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VÝCHODISKA: Èeská republika patøí mezi státy s vyso-

úmrtí v dùsledku konzumace alkoholu v roce 2010 pøibliž-

kou mírou konzumace alkoholu, která mùže zpùsobovat

nì 10 % z celkové úmrtnosti na všechny pøíèiny u mužù

nejen spoleèenské, ale i zdravotní problémy. CÍLE: Cílem

a zhruba 2 % u žen. Od roku 1994 se celková úmrtnost zpù-

práce je odhadnout a analyzovat míru vlivu alkoholu na

sobená alkoholem nepatrnì zvýšila, což bylo zpùsobeno

úmrtnost v Èeské republice. METODIKA: Odhad byl pro-

zejména dvojnásobným nárùstem u žen a z hlediska sku-

veden pomocí tzv. alcohol-attributable fractions (AAF) na

pin pøíèin úmrtí v dùsledku nárùstu úmrtnosti na pøíèiny

datech o úmrtnosti z Demografické roèenky a datech

zcela zapøíèinìné alkoholem. ZÁVÌR: Alkohol má na

o spotøebì alkoholických nápojù, která publikuje Èeský

úmrtnost v Èeské republice, i pøes jeho protektivní úèinky

statistický úøad, a dále pomocí dat z výbìrových šetøení

pøi mírné konzumaci, negativní vliv, který se v nejvìtší

o zdravotním stavu èeského obyvatelstva, která prová-

míøe projevil u mužù a z hlediska vìku u osob ve vìku

dí Ústav zdravotnických informací a statistiky ÈR.

35–54 let.
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1 ÚVOD

Èeská republika patøí mezi státy s nejvyšší spotøebou alkoholu nejen v Evropì, ale i ve svìtì – roènì pøipadá na každého obèana staršího 15 let okolo 12 litrù èistého alkoholu.
Obdobnou spotøebu má také napøíklad Francie, Nìmecko
nebo Rakousko (OECD, 2011). Spotøeba alkoholu u nás má
od roku 1921, kdy jsou dostupná první data o spotøebì alkoholu, rostoucí trend. K poklesu konzumace alkoholu došlo
pouze ve 30. letech minulého století v dùsledku hospodáøské krize a s ní spojeného poklesu životní úrovnì vìtšiny obèanù a pak v druhé polovinì 80. let, kdy podle vzoru Sovìtského svazu probíhala protialkoholní kampaò zamìøující se
pøedevším na omezení konzumace alkoholických nápojù bìhem pracovní doby (Kubièka et al., 1998). Od roku 2007
spotøeba alkoholu na obyvatele stagnovala a v roce 2010
mírnì klesla, zejména díky poklesu konzumace piva a destilátù (ÈSÚ, 2011).
S konzumací alkoholu jsou pak spojeny jak zdravotní,
tak i sociální a ekonomické problémy, které postihují nejen
konzumenta, ale i jeho okolí. Podle studie zabývající se
spoleèenskými náklady užívání návykových látek pøipravil alkohol v roce 2007 stát zhruba o 16,4 miliard Kè
(0,46 % HDP), které byly vynaloženy na øešení problémù
spojených s konzumací alkoholu (Zábranský et al., 2011).
Tato èástka zahrnuje nejen pøímé výdaje na zdravotní zaøízení pro léèbu závislosti na alkoholu, záchytnou službu, vìzeòskou službu, policii, prevenci, ale i nepøímé náklady spojené s ušlou produktivitou v dùsledku pracovní neschopnosti nebo úmrtí zpùsobených konzumací alkoholu (Zábranský
et al., 2011).
Odhad míry dopadu konzumace alkoholu na úmrtnost
v Èeské republice u osob starších 15 let pro období
1994–2010 je pak obsahem této práce.
l

