac zastúpená norma – 68,2% (ženy – 59,6%). V ka-
tegóriách mimo normy je to presne naopak. Nad normou sa
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je 25,9% žien – v porovnaní s 22% mužov a pod normou sa
vyskytuje 14,8% žien – v kontraste s 9,8% mužov.
Po terapii sa poradie jednotlivých kategórií aktuálnej úz-

kosti prirodzeným spôsobom zmenilo (1. norma, 2. pod nor-
mou, 3. nad normou), pričom naďalej pretrváva zhoda pora-
dia medzi oboma pohlaviami. Percentuálne zastúpenie jed-
notlivých kategórií aktuálnej úzkosti je presne opačné ako
pred terapiou. Norma je viac zastúpená v ženskej časti nášho
súboru – u 70,4% (muži – 46,3%), kým mimo normy má pre-
vahu mužská časť vzorky. Nad normou sa nachádza 12,2%
mužov (7,4% žien) a pod normou až 41,5% mužov – v po-
rovnaní s 22,2% žien.
Fakt, že u mužov je pred terapiou – v porovnaní so ženami

– výraznejšie zastúpená norma súvisí zrejme so zjavnejšou
úzkosťou žien. Naopak prevaha percentuálneho zastúpenia
normy po terapii u žien – môže mať viacej dôvodov.
Jednak môže súvisieť s výrazným

”
prepadom“ mužov po

terapii do kategórie – pod normou. Danú kategóriu môžeme
vnímať v pozitívnom zmysle ako širšiu normu alebo v nega-
tívnom ponímaní ako dôsledok – v porovnaní so ženami –
výraznejšieho podhodnocovania možných problémov po te-
rapii u mužov. Jednak prevahou mužov v kategórii – nad
normou, čo by mohlo súvisieť s tým, že muži mali v úvode te-
rapie zábrany priznať prítomnosť anxiety alebo je úzkostná
symptomatika u mužov ťažšie terapeutický ovplyvniteľná.
Poradie miery úzkostlivosti po terapii je medzi oboma

pohlaviami rozdielne. U mužov dominuje norma – 64,1%
(ženy – 40,8%). U žien sú naopak v popredí kategórie mimo
normu. Nad normou je 44,4% žien (muži – 27,8%) a pod
normou 14,8% žien (muži 7,3%). Uvedené percentuálne za-
stúpenie je podmienené zrejme výraznejšou úzkostlivosťou
žien.
Po terapii sa poradie opäť zmenilo prirodzeným spôsobom

(1. norma, 2. pod normou, 3. nad normou), pričom poradie
medzi oboma pohlaviami je zhodné. V percentuálnom za-
stúpení však v norme ako aj v kategórii – nad normou do-
minujú ženy. V norme je 55,6% žien (48,8% mužov) a nad
normou je 18,5% žien (12,2% mužov). U mužov je naopak,
podobne ako pri aktuálnej úzkosti po terapii, prevaha v ka-
tegórii – pod normou, v ktorej je až 39,0% mužov (25,9%
žien). Vyššie percentuálne zastúpenie žien v kategórii – nad
normou, zrejme pramení zo spomenutej zvýraznenej úzkost-
livosti u žien. Príčiny prevahy mužov v kategórii – pod nor-
mou môžu byť obdobné ako pri aktuálnej úzkosti.
Výsledky nášho výskumu nepotvrdili koreláciu medzi mie-

rou depresívnej symptomatiky a poradím liečby. U pacientov
s vysokým skóre v Beckovej sebaposudzovacej stupnici dep-
resie sa nepreukázala zvýšená frekvencia opakovaných hos-
pitalizácií. Výsledky v našom súbore nepotvrdzujú zistenia
Martinove et al. (2002) o opakovanej psychiatrickej hospita-
lizácii u 3/4 závislých pacientov s depresívnou komorbiditou.
Príčiny môžu byť v miere nami zistenej depresie. Väčšina
depresívnej symptomatiky po terapii, ktorá je v súvislosti
s diagnostikou primárnej depresie významnejšia, nepresa-
huje stupeň miernej depresie a len u malej časti (4,4%) do-
sahujú príznaky stredne ťažkú úroveň, pričom ťažký stupeň
depresie nebol zastúpený vôbec. Iné vysvetlenie môže súvi-

sieť so zložením nášho súboru, v ktorom je prevaha pacientov
s prvým liečebným pobytom. U pacientov s prvoliečbou nie
je možné overiť ich prípadné opakované liečby.
Vyšší počet hospitalizácií – v kontraste s Martinove et

