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Vplyv psychosociálnych faktorov na emocionálny stav, 
priebeh rekonvalescencie a kvalitu života u pacientov po 

infarkte myokardu 

Abstrakt 

Ciel': Preskúmať, do akej miery sa podiel'ajú dispozičný 

optimizmus/pesimizmus, sociálna opora a zvolené copingové 
stratégie na emocionálnom distrese (príznaky úzkosti a 
depresie) u pacientov s infarktom myokardu (lM) v čase 
hospitalizácie a s ročným odstupom. A ďalej identifikovat' 
prediktory priebehu rekonvalescencie a faktory ovplyvňujúce 

kvalitu života pacientov. Metóda: Bolo vyšetrených 102 
pacientov (25 žien, 77 mužov) s diagnózou akútny lM v čase 2.-
4. dňa po lM, vo veku do 65 rokov (muži) a do 75 rokov (ženy). 
Katamnestického sledovania s ročným odstupom od lM sa 
zúčastnilo 63 pacientov (45 mužov, 18 žien). Porovnávaciu 
skupinu tvoril 1% náhodný výher z populácie v okrese Benešov, 
zrovnocenený s výskumným súborom podl'a veku a pohlavia, 
ktorý bol vybraný v rámci epidemiologickej štúdie 
PostMONIKA. Výsledky: Pacienti s akútnym lM vykazujú 
signifikantne viac depresívnych príznakov, než jedinci 
v neklinickom súbore (ll% vs. 3%, p<0,05). Rok po lM 
zodpovedá prevalencia depresívnych príznakov prevalencii 
v neklinickom súbore. Pacienti s AIM referovali o príznakoch 
úzkosti iba zriedkavo a bezprostredne po lM je popieranie ako 
copingová stratégia asociované so zníženým výskytom úzkosti. 
Bol preukázaný vzťah medzi emocionálnym copmgom, 
vyhýbavou formou copingu (odvracanie pozornosti), 
nedostatočnou sociálnou oporou a dispozičným pesimizmom 
a zvýšenou mierou emocionálneho distresu. Rok po lM Je 
zhoršená kvalita života asociovaná s vol'bou emocionálneho 
copingu a emocionálnym distresom. Sociálna opora a sociálna 
sieť sú najvýznamnejšími protektívnymi faktormi, ktoré rok po 
lM ovplyvňujú významné oblasti pacientovho života - kvalitu 
života, priebeh rekonvalescencie a mieru emocionálneho 
distresu. Zhrnutie: Psychosociálne faktory (dispozičný 

optimizmus, sociálna opora, copingové stratégie) zohrávajú 
popn tradičných somatických a medicínskych faktoroch 
významnú úlohu vo výskyte emocionálneho distresu, priebehu 
rekonvalescencie a kvalite života u pacientov s diagnózou lM. 
Kl'účové slová: dispozičný optimizmus/pesimizmus, sociálna 
opora, coping, depresivita, úzkost', kvalita života, 
rekonvalescencia, infarkt myokardu 



Influence of psychosocial factors on emotional status, 
rehabilitation and quality of life of patients after myocardial 

infarction 

Abstract 

Objective: To examine the impact of dispositional 
optimism/pessimism, social support and coping strategies on 
emotional distress (symptoms of depression and anxiety) of 
patients with myocardial infarction (MI) during hospitalization 
and one year after the discharge. To identify predictors of 
recovery and factors affecting quality of life of these patients. 
Methods: The sample consisted of 102 patients (25 women, 77 
men) with diagnosis of acute MI, 2 - 4 days after MI. The age 
of men patients was lower than 65 and of women lower than 75. 
During the follow-up, one year after the discharge, we 
interviewed 63 patients (45 men, 18 women). The group used for 
comparison consisted of 1% random sample of Czech population 
from Benešov district, matched with regard to age and sex, 
selected during epidemiological survey PostMONIKA. Results: 
Patients with acute MI were significantly more depressed than 
the subjects from comparison group (ll% vs. 3% p<0.05). One 
year after MI, the prevalence of depression symptoms among 
patients was the same as in the comparison sample. Patients 
with acute MI reported anxiety symptoms only rarely and denial 
as a coping strategy was associated with diminished occurrence 
of anxiety symptoms. An association between emotional coping, 
distraction cop1ng, lack of social support, dispositional 
pess1m1sm and emotional distress was proved. During the 
follow-up, year after MI, the reduced quality of life was 
associated with emotional coping and emotional distress. Social 
support and social network were the most important protective 
factors that 1 year after MI influenced important spheres of 
patienťs life- quality of life, recovery and degree of emotional 
distress. Conclusion: In addition to conventional somatic and 
medical factors, the psychosocial factors (dispositional 
optimism, social support, coping strategies) play an important 
role in occurrence of emotional distress, recovery and quality of 
life among patients with diagnosis of MI. 
Key words: dispositional optimism/pessimism, social support, 
coping, depression, anxiety, quality of life, recovery, 
myocardial infarction 
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Úvod 

Prvotnou inšpiráciou pre moJu dizertačnú prácu boli 

výsledky štúdie švédskeho výskumníka Andersa Olssona 

LiVicordia, ktorá analyzovala riziká predčasnej koronárnej 

sklerózy u obyvatel'ov mesta Vilnius (Litva) a Linkoping 

(Švédsko), pričom v meste Vilnius je u mužov stredného veku 4 

násobne vyššia mortalita na kardiovaskulárne ochorenie než 

v meste Linkoping. Pri porovnávaní mnohých skúmaných 

premenných sa ako najvýznamnejší ukázal rozdiel v tom, ako 

obyvatelia oboch miest subjektívne hodnotili svoj zdravotný 

stav: 80% obyvatel'ov mesta Linkoping hodnotilo svoj zdravotný 

stav ako lepší než priemerný, 80% obyvatel'ov mesta Vilnius ako 

horší než priemerný. Zo skúmaných biochemických 

a metabolických rizikových faktorov sa preukázal signifikantný 

rozdiel iba v jednom. Obyvatelia mesta Vilnius sa vyznačovali 

tzv. proinflamačným stavom - boli namerané mierne zvýšené 

hodnoty C reaktívneho proteínu, svedčiace o zápalovom 

procese. 