2 MATERIÁL A METODIKA

Desátá revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) rozlišuje nìkolik pøíèin úmrtí, které jsou zcela zpùsobeny konzumací alkoholu – tyto pøíèiny mají slovo alkohol pøímo ve
svém názvu, jako napøíklad poruchy duševní a poruchy chování zpùsobené užíváním alkoholu, alkoholické onemocnìní jater nebo alkoholická kardiomyopatie. Alkohol má však
vliv i na velké množství jiných onemocnìní, a to jak na chronická onemocnìní, tak na úrazy. Konzumace alkoholu je
velkým rizikovým faktorem pøi onemocnìní trávicí a obìhové soustavy a pøi vzniku rakoviny (Rehm et al., 2004).
(Tabulka 1.)
K urèení míry vlivu alkoholu u nemocí, které jsou jím
jen èásteènì zpùsobeny, slouží tzv. alcohol-attributable
fractions (AAF), které udávají, jaké procento úmrtí na danou pøíèinu by se v populaci nevyskytlo, pokud by nebyla
vystavena konzumaci alkoholu, tedy pokud by všichni obyvatelé byli abstinenti. Existují dvì metody výpoètu AAF –
pøímá a nepøímá. Pøímá metoda se používá pøedevším
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u vnìjších pøíèin úmrtí, AAF pak pøedstavuje podíl úrazù,
ke kterým došlo pod vlivem alkoholu. Pro tuto metodu jsou
však nezbytná pøíslušná statistická data (Rehm et al.,
2006). Díky údajùm, které publikuje Policie ÈR, lze tuto
metodu použít pøi kvantifikaci vlivu alkoholu na dopravní
nehody a napadení, protože zaznamenává poèet úmrtí pøi
nehodách zpùsobených osobou pod vlivem alkoholu a poèet
vražd a zabití spáchaných v opilosti (Policie ÈR, 2000–2011,
2003b–2011b).
Nepøímá metoda odhadu AAF je založena na kombinaci údajù o míøe konzumace alkoholu v dané populaci s výsledky epidemiologických studií, které obsahují relativní rizika úmrtí na urèité onemocnìní pøi dané míøe konzumace
alkoholu. Relativní rizika urèují, kolikrát je pravdìpodobnost úmrtí na dané onemocnìní u konzumentù alkoholu
vyšší oproti abstinentùm. Jednotlivá AAF se pak vypoèítají
podle vzorce (Jones et al., 2008):
AAF =

[∑

k
i =1

] [∑

pi ( RRi −1 ) /

k
i= 0

]

pi ( RRi + 1 )

kde i pøedstavuje kategorii podle míry konzumace alkoholu
(u abstinentù i=0), RRi je relativní riziko výskytu úmrtí pro
kategorii konzumace i pøevzaté ze zahranièní literatury
a Pi pøedstavuje podíl obyvatel v dané kategorii i v Èeské
republice.
Hodnoty relativních rizik byly pøevzaty ze zahranièní
literatury (Rehm et al., 2004; Jones et al., 2008), ta obsahuje seznam pøíèin úmrtí, u kterých byl zjištìn vliv konzumace alkoholu na jejich výskyt spolu s relativními riziky výskytu pro jednotlivé kategorie konzumace alkoholu (pøíslušné hodnoty relativních rizik a vypoèítaných AAF podle vìku
a pohlaví je možné nalézt v Kohoutová, 2012).
Podíl osob v jednotlivých kategoriích konzumace alkoholu byl získán kombinací statistických dat o spotøebì alkoholu, která publikuje Èeský statistický úøad (ÈSÚ), a dat
z výbìrových šetøení o zdravotním stavu èeské populace,
která již pìtkrát provedl Ústav zdravotnických informací
a statistiky ÈR (ÚZIS)1. Hodnoty o spotøebì získané od ÈSÚ
jsou zøejmì nadhodnoceny, protože jsou to údaje o prodeji,
kde je zahrnut i alkohol zakoupený návštìvníky z ciziny,
kteøí ale nejsou zahrnuti v celkovém poètu obyvatel a není
k nim tak celková spotøeba vztažena. Ne všechen zakoupený alkohol se také ten samý rok spotøebuje, proto byla celková spotøeba alkoholu podle ÈSÚ snížena o 10 % na základì odhadu v Rehm, 2010.
Spotøeba alkoholu podle ÈSÚ je udávána v litrech podle jednotlivých druhù nápojù a pro následné výpoèty bylo
nutné ji pøevést na poèet gramù èistého alkoholu na jednu
osobu starší 15 let následovnì:

1/

Výbìrové šetøení o zdravotním stavu èeské populace 1993, 1996, 1999,

2002, Evropské výbìrové šetøení o zdraví v Èeské republice EHIS 2008.
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Tabulka 1 / Table 1
Vybrané pøíèiny úmrtí zahrnuté v analýze
Selected causes of death included in the analysis

pøíèiny úmrtí
plnì zpùsobené
alkoholem

název

kód (MNK-10)

zdroj

name

code (ICD - 10)