al. (2000) – sa nepotvrdil ani u pacientov závislých od al-
koholu s priekaznou úzkostnou symptomatikou, ktorá bola
zisťovaná pomocou STAI X-1 a X-2. Uvedené zistenia sú
v zhode s výsledkami štúdie Komadovej a Heretika (2002),
ktorá nepotvrdila vyššiu frekvenciu hospitalizácií u závislých
od alkoholu so sociálnou fóbiou. Rozdiely v sledovanej symp-
tomatológii oboch štúdii (úzkosti a sociálnej fóbie) u závis-
lých pacientov však mieru porovnateľnosti oboch výskumov
mierne oslabujú.
Kategória nadobudnutého vzdelania u závislých od alko-

holu nediferencuje – podľa našich zistení – v zmysle získa-
ného skóre aktuálnej úzkosti a úzkostlivosti ako vlastnosti.
Naše závery nekorešpondujú s Angstom a Vollrathom (Co-
hen, 2002), podľa ktorých sa úzkostní jedinci častejšie nachá-
dzajú medzi osobami s vyšším vzdelaním. S názormi autorov
– aj napriek tomu, že svoje tvrdenia neformulovali v kon-
texte úzkosti u závislých jedincov – nesúhlasíme. Úzkostná
symptomatika sa vyskytuje v širokom spektre od normy až
po patológiu. Objavuje sa ako súčasť viacerých somatických
i psychických ochorení. Úzkosť predstavuje centrálny prí-
znak úzkostných porúch, ktoré sa však vo svojich charak-
teristikách značne rozlišujú. Jednou z najfrekventovanejších
úzkostných porúch v bežnej populácii, ale i u pacientov so
závislosťou od alkoholu je sociálna fóbia. Práve v súvislosti
so sociálnou fóbiou sa konštatuje nižšia úroveň dosiahnu-
tého vzdelania ako v zdravej populácii (Praško et al., 1998;
Komadová a Heretik, 2002).
Náš výskum je limitovaný sledovaním výhradne úzkost-

nej a depresívnej symptomatiky u pacientov závislých od
alkoholu, ktoré neumožňuje zhodnotiť prevalenciu úzkostnej
a depresívnej komorbidity u závislých pacientov.
Zaujímavá by mohla byť aplikácia špecifických dotazní-

kových metód u pacientov s preukaznou predovšetkým úz-
kostnou ale i depresívnou symptomatikou v závere terapie,
ktorá by napomáhala bližšiemu určeniu poruchy. Výskyt du-
álnych diagnóz by však umožňovalo len kompletné klinické
vyšetrenie spolu s anamnestickými dátami. Práve absenciu
podrobnejších anamnestických údajov pokladáme za nedos-
tatok našho výskumu.
V rámci lepšieho porozumenia úzkosti a depresivity u pa-

cientov závislých od alkoholu by mohlo byť užitočné zahrnu-
tie kontrolnej skupiny – podobne ako u Maxiánovej (1999) –
zdravej populácie. V súvislosti s vplyvom psychoterapie by
bolo možné sledovanie kontrolnej skupiny bez psychoterape-
utickej zložky liečby.

Závery

Cieľom nášho výskumu bola analýza úzkostnej a depresívnej
symptomatiky u pacientov závislých od alkoholu v priebehu
terapie. Ukázalo sa, že pacienti závislí od alkoholu vyka-
zujú pri vstupe do terapie výraznejšiu depresívnu a úzkostnú
symptomatiku ako v závere terapie. Depresívna i úzkostná
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symptomatika, ktorá sa manifestuje v úvode protialkoholic-
kej terapie, v priebehu liečby u väčšiny pacientov klesá.
Výsledky nášho výskumu potvrdili u pacientov závis-

lých od alkoholu prítomnosť tak depresívnej ako i úzkost-
nej symptomatiky. Najfrekventovanejší výskyt nami sledo-
vaných symptómov je v úvode terapie. Aj napriek zná-
memu faktu, že značnú časť tejto patologickej symptoma-
tiky je možné pripísať odvykaciemu (abstinenčnému) stavu
prípadne intoxikácii, sme presvedčení o dôležitosti jej moni-
torovania.
Aj sekundárna symptomatika môže predstavovať riziko –

najmä v súvislosti s možným suicidálnym správaním spája-
ným predovšetkým s depresívnou symptomatológiou.
Napriek nízkemu zastúpeniu suicidálnych ideácií, vychá-

dzajúc z našich výsledkov, ich nie je možné – pre prípadné
riziko spojené s ich realizáciou – zanedbať.
Výhodou Beckovej sebaposudzovacej stupnice, ale i do-

tazníkov STAI X-1 a X-2 je ich rýchla administrácia, ale
i vyhodnotenie. Okrem skríningu je pozitívom spomenutých
metód aj ich vhodnosť ako indikátora terapeutickej úspeš-
nosti, či už psychoterapeutickej alebo biologickej (Stančák,
1996).
Pretrvávajúca prítomnosť úzkostnej alebo depresívnej