Inšpirovaní štúdiou Andersa Olssona sme s a rozhodli 

vypracovat' výskum, ktorého ciel'om by bolo nájsť důkazy, že 

riziko vzniku predčasnej aterosklerózy súvisí nielen so 

zjavnými metabolickými ukazovatel'mi, ale s niečím, čo je na 

hranici metabolických ukazovatel'ov a psychologických 

faktorov. Preskúmať teda vzťahy medzi psychologickými 

premennými a metabolickými rizikami ischemickej choroby 

srdca: hladinami cholesterolu, triacylglyceridov, obezitou, 

inzulínovou rezistenciou, proinflamačným stavom. 

Problematike psychosociálnych rizikových faktorov 

kardiovaskulárnych ochorení s a venuJ em už od 2 .cyklu 

pregraduálneho štúdia. Zatial' čo v čase pregraduálneho štúdia som 
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sa zameriavala v1ac na posúdenie rizikových faktorov a mojim 

záberom bolo celé spektrum diagnózy ischemická choroba srdca 

(ICHS), v dizertačnej práci som sa na základe skúseností a 

prirodzeným vývojom projektu zamerala len na akútnu formu 

ICHS akútny infarkt myokardu. A vzhl'adom na vždy 

problematickú form uláci u jednoznačných záverov ohl'adom 

posúdenia miery rizika, ktorú zohrávajú psychosociálne faktory 

pri vzniku a rozvoji KVO u pacientov s už manifestovaným 

ochorením, je táto otázka iba časťou m6jho výskumu. Tým ďalším 

zameraním posúdenie významu týchto faktorov pn 

rekonvalescencii pacientov a v ich kvalite života v priebehu 

katamnestického sledovania. 

Keďže Anders Olsson s a zmieňoval predovšetkým o 

odlišnostiach z hl'adiska optimizmu pn nazeraní na SVOJ 

aktuálny zdravotný stav, prvou psychologickou premennou, 

ktorá vzbudila náš záujem vo vzťahu ku problematike 

kardiovaskulárneho ochorenia bol tzv. dispozičný 

optimizmus/pesimizmus. Tu sme sa inšpirovali predovšetkým 

prácami dvojice autorov Carvera a Scheiera. V čase prípravy 

samotného projektu sme sa od problematiky dispozičného 

optimizm u/pesimizmu dostávali postu pne k otázkam 

copingových stratégií, skrz práce, ktoré skúmali vplyv 

dispozičného optimizmu/pesimizmu na somatický stav a 

psychickú pohodu. Práve 
. . 

cop1ng Je v prehl'adovej literatúre 

opakovane uvádzaný ako možný mediátor, ktorý sprostredkováva 

dopad oso bných a sociálnych zdroj o v, teda faktorov, ktoré m6žu 

ovplyvňovať sp6sob, akým sa l'udia vyrovnávajú s nepriaznivými 

životnými situáciami, na následné psychické a fyzické zdravie. A 

práve jedným z možných osobných zdrojov Je dispozičný 

optimizmus/pesimizmus. A tu sa už prirodzene ponúka, ako blízky 
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Je prechod od týchto osobných ku sociálnym zdrojom vol'by 

copingových stratégií- ku téme sociálnej opory, sociálnej siete. 

Zaujímalo nás, do akej m1ery sa podiel'ajú optimistické 

očakávania pacientov po infarkte myokardu (tak v podobe 

globálne chápaného dispozičného optimizmu/pesimizmu, ako i 

v podobe špecifických očakávaní ohl'adom priebehu a rýchlosti 

rekonvalescencie) a sociálna opora, na vol'be copingových 

stratégií a na výslednom stave duševnej pohody/emocionálneho 

distresu, v podobe prítomnosti alebo neprítomnosti depresívnych 

symptómov a úzkosti. A ďalej posúdenie vzťahu medzi 

prítomnosťou depresivity a zvýšenými hladinami C-reaktívneho 

proteínu, markeru tzv. prozápalového stavu, ktorého účast' je 

skloňovaná pri hl'adaní spojovacieho článku medzi depresivitou a 

rozvojom KVO. 

Zámerom bolo posúdiť i dopad zmieňovaných psychosociálnych 

faktorov na samotný priebeh rekonvalescencie pacienta ešte v čase 

jeho hospitalizácie, v podobe jednoduchých položiek ako napr. -

v ktorý deň po hospitalizácii sa pacient po prvý krát posadil na 

posteli, v ktorý deň sa po prvý krát postavil, prešiel po 

nemocničnej izbe, prečítal časopis, ... Vzhl'adom na vyspelý stav 

súčasnej medicíny však u mnohých pacientov šlo o vel'mi 

krátkodobý po byt na koronárnej j ednotke a niekedy už v ten samý 

deň alebo na druhý deň po infarkte holi prekladaní do spádových 

nemocníc. Pražskí pacienti tvorili \14 z celkovej vzorky a z nich 

iba časť zostávala na internom oddelení na pracovisku, kde sme 

zber dát realizovali zvyšok pacientov bol prekladaný do 

ostatných pražských nemocníc. Od zámeru posudzovať priebeh 

rekonvalescencie bezprostredne po lM sme teda upustili. 