source

Pseudo-Cushingùv syndrom navozený alkoholem

E24.4

WHO, 2010

Poruchy duševní a poruchy chování zpùsobené užíváním

F10

WHO, 2010

alkoholu

conditions

Degenerace nervové soustavy zpùsobená alkoholem

G31.2

WHO, 2010

wholly

Alkoholická polyneuropatie

G62.1

WHO, 2010

Alkoholická myopatie

G72.1

WHO, 2010

Alkoholická kardiomyopatie

I42.6

WHO, 2010

Alkoholická gastritida

K29.2

WHO, 2010

Alkoholické onemocnìní jater

K70

WHO, 2010

attributable to
alcohol

Alkoholická chronická pankreatitida

K86.0

WHO, 2010

Toxický úèinek alkoholu, otrava alkoholem a expozice jeho

T51, X45, X65, Y15

WHO, 2010

C00-C14

Rehm et al., 2004

pùsobení
chronické
pøíèiny úmrtí

Zhoubný novotvar rtu‚ ústní dutiny a hltanu
Zhoubný novotvar jícnu

C15

Rehm et al., 2004

zpùsobené

Zhoubný novotvar tlustého støeva

C18

Jones et al., 2008

alkoholem

Zhoubný novotvar koneèníku

C20

Jones et al., 2008

Zhoubný novotvar jater

C22

Rehm et al., 2004

èásteènì

chronic
conditions

Zhoubný novotvar hrtanu

C32

Jones et al., 2008

partly

Zhoubný novotvar prsu

C50

Rehm et al., 2004

Zbývající novotvary

D00-D48

Rehm et al., 2004

Diabetes mellitus

E10-E14

Rehm et al., 2004

attributable to
alcohol

vnìjší pøíèiny
úmrtí èásteènì
zpùsobené

Epilepsie – padoucnice

G40-G41

Rehm et al., 2004

Hypertenzní nemoci

I10-I15

Jones et al., 2008

Ischemické nemoci srdeèní

I20-I25

Rehm et al., 2004

Srdeèní arytmie

I47-I48

Jones et al., 2008

Hemoragické cévní mozkové pøíhody

I60-I62, I69.0-I69.2

Jones et al., 2008

Ischemické cévní mozkové pøíhody

I63-I66, I69.3-I69.4

Jones et al., 2008

Mìstky jícnu – ezofageální varixy

I85

Jones et al., 2008

Chronický zánìt jater‚ nezaøazený jinde

K73

Jones et al., 2008

Fibróza a cirhóza jater

K74

Rehm et al., 2004

Žluèové kameny – cholelithiasis

K80

Jones et al., 2008

Akutní a chronický zánìt slinivky bøišní

K85, K86.1

Jones et al., 2008

Samovolný potrat

O03

Jones et al., 2008

Dopravní nehody

V01-V99

Rehm et al., 2004

Náhodná otrava škodlivými látkami a expozice jejich

X40-X49

Rehm et al., 2004

W00-W19

Rehm et al., 2004

Náhodné (u)tonutí a potopení

W65-W74

Rehm et al., 2004

Úmyslné sebepoškození

X60-X84

Rehm et al., 2004

Napadení (útok)

X85-Y09

Rehm et al., 2004

W20-W64, W75-W99, X10-X39,

Rehm et al., 2004

pùsobení

alkoholem
Pády
external causes
of death partly
attributable to
alcohol

Ostatní neúmyslná zranìní

X50-X59, Y40-Y86, Y88, Y89
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• 1 litr piva = 40 gramù èistého alkoholu
• 1 litr vína = 100 gramù èistého alkoholu
• 1 litr lihovin = 500 gramù èistého alkoholu

Pøepoèet vychází z pøevodní tabulky, kterou používal
ÚZIS ÈR pøi výbìrovém šetøení v roce 2008 (ÚZIS, 2011).
V analýze jsou použita individuální data z výbìrových šetøení z let 1993 a 1996 pro období 1994–1999 a z let
2002 a 2008 pro období 2000–2010. Propojení vždy dvou šetøení bylo provedeno k získání dostateènì obsazené tabulky,
jež rozdìlovala respondenty podle pohlaví, vìku a kategorie
konzumace alkoholu (podle poètu gramù èistého alkoholu,
které respondent v prùmìru za den zkonzumoval) a jež je
nezbytná pro výpoèet pøíslušných AAF. Hodnoty spotøeby
alkoholu na základì výbìrového šetøení jsou s nejvìtší
pravdìpodobností podhodnoceny, protože aè je èeská spoleènost ke konzumaci alkoholu velmi tolerantní, je napøíklad
nadmìrná konzumace stále stigmatizována a respondenti
tak ať vìdomì, nebo nevìdomì svou spotøebu alkoholu snižují. Proto byla individuální data korigována, aby prùmìr
za celý soubor respondentù odpovídal snížené prùmìrné
celkové spotøebì podle ÈSÚ podle vzorce (Rey et al., 2010):
Cikor = Ci × ( S / C)
kde Ci pøedstavuje spotøebu respondenta i, C je prùmìrná
spotøeba získaná z výbìrového šetøení vztahující se k poètu
abstinentù a respondentù, kteøí na otázky týkající se spotøeby alkoholu odpovídali, a S je prùmìrná spotøeba podle
ÈSÚ snížená o 10 % (pro šetøení z let 1993 a 1996 byl použit
aritmetický prùmìr za období 1994–1999 a pro roky 2002
a 2008 za období 2000–2010). Spotøeba jednotlivých respon-