symptomatiky (prípadne oboch súčasne) v spomenutých do-
tazníkoch i po treťom resp. štvrtom týždni terapie je spo-
jená s rizikom primárneho ochorenia. U pacientov s pozitív-
nou symptomatikou odporúčame podrobnejšie vyšetrenie, či
už pomocou viac špecifických psychodiagnostických nástro-
jov alebo kompletného klinického vyšetrenia vrátane pod-
robných anamnestických údajov.
Uvedený postup považujeme za vhodný v súlade s ná-

rokmi včasnej diagnostiky primárnych depresívnych a úz-
kostných porúch a prípadnej následnej terapeutickej inter-
vencie.
Aj napriek faktu, že naše výsledky neumožňujú vyjad-

rovať sa k samotnej komorbidite, zmnoženie depresívnych
a úzkostných symptómov poukazuje na jej vysoké riziko.
Včasná diagnostika komorbidných porúch u pacientov zá-

vislých od alkoholu s následnou adekvátnou terapiou zníži
riziko suicidality, terapeutické náklady, ale súčasne i zvýši
pravdepodobnosť trvalej abstinencie, odrazom ktorej je vyš-
šia kvalita života nielen samotných závislých, ale aj ich blíz-
kych.

Literatúra

Beautrais, A. L., Joyce, P. R., Mulder, R. T., Fergusson, D.
M., Deavoll, B. J., Nightingale, S. K.: Prevalence and comor-
bidity of mental disorders in persons making serious suicide
attempts: a case control study. American Journal of Psy-
chiatry, 153, 1996, s. 1009-1014.

Brown, S.A., Inaba R.K., Gillin, J.C., Schuckit, M.A., Ste-
wart, M.A., Irwin, M.R.: Alcoholism and affective disorder:
clinical course of depressive symptoms. American Journal of
Psychiatry, 152, 1995, s. 45-52.

Cohen, R. M.: Nejčastější psychické poruchy v klinické praxi.
1. vyd. Praha, Portál, 2002, 190 s.

Dóci, I., Shahpesandy, H. M.: Depresie spojené so závislosťou
od alkoholu a ich liečba. Psychiatrie, 5, 2001, 4, s. 239-241.

Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. 1. vyd. Praha,
Portál, 2000, 774 s.

Heller, J., Pecinovská, O. a kol.: Závislost známa neznáma.
1. vyd. Praha, Grada Publishing, 1996, 162 s.

Kolibáš, E., Somošová, J., Novotný,V.: Psychiatria a proble-
matika závislostí od psychoaktívnych látok. Psychiatria, 6,
1999, 2, s. 59-69.

Lynskey, M.T.: The comorbidity of alcohol dependence and
affective disorders: treatment implications. Drug Alcohol
Dependence, 1988, 52, s. 201-209.

Martinove, M. a kol.: Rozbor výskytu depresívnych porúch
u závislých. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoho-
lický obzor), 37, 2002, 3, s. 139-145.

Matejčíková, T., Čaplová, T.: Premorbídna osobnosť a afek-
tívne poruchy. Psychiatria, 10, 2003, 1, s. 30-33

Maxianová, D.: Psychologické aspekty alkoholovej závislosti
u žien. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický
obzor), 34, 1999, 3, s. 179-188.

Nešpor, K., Csémy, L.: Léčba a prevence závislostí. Příručka
pro praxi. 1. vyd. Praha, Psychiatrické centrum Praha, 1996,
203 s.

Novotný, V., Kolibáš, E., Heretik, A.: Nepsychotická sympto-
matológia u hospitalizovaných alkoholikov. Protialkoholický
obzor, 24, 1989, 3, s. 143-146.

Okruhlica, Ľ., Bajcarová, Ľ., Klempová, D.: Depresie a skóre
Beckovho dotazníka u pacientov so závislosťou od alkoholu.
Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor),
37, 2002, 1, s. 15-22.

Praško, J., Kosová, J.: Kognitívně-behaviorální terapie úz-
kostných stavů a depresí. 1. vyd. Praha, Triton, 1998.

Praško, J., Kosová, J.: Neurotické poruchy. In: Psychiatrie.
Ed. C. Höschl, J. Libinger, J. Švestka. Praha, TIGIS spol.
sr.o., 2002, s. 481-526.

Regier, D. A., Farmer, M. E., Rae, D. S.: Comorbidity of
mental disorders with alcohol and other drug abuse. Journal
of the American Medical Association, 264, 1990, s. 2511-
2518.

Stančák, A.: Klinická psychodiagnostika dospelých. 1. vyda-
nie. Nové Zámky, Psychoprof spol. s r. o., 1996, 352 s.

Tomasson, K., Vaglum, P.: A nationwide representative sam-
ple of treatment-seeking alcoholics: a study of psychiatric
comorbidity. Acta Psychiat. Scand., 92, 1995, pp. 378-385.

Do redakcie došlo 26.7.2008.