V súlade s výskumným proj ektom dizertačnej práce sme s a 

v prvom roku zamerali na vytvorenie vlastného dotazníku na 

posúdenie miery dispozičného optimizmu/pesimizmu. Od polovice 
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druhého roku štúdia až do ukončenia jeho internej formy v treťom 

ročníku, prebehol zber dát ku samotnému projektu dizertačnej 

práce a ich vyhodnotenie 

Samotný priebeh a zber dát prebiehal v spolupráci s Inštitútom 

klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe, na oddelení akútnej 

kardiológie, u pacientov s diagnózou akútny infarkt myokardu 

v čase 2.-4. dňa po koronárnej príhode. Projekt sa stal súčasťou 

rozsiahlej štúdie s názvom "Genetická determinácia u akútnych 

koronárnych syndrómov." To nám umožnilo prístup ku 

biochemickým, medicínskym, biometrickým dátam a dátam o 

zdravotnom stave pacientov a rovnako sa časom ukázala i možnost' 

katamnestického vyšetrenia pacientov rok po infarkte myokardu. 

Tu sme okrem už póvodne sledovaných premenných (dispozičný 

optimizmus/pesimizmus, špecifické očakávania, sociálna opora, 

copingové stratégie, depresívne príznaky, úzkost'), malí možnost' 

preskúmať dopad psychosociálnych premenných nielen na 

psychickú pohodu či emocionálny di stres pacientov, ale i na 

oblast', ktoré sme bezprostredne po IM zodpovedať nemohli -

oblast' priebehu rekonvalescencie a kvality života (v JeJ 

emocionálnej, fyzickej i sociálnej komponente). 

Ako porovnávací neklinický súbor nám sl úžil 1% náhodný výher 

z českej populácie v okrese Benešov, kde sme sa zberu dát 

zúčastnili ako členovia týmu štúdie PostMONICA, ktorá je 

pokračovaním rozsiahleho epidemiologického výskumu MONICA 

(prvý zber dát prebehol v Českej republike v roku 1985). Projekt 

sa zamenava na posúdenie rizikových faktorov 

kardiovaskulárnych ochorení u neklinickej populácie. Prebieha v 9 

okresech v rámci republiky a opakuje sa v približne 5-ročných 

intervalech. 

Na základe štúdia odbornej literatúry sa rozšírilo i spektrum 

možných psychosociálnych faktorov z povodného dispozičného 
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optimizmu a pesimizmu. Hádam najvýstižnejšie poukazuje na 

dozrievanie témy dizertačnej práce porovnanie jej povodného 

názvu v čase predkladania projektu prijímacej komisii a jej názvu 

v momente jej predkladania k obhajobe. Tým povodným názvom 

bol: "Pesimistický životný postoj v metabolickom riziku infarktu 

myokardu." 
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1. Od psychosomatickej medicíny ku psychológii 

zdravia 

1. 1. Úvod do problematiky psychosomatickej medicíny 

Odveký boj človeka s neznámymi zárodkami 

sposobujúcimi akútne ochorenia viedol k tomu, že zdravie 

súčasnej civilizovanej společnosti vyrástlo prevažne z ochrany 

človeka pred choroboplodnými činitel'mi a vplyvmi prírody. 

Stav a úroveň vedeckého poznania objektívneho sveta vždy 

odrážal model zdravia a choroby, ktorý si vytvárala medicína. 

A tak redukcionistický model nazerajúci na chorobu ako na 

poruchu mechanizmu l'udského tela, ktorý koincidoval 

s rozvojem v oblasti prírodovedných disciplín v 1. polovici 20. 

storočia, bol vhodným vysvet1ením jednoduchých infekcií, otráv 

a úrazov. Každá príčina má v ponúknutom vzorci svoj následek, 

ktorý sa v ďalšej sekvencii stáva príčinou. V rámci tohto 

mechanistického lineárne - kauzálneho modelu sa vyvíjali 

základy modernej medicíny, stal sa lekárskou dogmou a s jeho 

korekciou sa nev1eme vyrovnat' dodnes (Baštecký, Šavlík, 

Šimek, 1993). 

Pre našu civilizáciu Je typický anatomický prístup ku človeku, 

ktorý priniesol mohutný rozvoj súčasnej vedy o človeku a 

zároveň rozdelenie človeka na telo a dušu a toto zjednodušenie 

Je v1ac prekážkou, než pomocou v porozumení výsledkov 

doterajšieho výskumu (Šimek, 1985). 

Ako s1 však prvenstvo u epidémií vyspelých civilizácií 

predávajú infekčné ochorenia s neinfekčnými (onkologickými 

a kardiovaskulárnymi), nedarí sa v rámci filozofie 

mechanisticko redukcionistickího modelu nájsť jedinú 

nevyhnutnú príčinu. 
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Začína sa tak pre psychológiu zdravia, psychosomatickú 

a behaviorálnu medicínu obdobie dobre známe, kedy sa rozvíja 

bio psycho sociálny model zdravia a choroby a Je 

formulovaná multifaktorová teória patogenézy chorob. Táto 

línia posobenia, ktorá zahfňa i psychologickú intervenciu, je 

validizovaná aJ skúsenosťami so zlyhávaním iba tradičnej 

farmakologickej liečby. 