dentù je tedy násobena koeficientem, který udává, o kolik je
spotøeba na základì výbìrového šetøení podhodnocena
oproti upravené spotøebì alkoholu podle ÈSÚ.
Vzhledem k výrazné pohlavnì-vìkové diferenciaci
konzumace alkoholických nápojù v Èeské republice byla
AAF vypoèítána zvlášť pro muže a pro ženy a také jednotlivé vìkové kategorie, aby tak byl zachován odlišný vliv alkoholu na úmrtnost u jednotlivých skupin obyvatel. AAF pro
vnìjší pøíèiny úmrtí nebylo možné vypoèítat kvùli nedostupnosti hodnot pøíslušných relativních rizik, a proto byla
pøevzata z Rehm et al., 2004 (kromì AAF pro dopravní nehody a napadení, která jsou poèítána pomocí pøímé metody
na základì policejní statistiky), kde jsou AAF vypoèítána
pro jednotlivé regiony svìta. Celkový poèet úmrtí v dùsledku konzumace alkoholu pak byl vypoèítán podle vzorce:
Dalko = AAFChN × DChN + AAFVP × DVP + DA
kde AAFChN jsou AAF vypoèítaná pro vybraná chronická
onemocnìní, DChN poèet zemøelých na daná chronická onemocnìní, AAFVP jsou AAF pøevzatá, nebo vypoèítaná pro
jednotlivé vnìjší pøíèiny onemocnìní, DVP poèet zemøelých
na dané vnìjší pøíèiny a DA poèet úmrtí na onemocnìní, která jsou zcela zpùsobená konzumací alkoholu. Poèty zemøelých podle pohlaví, vìku a jednotlivých pøíèin úmrtí byly
získány z Demografické roèenky (ÈSÚ, 1994–2010).
Aèkoliv má alkohol na úmrtnost celkovì negativní vliv,
ukázaly studie, že u nìkterých typù nemocí mùže mít alkohol v malém množství protektivní úèinky. Mezi tato onemocnìní patøí ischemická choroba srdeèní, ischemická cévní mozková pøíhoda, diabetes mellitus a žluèové kameny

podíl z úmrtnosti na všechny pøíèiny (%)
proportions in all deaths (%)

11
10
9
8
7
A - muži

6

A - ženy

CA - muži

CA - ženy

5
4
3
2
1
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Graf 1/Graph 1
Vývoj podílu úmrtí zpùsobených alkoholem z celkové úmrtnosti na všechny pøíèiny, 1994–2010
Trends in the proportion of alcohol-related deaths in total mortality (irrespective of the cause), 1994–2010
CA – celková úmrtnost spojená s alkoholem / total alcohol-related mortality
A – úmrtnost na pøíèiny zcela zpùsobené alkoholem / mortality fully caused by alcohol
Zdroj: Vlastní výpoèty
Source: Author’s own calculations

18

ADIKTOLOGIE

KOHOUTOVÁ, I.

2013/ 13 / 1
PÙVODNÍ PRÁCE

Tabulka 2 / Table 2
AAF pro vybrané pøíèiny úmrtí v Èeské republice, 1994–2010
AAF for selected causes of death in the Czech Republic, 1994–2010
kód (MKN-10)

název

code (ICD-10)

name

1994–1999

2000–2010

muži

ženy

muži

ženy

men

women

men

women

C00–C14

Zhoubný novotvar rtu‚ ústní dutiny a hltanu

0,59

0,42

0,62

0,41

C15

Zhoubný novotvar jícnu

0,59

0,46

0,61

0,43

C18

Zhoubný novotvar tlustého støeva

0,07

0,03

0,08

0,03

C20

Zhoubný novotvar koneèníku – recta

0,13

0,05

0,15

0,05

C22

Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žluèových cest

0,54

0,40

0,56

0,38

C32

Zhoubný novotvar hrtanu

0,48

0,23

0,51

0,22

C50

Zhoubný novotvar prsu

–

0,14

–

0,12

D00–D48

Zbývající novotvary

0,21

0,13

0,23

0,12

E10–E14

Diabetes mellitus

–0,15

–0,04

–0,18

–0,03

G40–G41

Epilepsie – padoucnice

0,71

0,59

0,74

0,57

I10–I15

Hypertenzní nemoci

0,49

0,21

0,53

0,21

I20–I25

Ischemické nemoci srdeèní

0,02

–0,06

0,06

–0,03

I47–I48

Srdeèní arytmie

0,42

0,33

0,44

0,30

I60–I62, I69.0–I69.2

Hemoragické cévní mozkové pøíhody

0,49

0,18

0,53

0,19

I63–I66, I69.3–I69.4

Ischemické cévní mozkové pøíhody

0,40

0,01

0,45

0,05

I85

Mìstky jícnu – esofageální varixy

0,88

0,63

0,89

0,64

K73

Chronický zánìt jater, nezaøazený jinde

0,88

0,63

0,89

0,64

K74

Fibróza a cirhóza jater

0,81

0,68

0,84

0,67

K80

Žluèové kameny – cholelithiasis

–0,33

–0,20

–0,36

–0,17

K85, K86.1

Akutní zánìt slinivky bøišní – pancreatitis acuta

0,41

0,17

0,44

0,17

O03

Samovolný potrat

–

0,20

–

0,18

Zdroj: Vlastní výpoèty
Source: Author’s own calculations

(Jones et al., 2008). Tento pozitivní vliv alkoholu byl v analýze také zahrnut, a proto u mužù i žen v nìkterých vìkových skupinách vychází AAF záporná. Souèet úmrtí vynásobených tìmito zápornými AAF pak pøedstavuje poèet odvrácených úmrtí, o která by byla celková úmrtnost
navýšena, pokud by se alkoholické nápoje nekonzumovaly.
(Viz tabulka 3.)
l

3 VÝSLEDKY

Vypoèítaná AAF pro Èeskou republiku ukazují, že alkohol
má nejvìtší vliv na onemocnìní trávicí soustavy, a to na fibrózu a cirhózu jater, ostatní chronické zánìty jater a mìstky
jícnu, kdy jeho konzumace zpùsobuje pøes 80 % úmrtí na tyto pøíèiny u mužù a pøes 60 % u žen. Dále je alkohol velmi rizikovým faktorem u epilepsie a rakoviny v oblasti hlavy
a krku. Vzhledem k nižší míøe konzumace alkoholu u žen je
i vliv alkoholu na jejich úmrtnost nižší, jak dokládají vypo-
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èítaná AAF. Pozitivní vliv alkoholu byl zaznamenán u mužù i u žen v pøípadì vzniku žluèových kamenù a diabetu.
U žen pùsobí alkohol protektivnì navíc i u ischemické choroby srdeèní. (Tabulka 2.)
Podle provedeného odhadu se poèet úmrtí zpùsobených konzumací alkoholu ve sledovaném období pøíliš nezmìnil a pohyboval se zhruba mezi 6,5 a 7 tisíci úmrtími,
což pøedstavuje okolo 6 % z celkového poètu úmrtí na všechny pøíèiny každý rok (od roku 1994 došlo k navýšení podílu
z 5,7 % na 6,3 % v roce 2010). Relativní ani absolutní poèet
úmrtí se od roku 1994 pøíliš nezmìnil, zmìnila se však
struktura úmrtnosti, a to jak podle jednotlivých skupin pøíèin úmrtí, tak podle pohlaví a vìku. Zatímco se podíl úmrtnosti v dùsledku alkoholu na celkové úmrtnosti u mužù od
zaèátku sledovaného období nepatrnì snížil z 10,3 % na
10,2 % v roce 2010, u žen se témìø zdvojnásobil z 1,2 % v roce 1994 na 2,3 % na konci sledovaného období. Ženy se v ro-
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ce 2010 na celkové úmrtnosti spojené s alkoholem podílely
již témìø 18 % oproti 10 % v roce 1994. Tento nárùst úmrtnosti zpùsobené alkoholem odráží údaje z výbìrových šetøení o zdravotním stavu obyvatelstva, která ukazují, že spotøeba alkoholu u žen postupem èasu roste. V roce 1993 ženy
v prùmìru konzumovaly necelý jeden standardní alkoholický nápoj2 za den, v roce 2008 pak již 1,4 nápoje (Kohoutová,
2012) (Graf 1.).
Aèkoliv v absolutních poètech pøipadá nejvíce úmrtí
zpùsobených alkoholem na nejstarší skupiny obyvatel, což
je zpùsobeno celkovou vyšší úmrtností, relativnì nejvìtší
škody pùsobí alkohol u mladých a u lidí støedního vìku. Podíl úmrtí v dùsledku konzumace alkoholu se s vìkem zvyšuje až do vìkové skupiny 35–44 let, kde dosahuje maximální
hodnoty témìø 26 % u mužù a 17 % u žen v roce 2010. Ve
všech vìkových skupinách, kromì mužù starších 75 let, došlo bìhem sledovaného období k nárùstu podílu na celkové
úmrtnosti na všechny pøíèiny. V roce 1994 mìl alkohol u žen
v nejstarší vìkové skupinì dokonce protektivní úèinek a poèet úmrtí odvrácených mírnou konzumací alkoholu byl vyšší než poèet úmrtí, která alkohol zpùsobil. Tento pozitivní
úèinek však èasem pøevýšily negativní dopady konzumace
alkoholu. (Graf 2.)
Køivka popisující podíl úmrtí na pøíèiny zcela zapøíèinìné alkoholem na celkové úmrtnosti na všechny pøíèiny
má obdobný tvar jako celková úmrtnost zpùsobená alkoholem. Nejvyšších hodnot tento podíl dosahuje u obou pohlaví
2/