Azda najvhodnejším príkladom tohto typu sa javí v súčasnosti 

najčastejšia príčina chorobnosti, úmrtnosti a invalidizácie 

obyvatel'stva v industriálne vyspelých krajinách 

kardiovaskulárne ochorenia (KVO). 

1. 2. Historický prehl'ad a vymedzenie pojmu 

psychosomatická medicína, koncepcie v psychosomatickej 

medicíne 

Návrat ku hippokratovskej tradícii, vnímat' človeka v jeho 

celistvosti, vzájomnej jednote somatického a psychického a v 

jednote s jeho sociálnym prostredím, hlása psychosomatika. 

Termín psychosomatika po prvýkrát použil Heinroth v roku 

1918 (Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993). Medzi gréckymi lekármi 

bolo najvyšším ideálom diagnostikovat' a liečiť jedinca, 

individuálneho pacienta s jeho osobitým ochorením. Umenie 

individualizácie, ktoré v priebehu zavádzania 

štandardizovaných schém diagnostiky a liečebných postupov 19. 

a 20. storočia takmer stratilo význam, predstavuje doležitý 

prvok psychosomatickej medicíny. Objavuje sa požiadavka 

individuálneho pozorovania, diagnostiky a liečby jednotlivých 

ochorení u jednotlivých osob (Danzer, 2001). A zatial' čo ešte v 

19. storočí mohla byť psychoterapia rovnocennou 

neuvedomovanou zložkou procesu liečby, integrovanou 

7 



súčasťou osobnosti lekára, s ďalším rozvojom somatickej 

medicíny, s dorazom na rozvoj materiálnych a technických 

súčastí diagnostiky a liečby, sa pre ňu v procese liečby dostáva 

stále menej miesta (Chvála, 1999). 

Vývoj európskeho myslenia na konci 20. storočia znovu 

dospel ku možnosti pozrieť sa na choroby človeka inak než cez 

prizmu somatickej medicíny na jednej strane alebo psychológie 

na strane druhej. Odlišné sposoby nazerania v oboch týchto 

disciplínach prehÍbili priepasť medzi telesnou a psychickou 

stránkou života, medzi telom a dušou tak, že je takmer nemožné 

ju prekonať. Čas od času sa o spojenie duše a tela pokúša 

psychosomatické hnutie v medicíne, aby boli ich skúsenosti po 

prechodnej vlne záujmu zase zabudnuté. (Chvála, Trapková, 

1998). Pričom cesta ku náprave rozkolu v radách lekárov 

nevedie potieraním odlišných postojov, ale štúdiom toho, čo 

bolo zanedbávané (Chvála, 1999). 

1. 2. 1. Psychoanalytické teórie 

Psychosomatika v dnešnom chápaní vznikla začiatkom 20. 

storočia na pode psychoanalýzy. Freud sám nikdy tento termín 

nepoužil a nemal v úmysle svojimi metódami liečiť somaticky 

chorých pacientov. Avšak v jeho modeloch konverznej a 

aktuálnej neurózy bol dostatok materiálu pre teoretický základ 

a výstavbu psychosomatickej medicíny (Danzer, 2001). 

Psychosomatickú problematiku rozpracovali jeho žiaci po prvej 

vlne emigrácie do USA. Psychosomatické hnutie vzniká ako 

reakcia na krízu európskeho lekárstva koncom 19. a začiatkom 

20. storočia. Lekárstvo tej doby bolo zamerané predovšetkým na 

hl'adanie organických a infekčných príčin chorob, pričom 

patogénny agens a výsledné ochorenie sú v jednoduchej 
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príčinnej 

lineárnej 

súvislosti, čomu odpovedal filozofický model 

kauzality (Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993). 

Psychoanalytické práce sa v prvom rade zaujímali o vývojovo 

podmienené psychické faktory, či sa už jednalo o 

intrapsychické konflikty alebo zvláštnosti osobnostnej 

štruktúry. Typickým je záujem o emočné a pudové konflikty s 

dórazom na najrannejšie vývojové obdobia. 

Psychoanalytické teórie, tiež označované ako špecifické, sa 

zvyknú rozdel'ovať na teórie popisujúce typické profily 

osobnosti pre jednotlivé diagnózy (Dunbarová) a teórie 

popisujúce špecifické intrapsychické konflikty (Alexander). 

Prvú psychosomatickú kliniku otvoril v roku 1927 

psychoanalytik Ernst Simmel (Danzer, 2001). 

Od dob Alexandera nechýbali pokusy definovat' určité 

ochorenia ako psychosomatózy v užšom zmysle slova - teda ako 

ochorenia, u ktorých vzniku, patofyziológie a terapie je možné 

predpokladať psychosociálne momenty. U vel'kej skupiny 

ochorení však účast' psychosociálnych faktorov nemohla byť 

preukázaná. V širšom poňatí však psychosomatika zahtňa medzi 

svoju potenciálnu klientelu týchto pacientov, pretože je možné 

predpokladať patologické priebehy, ktorých korene siahajú 

ďaleko do psychosociálnej oblasti alebo pretože si títo pacienti 

zo svojho "primárne" somatického ochorenia "sekundárne" 

vyvinuli psychické poruchy, ktoré vo svojej podstate opatovne 

spósobujú psychosomatické problémy a otázky. V najširšom 

poňatí psychosomatiky všetky chronické ochorenia (napr. 