Standardní nápoj odpovídá zhruba malému pivu nebo 1dcl vína.

podíl z úmrtnosti na všechny pøíèiny (%)
proportions in all deaths (%)
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ve vìku 35–44, a to 11 % u mužù a 9 % u žen v roce 2010. Bìhem sledovaného období došlo k nárùstu podílu u všech
vìkových skupin obyvatelstva, u žen však byl dramatiètìjší
– do vìku 54 let se zhruba ztrojnásobil, u vìkové kategorie
65–74 se pak zvýšil více jak sedmkrát. Otázkou však je, zda
by nárùst podílu u starších osob nemohl být èásteènì zpùsoben neustále se zlepšující lékaøskou léèbou, díky které by se
pak úmrtnost odsouvala do vyššího vìku, a to zejména
u žen, u kterých bìhem sledovaného období vzrostl podíl abstinujících v dané vìkové kategorii, a to na úkor všech kategorií míry konzumace alkoholu.
Vývoj struktury úmrtnosti spojené s konzumací alkoholu podle jednotlivých skupin pøíèin úmrtí (rozdìlení pøíèin do skupin viz tabulka 1) se u mužù a u žen v prùbìhu
sledovaného období liší, pøièemž u žen byly zmìny výraznìjší. Od roku 1994 se podíl úmrtí spojených s alkoholem pøipadající na vnìjší pøíèiny u žen snížil z pùvodních 44 % témìø na polovinu v roce 2010. Naopak podíl pøipadající na
chronická onemocnìní a zejména na onemocnìní zcela zpùsobená alkoholem narostl. U poslednì zmiòovaných se podíl
z celkového poètu úmrtí zpùsobených alkoholem zvýšil
z 21 % v roce 1994 na 38 % v roce 2010. Tyto zmìny zøejmì
souvisí s nárùstem konzumace alkoholu u žen, který se projevil i na vypoèítaných AAF. Od roku 2000 v dùsledku zmìny
sady AAF došlo k zvýšení podílu ischemické cévní mozkové
pøíhody zpùsobené alkoholem a také ke zmenšení protektivního efektu u ischemické nemoci srdeèní. O zvýšené konzumaci alkoholu u žen vypovídá i nárùst podílu úmrtí zcela zapøíèinìných alkoholem, který se od poèátku sledovaného ob1994 A – muži

2010 A – muži

1994 A – ženy

2010 A – ženy

1994 CA – muži

1994 CA – ženy

2010 CA – muži

2010 CA – ženy

20

15

10

5

0
15–24

25–34

35–44

45–54

55–64

65–74

-5
Vìk / age

Graf 2/Graph 2
Podíl úmrtí zpùsobených alkoholem podle vìku, 1994 a 2010
CA – celková úmrtnost spojená s alkoholem, A – úmrtnost na pøíèiny zcela zpùsobené alkoholem
Proportions of alcohol-related deaths by age, 1994 and 2010
CA – total alcohol-related mortality, A – mortality fully caused by alcohol
Zdroj: Vlastní výpoèty
Source: Author’s own calculations
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Graf 3/Graph 3
Struktura úmrtnosti zpùsobené alkoholem podle jednotlivých skupin pøíèin úmrtí, 1994–2010
Structure of alcohol-related death by groups of causes of death, 1994–2010
ChN – chronická onemocnìní / chronic diseases
A – pøíèiny zcela zpùsobené alkoholem / causes of death fully attributable to alcohol
VP – vnìjší pøíèiny úmrtí / external causes of death
Zdroj: Vlastní výpoèty
Source: Author´s own calculations