diabetes mellitus, KVO atd.) nútia ku zamysleniu nad 

mnohopočetnými problémami spracovávania ochorenia a prijatia 

terapie pacientom (Danzer, 2001). Ochorenie videné z tohto 

pohl'adu má vždy psychosociálny kontext. Dá sa týmto 
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sposohom uvažovat' o akútnom ochorení tzv. infekčného 

povodu, extrémne doležitý je tento prístup u chronických 

ochorení. Tu Je potrehné hl'adať súvislosti, porozumieť 

potrehám pacienta a ponúknuť intervenciu, ktorá nepovedie iha 

ku ďalšej fixácii ťažkostí. Jedine na základe tejto úvahy 

možeme stanovenú liečhu považovat' za komplexnú v pravom 

zmysle slova, nech už použijeme tradičný liek, procedúru, 

operáciu, psychoterapiu atd'. Rešpektujeme tak totiž v 

psychosomatike tol' k o proklamovanú hi o-psy cho- soc iáln u 

jednotu človeka. (Chvála, 1995). 

Okrem psychoanalytického východiska v USA existovala 

ešte koncepcia holistická. Tá rozpracovala tzv. psychohiológiu, 

ktorá v 30. rokoch 20. storočia podnietila rozvoj 

psychosomatickej medicíny na tomto teoretickom základe. 

1. 2. 2. Nešpecifické psychofyziologické teórie 

Tretím východiskom psychosomatiky v USA hola 

psychofyziológia. Tá rozpracovala hlavne učenie Skinnera 

a Pavlova o podmienených reflexoch, Selleyho koncepciu stresu 

a Cannonovú teóriu homeostázy. (Baštecký, Šavlík, Šimek, 

1993). Zo psychofyziológie vychádzajú neskor nešpecifické 

koncepcie a teórie, ktoré pripisujú posoheniu stresu, najma 

psychosociálnemu, kauzálny vplyv na vznik a vývoj 

psychosomatického ochorenia (Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993). 

Na učení Pavlova holi postavené predovšetkým 

kortikoviscerálne teórie, ktoré zdorazňovali význam nervových 

regulácií, funkčnú jednotu celého CNS a odmietanie delenia 

funkcií na psychické a somatické (Šimek, 1985). 
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V 50. rokoch minulého storočia sa psychosomatické 

koncepcie, najma analyticky orientované dostávajú do krízy, 

ktorú neprekonali dodnes (Schreiber, 2000). Koncepcia 

psychického stresu ako etiologického či spúšťacieho faktoru pri 

vzniku psychosomatických porúch sa zdala byť východiskom z 

kríze, v ktorej sa psychosomatická medicína ocitla, keď už bolo 

jasné, že psychoanalytické prístupy psychosomatickú 

problematiku jednoznačne nevyriešia. Podnetom boli Selyeho 

práce a objav, že i psychogénne vplyvy sú schopné aktivovat' 

osu nadobličky - hypotalamus. Tieto koncepcie navyše viac 

vyhovovali v tej dobe obvyklému behaviorálnemu prístupu. V 

psychosomatickej medicíne sa v tomto kontexte rozvinula nová 

koncepcia nazývaná životné udalosti ("life events"). V rámci 

nej sa študuje, ktoré typy stresujúcich podnetov a v akom 

množstve, vedú ku ochoreniu a ktoré faktory naopak človeka v 

záťažovej situácii chránia. Najpodrobnejšie bola študovaná 

koncepcia životných udalostí u ochorení srdca. Zo sledovaných 

faktorov, ktoré chránia človeka pred nepriaznivým pósobením 

životných zmien bola detailne rozpracovaná koncepcia sociálnej 

opory. 

1. 2. 3. Koncepcia hopelessness-helplessness 

Prechodom medzi koncepciou stresu a psychodynamickými 

prístupmi je koncepcia hopelessness - helplessness syndrómu 

Schmaleho a Engela, ktorí rozpracovali pasívnu reakciu na 

stresujúci podnet vzdávanie sa (giving up g1ven up 

komplex). Póvodne nešpecifická adaptačná reakcia popísaná 

Selym Je l'ahko demonštrovatel'ná a meratel'ná, avšak v jej 

rámci sú ťažkosti pn výklade dóvodov poškodení róznych 

funkcií u róznych jedincov v podobných situáciách. A navyše 
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rozmanitost' fyziologických reakcií pri emóciách ponúka celú 

radu špekulácií a hypotéz, týkajúcich sa mechanizmov vzniku 

psychosomatických porúch. Pri pokusoch o ich objektivizáciu 

narážali výskumníci na podobné ťažkosti ako psychoanalytici 

pri objektivizácii svojich špekulácií (Šimek, 1985). 

1. 2. 4. Ďalšie koncepcie- alexithymia, správanie typu A, 

biofeedback 

V priebehu 60. a 70. rokov sa psychosomatická medicína 

postupne zbavovala chybných predpokladov, ktoré začala 

korigovat' a rozvinula sa 1 v oblasti klinickej aplikácie 

(Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993). Na pode psychosomatiky boli 

rozpracované ďalšie koncepcie, ktoré ašpirovali na vysvetlenie 

psychosomatickej problematiky. Jednou z nich bola koncepcia 

alexithymie a behaviorálne koncepcie mimo rámec teórie stresu 

-tzv. správanie typu A a biofeedback. 

Alexithymia vzbudila nádej, že pnnes1e podstatné 

vysvetlenie problémov psychosomatickej medicíny a v 70. 

rokoch vyvolala mimoriadny záujem. Termín vytvorili Sifneos a 

Nemiah a má svoJe korene v Rueschovom koncepte tzv. 

infantilnej osobnosti z konca 40. rokov 20. storočia. Táto 

koncepcia vyrastala na pode klinických a psychoterapeutických 

pracovísk, zo skúseností so psychosomatickými pacientmi, ich 

sposobom myslenia a vyjadrovania. V rámci tejto koncepcie 

bolo u tejto skupiny pacientov popísané konkrétne myslenie 

orientované na prítomnosť, nekonečné popisovanie telesných 

príznakov, chýbajúce fantázie, neprimeraná afektivita, zhoršené 

interpersonálne vzťahy, zhoršené vyjadrovanie vlastných 

emócií. Už o piit' rokov po prvom použití termínu alexithymie 

boli v roku 1977 popísané jej problémové miesta - najma 
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pozorovania, že alexithymia n1e len vlastnosťou 

psychosomaticky chorých a skutočnosť, že vačšina štúdií bola 

postavená na porovnávaní psychosomaticky chorých 

s neurotikmi (Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993). 

Koniec 50. rokov 20. storočia priniesol priekopnícku prácu 

Meyera Friedmana a Raya Rosenmana, ktorí zaviedli nový 

termín správanie typu AlB. Správanie typu A (type A 

behavior pattern, T ABP) pre označenie komplexu klinických 

fenoménov charakterizovaných nezameranou hostilitou (free -

floating hostility), časovou tiesňou (time urgency) a množstvom 

psychomotorických prejavov (Allan, Scheidt, 1996, Friedman, 

1996). Jedinci s tzv. B typom správania sú charakterizovaní 

skor ako relaxovaní, nekonfliktní, nevnímajú každú životnú 

situáciu ako výzvu, sú menej súťaživí (Skorodenský, 1991). 

Hypotéza o zvýšenom výskyte IM a koronárnej smrti u jedincov 

s A typom správania bola opakovane overovaná a priniesla 

nejednoznačné závery. Autori Allan a Scheidt (1996) podávajú 

nasledujúce vysvetlenie pre rozdielnosť výsledkov výskumov: 

(a) Obmieňanie používaných diagnostických nástrojov od štúdie 

ku štúdii, ktoré sa líšili vo svojej efektivite pri diagnostike 

TABP. (b) Vysoko riziková populácia pre KVO je pre skúmanie 

potenciálneho vzťahu medzi KVO a T ABP, v porovnaní so 

zdravou populáciou, nevýhodná z mnohých dovodov. Patrí 

medzi ne skutočnosť, že pacientov, ktorí zomrú skor než sa 

dostanú do nemocnice (približne jedna šestina pacientov, ktorí 

mali IM), nie je možné do štúdie zahrnúť a možu tak skresl'ovať 

skúmaný vzťah medzi KVO a rizikovými faktormi. (c) TABP sa 

ukazuje ako silnejší rizikový faktor u tej skupiny populácie, 

ktorá je bez klinických príznakov KVO (tak ako to bolo u 

štúdií, ktoré potvrdili TABP ako rizikový faktor KVO - Western 

Collaborative Group Study, Framinghamská štúdia), než u 
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vzoriek, ktoré už KVO trpia. Po diagnostike KVO sa zdá, že 

TABP pósobí ako protektívny faktor, možno preto, že jedinci 

diagnostikovaní ako A -typ majú silnejšiu motiváciu odstrániť 

rizikové faktory, čo móže zahtňať i modifikáciu TABP. (d) 

Jednotlivé komponenty TABP nemus1a mať rovnakú 

diagnostickú váhu. 

Tento stav poznania viedol v posledných rokoch ku vývoju 

presnejších diagnostických metodík a v 80. rokoch dochádza ku 

redukcii homogenity poJmu TABP a nastáva obdobie 

rozlišovania a frakcionácie, pre ktoré Je charakteristické 

zistenie, že jednotlivé komponenty A - typu správania majú 

mnohokrát užšiu súvislosť s KVO, než samotný globálne 

chápaný A- typ správania (Skorodenský, 1991) a pozornost' sa 

presúva ku špecifickým komponentom tohto 

multidimenzionálneho konštruktu (Meesters, Muris, Esselink, 

1995, Friedman M, Ghandour, 1993). 

Ďalšou behaviorálnou koncepciou bol biofeedback 

technika blízka technike tvorby podmienených reflexov a 

operantného podmieňovania, po stavená na možnostiach 

ovplyvnenia róznych fyziologických parametrov vedomou 

psychickou činnosťou (Šimek, 1985). 

1. 3. Behaviorálna medicína, psychológia zdravia 

Behaviorálna medicína, 

psychosomatická medicína majú 

psychológia 

mnoho podob, 

zdravia a 

lebo prešli 

zložitou historickou cestou. Za jadro historického póvodu 

behaviorálnej medicíny a psychológie zdravia prehl'adová 

literatúra považuje v prvom rade históriu hippokratovského a 

redukcionistického modelu, ktoré striedavo ovplyvňovali 

medicínu a psychológiu a v rade druhom, úspešnú aplikáciu 
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behaviorálnych techník v 60-tych a 70-tych rokoch 20. storočia 

do medicínskej a psychologickej praxe. 

Hippokrates bol prvým lekárom, ako ho chápeme v 

dnešnom zmysle slova. Zaviedol vedeckejší prístup do klinickej 

starostlivosti a bral tiež do úvahy vplyv sociálneho prostredia 

na chorobu. Úplným protipólom je redukcionizmus v lekárskej 

vede v 19. a 20. storočí, ktoré sú spaté s výrazným nástupom 

vedeckých objavov prírodovedných disciplín. Choroba sa v 

tomto období interpretovala jednoducho len ako porucha 

mechanizmu l'udského tela (Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993). 