dobí více jak ztrojnásobil na 0,86 % z celkové úmrtnosti na
všechny pøíèiny v roce 2010 (u mužù se více jak zdvojnásobil
na 2,58 %). U mužù dominovaly po celé období chronické pøíèiny úmrtí, jejichž podíl ovšem klesl z pùvodních 76 % na 60 %
v roce 2010. V roce 1994 vnìjší pøíèiny i úmrtí na pøíèiny zcela
zpùsobené alkoholem pøedstavovaly shodnì zhruba 12 %.
Zatímco podíl vnìjších pøíèin na všech úmrtích zpùsobených alkoholem do roku 2010 zùstal témìø stejný, podíl pøíèin zcela zpùsobených alkoholem se více jak zdvojnásobil na
souèasných 25 %, podobnì jako u žen. (Graf 3.)
Jedním ze zpùsobù, jak dále kvantifikovat vliv alkoholu na úmrtnost, je výpoèet hypotetických úmrtnostních tabulek, kdy je celkový poèet zemøelých snížen o úmrtí zpùsobená konzumací alkoholu a výstupem pak je hypotetická
nadìje dožití pøi narození za pøedpokladu nevystavení populace vlivu alkoholu. Pokud by všichni obyvatelé Èeska
byli abstinenti, nadìje dožití pøi narození by u mužù byla
každý rok zhruba o 1,5–1,6 roku vyšší. U žen by pak rozdíl
v roce 2010 byl 0,42 let (v roce 1994 by to ale bylo pouze
0,25 let).
Jak již bylo zmínìno, alkohol v mírném množství mùže
mít u nìkterých onemocnìní protektivní úèinek. Ten se
však podle provedeného odhadu postupem èasu snižuje
v dùsledku jednak zvýšení konzumace alkoholu hlavnì
u žen a také v dùsledku snižování celkové úmrtnosti na ne-
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moci obìhové soustavy, které jsou nejvìtším zdrojem odvrácených úmrtí. Vývoj poètu odvrácených úmrtí se u mužù a
u žen výraznì liší. Zatímco u mužù dochází k jeho nárùstu,
a to jak v absolutních, tak relativních èíslech, u žen protektivní efekt alkoholu klesl o 58 % pøi porovnání let 1994
a 2010. (Tabulka 3.)
l

4 DISKUZE

Kvalita odhadu vlivu alkoholu na úmrtnost je limitována
pøesností dat, na kterých je založena jeho metodologie. Vzorec na výpoèet AAF vychází z relativních rizik získaných na
základì epidemiologických studií, které byly provedeny
v rùzných èástech svìta. Kromì míry konzumace alkoholu
mùže mít na èetnost úmrtí na dané onemocnìní vliv také životní styl nebo stravovací návyky, které se u jednotlivých
národù liší. Bohužel èistì èeských studií bylo velmi málo
a jejich výsledky nebyly publikovány v podobì potøebné pro
výpoèet AAF. Bylo tedy nutné použít ve všech pøípadech
hodnoty relativních rizik ze zahranièních studií.
Dalším problémem je výbìr pøíèin úmrtí, které budou
zahrnuty do analýzy. V pøedložené analýze byl seznam pøíèin úmrtí pøevzat z Rehm et al., 2004 a Jones et al., 2008,
kteøí vycházejí ze systematických metaanalýz øady epidemiologických studií. Není však vylouèeno, že alkohol má
vliv i na øadu dalších pøíèin úmrtí. Napøíklad je zkoumán
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Tabulka 3 / Table 3
Vývoj poètu odvrácených úmrtí díky alkoholu a jeho podílu na celkové úmrtnosti na všechny pøíèiny, 1994–2010
Trends in the number of deaths prevented by alcohol and its proportion in total mortality (irrespective of the cause), 1994–2010
rok

abs.