Termín behaviorizmus zaviedol J. B. Watson, aby 

zvýraznil psychologický záujem o štúdium správania, s 

vylúčením funkcie mozgu a vedomia. Je potrebné poznamenat', 

že niektoré, predovšetkým chronické ochorenia alebo 

postihnutia, majú za následok aJ zmeny v oblasti správania, 

predovšetkým emocionálneho, čo vedie ku zhoršeniu základného 

patologického stavu s pestrým klinickým obrazom (Palát, 2002). 

V širšej medicínskej 

správania človeka. 

praxi 

Toto 

sa často stretávame s 

narušenie 

nozologické jednotky narušeného 

správania 

správania, 

narušením 

a určité 

vyžadujú 

špecifický medicínsky a rehabilitačný prístup (Palát, 2002). 

A tak v roku 1977 na Yalskej konferencii S. M. Weiss a 

spolupracovníci zakladajú behaviorálnu medicínu (Skorodenský, 

Takáč, 2002), ktorá v súčasnosti existuje ako interdisciplinárny 

lekársky odbor zameraný na diagnostiku, terapiu a rehabilitáciu 

porúch správania a chorobných stavov, ktoré ovplyvňujú 

správanie (Palát, 2002) a kladie tiež doraz na ovplyvnenie 

životného štýlu (Takáč, 2002). Behaviorálna medicína, ktorá 

vznikla na podklade vied o správaní sa zaoberá behaviorálnymi 

faktormi ovplyvňujúcimi vznik a rozvoJ fyzických ochorení 

(Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993). Je interdisciplinárnou vedou, 
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s úsilím o rozVOJ a integráciu behaviorálnych 

a biomedicínskych vied, poznatkov a techník týkajúcich sa 

zdravia a choroby a o aplikáciu týchto poznatkov a techník na 

prevenciu, diagnostiku, liečbu a rehabilitáciu (Schwartz, Weiss, 

1978, in Belar, Deardorff, 1995). 

V roku 1978 zakladá George Stone na Kalifornskej 

Univerzite psychológiu zdravia. Milion (1982, m Belar, 

Deardorff, 1995) definuje psychológiu zdravia ako "aplikáciu 

poznatkov a metód zo všetkých podstatných oblastí 

psychológie, s ciel'om ochraňovat' a udržiavať duševné a fyzické 

zdravie l'udí a za účelom prevenc1e, diagnostiky a liečby 

všetkých foriem mentálnych a telesných ochorení, u ktorých 

psychologické vplyvy prispievajú ku distresu alebo dysfunkcii." 

Pričom táto definícia uspokojujúco zachycuje zamerame 

psychológie zdravia jednak ako výskumnej oblasti, tak i jej 

životaschopnost' v oblasti zdravotníckych služieb. 

1. 4. Vznik neinfekčnej a behaviorálnej epidemiológie 

1. 4. 1. Neinfekčná epidemiológia 

Hlboko v Ione hlavnej myšlienkovej línie "exaktného" 

biomedicínskeho redukcionistického prístupu sa formuje v 30-

tych rokoch 20. storočia nový metodologický prístup chápania 

etiopatogenézy ochorení, odvíjajúci sa od epidemiologickej 

metódy. Obdobie medzi I. a II. svetovou VOJnou Je 

v rozvinutých štátoch sveta charakterizované aJ mohutným 

nárastom počtu chronicky dlhodobo pósobiacich príčin 

degeneratívnych ochorení, najma kardiovaskulárneho systému. 

leh nárast bol taký prudký, že nadobudol charakter epidémie 

(Rosival, Zikmund, 1992). 
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Od akútnych sa tieto chronické, degeneratívne ochorenia 

líšia nasledujúcimi hl'adiskami: 

1. Zdroje týchto chorob nepochádzajú z prirodzeného prostredia 

prírody, ale z prostredia, ktoré Sl vytvoril sám človek a zo 

sposobu života, ktorý si osvojil v priebehu rozvoja techniky 

a civilizácie. 

2. Vznik a rozvoj civilizačných ochorení nemožno odvodit' od 

jediného príčinného faktora, ale len od spoluposobenia 

viacerých rozdielnych faktorov. 

3. Tzv. civilizačné ochorenia majú prevažne zdÍhavý, chronický 

priebeh s fázickým charakterom (obdobia zlepšovania, 

zhoršovania, alebo obdobia s akútnymi komplikáciami) 

(Rosival, Zikmund, 1992). 

Jedným zo základných trendov medicíny 20. storočia je 

postupne narastajúca špecializácia. S postupujúcou 

špecializáciou sa ale stále zretel'nejšie vyčleňujú skupiny 

chorých, u ktorých komplexná patogenéza ochorenia odoláva 

pokusom o vysvetlenie v rámci tradičného prístupu alebo u 

ktorých sú psychické a sociálne faktory vážnou prekážkou pri 

spolupráci so zdravotníckym personálom alebo bránia ústupu 

ochorenia, navzdory vhodnosti liečebných postupov. Navyše sa 

stále jasnejšie ukazuje, že psychické a sociálne faktory me Je 

možné úplne opomenúť u žiadnej z diagnóz (Šimek, 1985). 

Nemažeme sa už stať polyhistormi, tak ako tomu bolo v časoch 

renesanc1e. I navzdory špecializácii vyzývajú Chvála a 

Trapková (1998) ku "odloženiu zbraní" a v pokoji a so 

zvedavosťou sa otvoriť jeden druhému: biológ filozofovi, lekár 

psychológovi, psychiater psychoterapeutovi a obrátene. 