%

year
celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

total

men

women

total

men

women

1994

–713

–94

–618

–0,61

–0,16

–1,06

1995

–676

–74

–602

–0,58

–0,13

–1,03

1996

–617

–63

–553

–0,55

–0,11

–0,99

1997

–578

–72

–506

–0,52

–0,13

–0,91

1998

–595

–103

–492

–0,55

–0,19

–0,91

1999

–587

–86

–501

–0,54

–0,16

–0,92

2000

–427

–201

–226

–0,39

–0,37

–0,42

2001

–406

–187

–220

–0,38

–0,35

–0,41

2002

–406

–191

–215

–0,38

–0,35

–0,4

2003

–418

–206

–212

–0,38

–0,37

–0,38

2004

–390

–190

–200

–0,37

–0,35

–0,38

2005

–437

–215

–223

–0,41

–0,4

–0,42

2006

–431

–216

–215

–0,41

–0,41

–0,42

2007

–540

–285

–255

–0,52

–0,54

–0,49

2008

–518

–271

–247

–0,5

–0,51

–0,48

2009

–518

–271

–248

–0,49

–0,5

–0,47

2010

–499

–265

–234

–0,47

–0,49

–0,45

Zdroj: Vlastní výpoèty
Source: Author’s own calculations

vliv konzumace alkoholu na infekèní choroby, jako je tuberkulóza, zápal plic nebo HIV (Rehm, 2011). Dále byly objeveny negativní úèinky alkoholu u rakoviny plic, ale zde je
pøedmìtem dalších studií, do jaké míry má na tento vztah
vliv kouøení, které se èasto objevuje spoleènì s nadmìrnou
konzumací alkoholu (Boffetta, Hashibe, 2006).
Oblastí, kde je prostor pro zkvalitnìní odhadu vlivu alkoholu na úmrtnost, je zkoumání míry konzumace alkoholu
v populaci. Výzkumy o zdravotním stavu obyvatelstva
(ÚZIS, 1993, 1996, 2002, 2008) byly jako zdroj dat v analýze
použity kvùli tomu, že pokrývají více ménì celou èeskou populaci starší 15 let a obsahovaly otázky na frekvenci konzumace alkoholu a na množství vypitých alkoholických nápojù, z kterých bylo možné jednoduše vypoèítat potøebnou
informaci o prùmìrném poètu gramù èistého alkoholu konzumovaného za den. Pro zpøesnìní odhadu míry vlivu alkoholu na úmrtnost na nìkteré pøíèiny by však bylo dobré
znát i podrobnìjší informace o zpùsobu konzumace alkoholu, jako je pravidelnost, s níž jedinec pije a v kterou denní
dobu, zda alkohol konzumuje pøi jídle, a informace o èetnosti nárazového pití velkého množství alkoholických nápojù.
Na základì tìchto informací by pak bylo možné vytvoøit
pøesnìjší odhad vlivu alkoholu napøíklad na nemoci obìho-
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vé soustavy, na které mají tyto faktory zøejmì nezanedbatelný vliv (Rehm et al., 2004). A právì nemoci obìhové
soustavy jsou nejèastìjšími pøíèinami úmrtí v Èeské republice.
Odhad poètu úmrtí zpùsobených alkoholem na základì
výše uvedeného vzorce pro výpoèet AAF byl proveden i pro
øadu jiných státù – napø. Švédsko (Sjörgen, 2000), Irsko
(Martin, et al., 2010), Kanadu (Rehm et al., 2006), Nìmecko
(Konopka, König, 2007), Anglii (Jones et al., 2008) a Francii
(Rey et al., 2010). Jednotlivé odhady se však lišily typem
dat použitých pro získání struktury obyvatelstva podle míry konzumace alkoholu. Pouze v Kanadì, Francii a Irsku
byla použita jak data z výbìrových šetøení, tak data z prodeje alkoholických nápojù. U ostatních se použila jen data
z výbìrových šetøení, a dá se tedy pøedpokládat, že se jedná
o podhodnocené odhady. Ve všech zmiòovaných státech,
kromì Francie, mìl alkohol na úmrtnost menší vliv než
v Èeské republice. Podíl úmrtí spojených s alkoholem na
celkové úmrtnosti se pohyboval od 1,8 % v Kanadì a Irsku
po 5,5 % v Nìmecku (prùmìr za obì pohlaví dohromady)
oproti zhruba 6 % v Èesku. Ve Francii pak tento podíl dosahoval hodnoty 11,3 %.
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l

5 ZÁVÌR

Vliv alkoholu na úmrtnost v Èeské republice je velmi genderovì a vìkovì diferencovaný, stejnì jako míra jeho konzumace. Nejvìtší negativní vliv má alkohol na úmrtnost u mužù a z hlediska stáøí u osob ve vìku 35–54 let. Celkový podíl
úmrtí zpùsobených alkoholem se od poèátku sledovaného
období zvyšuje, a to zejména u žen. Zneklidòující je nárùst
poètu úmrtí v dùsledku pøíèin zcela zpùsobených alkoholem, který byl za sledované období znaèný (u mužù dvojnásobný a u žen dokonce trojnásobný). Dalším negativním
faktem je vysoký podíl úmrtí v dùsledku alkoholu z celkové
úmrtnosti na všechny pøíèiny u nejmladší vìkové skupiny
15–24 let, který vzrostl mezi lety 1994 a 2010 z 13,3 % na
15,2 % u mužù a z 10 % na 11,2 % u žen. Tyto hodnoty jsou
nadprùmìrné v porovnání s celou populací, pøièemž u žen je
rozdíl mnohem výraznìjší (v roce 2010 byl celkový podíl
úmrtí zpùsobených alkoholem u žen 2,3 % a u mužù 10,2 %).
Aèkoliv alkohol má i pozitivní úèinky na úmrtnost, v Èeské
republice nejsou tak velké, aby pøevýšily jeho negativní
vliv, a navíc kvùli snižující se úmrtnosti na nemoci obìhové
soustavy se i protektivní potenciál alkoholu snižuje.
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