Potenciál je v spolupráci, dušu s telom je možné prepojiť znovu 

jedine vzájomnou nediskvalifikujúcou kooperáciou. 
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V roku 1949 sa začína pre neinfekčnú epidemiológiu 

legendárna Framinghamská štúdia - Framingham Heart Study. 

Začiatok tejto štúdie mal celosvetový význam, pretože 

odštartoval novú epochu chápania etiopatogenézy najčastejšie 

sa vyskytujúcich chronických degeneratívnych neinfekčných 

ochorení kardiovaskulárneho systému. Framinghamská štúdia 

bola primárne prospektívnou longitudinálnou epidemiologickou 

štúdiou. 

Po 14 rokoch dosiahla prvé úspechy: 

1. Údaje znej prispeli k identifikácii rizikových faktorov. 

2. Kvantifikovala závažnost' jednotlivých rizikových 

faktorov, ako aj ich kombinácií. 

3. Postupne sa prestalo hovoriť o príčinách týchto ochorení 

a začal sa používat' termín rizikové faktory. 

4. Rizikový faktor sa v epidemiologickom zmysle chápe ako 

štatistický predpoklad choroby. Tento móže, ale nemusí 

byť v kauzálnej súvislosti s chorobou (Rosival, Zikmund, 

1992). 

1. 4. 2. Behaviorálna epidemiológia 

Behaviorálna epidemiológia s a podrobne zaoberá 

zlepšením vedeckej precíznosti pn meraní a pochopení 

psychologických, sociálnych a kultúrnych determinantov 

zdravia a choroby. 

Behaviorálna epidemiológia v roku 1960 prostredníctvom dvoch 

amerických kardiológov Friedmana a Rosenmana a neskór aj 

Jenkinsa, začína prvú longitudinálnu prospektívnu behaviorálno 

- epidemiologickú štúdiu Western Collaborative Group Study 

(WCGS). Táto štúdia tvorí taký istý historický legendárny 
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medzník ako Framinghamská štúdia. Jej centrálny produkt A -

typ správania Je charakterizovaný ako prvý behaviorálny, 

epidemiologický rizikový faktor ischemickej choroby srdca na 

svete, s relatívnym rizikom 1,96, čo je približne rovnaký index, 

ako maj ú všetky somatické rizikové faktory, t.j. faj čenie, 

hypercholesterolémia, hypertenzia atd'. (Skorodenský, 1991). 

Poslednou rozsiahlou prospektívnou európskou 

epidemiologickou štúdiou ohl'adom rizikových markerov KVO 

bola štúdia PROCAM. 

Z predchádzajúcej analýzy je zrejmé, že zhruba od roku 

1950 do roku 1970 1975, sa získavajú výsledky 

z longitudinálnych, prospektívnych epidemiologických štúdií. 

V dekáde 1970 - 1980 dochádza ku kvantitatívnej kumulácii 

výsledkov predošlých dvoch dekád. Tieto nahromadené 

a spracované výsledky amerických, ale i európskych 

populačných štúdií prinášajú nové, kvalitatívne zmenené 

pohl'ady na etiopatogenézu multifaktoriálnych ochorení. 

Vytvorili tak priestor na konštituovanie nových teoretických 

myšlienkových prúdov, ktoré pripravujú bázu pre vznik nových 

vedných disciplín (Skorodenský, Takáč, 2002). 

V 80. rokoch minulého storočia teda vrcholí epocha 

neinfekčnej epidemiológie. Na svete Je biopsychosociálny 

integratívny model, nové vedné disciplíny a celý rad róznych 

rizikových faktorov, ktoré sú však znova rozdelené na 

somatické, psychologické a sociálne, či environmentálne. leh 

pósobenie sa chápe ešte stále izolovane. Nazývajú sa nezávislé 

rizikové faktory. Mieru rizika skór určuje kumulácia 

jednotlivých relatívnych rizík, ako ich integratívne pósobenie. 

V chápaní etiopatogenézy ochorenia vládne stále biomedicínsky 

redukcionistický prístup, aj keď sa jasne zdórazňuje dóležitosť 
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psychologických a sociálnych rizikových faktorov. Sú už 

inkorporované skoro do každého výskumu, ale interpretácia ich 

výsledkov a nakoniec aJ intervencia Je skor formálna 

a odbornou verejnosťou rozpačito prijímaná (Skorodenský, 

Takáč, 2002). 

Pokial' symptóm predstavuje odchýlku telesnej formy 

(nádor, výrastok), funkcie (vysoký krvný tlak) alebo je možné 

objaviť v organizme niečo, čo tam nepatrí (baktérie, víry, 

prióny, kamienok, ... ) Je pomerne jednoduché to v jazyku 

externalizovať, odlíšiť od ostatného tela a označit' za príčinu 

telesného ochorenia. V prípade, kedy symptómy me sú 

s prev ádzané zmenami š truktúry, funkc ie ale b o ni e je možné 

nájsť nič cudzorodého, je obtiažne symptóm externalizovať, 

oddeliť od ostatného zdravého organizmu. Može ísť o prejavy v 

správaní, myslení, vnímaní, všetkého, čo nemá natol'ko hmotnú 

povahu, aby to bolo možné zmerať alebo odvážit' (Chvála, 

Trapková, 1998). Skupinou symptómov, ktoré nie je možné 

externalizovať, sa somatická medicína nerada zaoberá a snaží sa 

pre ne nájsť somatické vysvetlenie. Z dovodu ul'ahčenia 

externalizácie javov psychickej, nehmotnej povahy sa snaží 

psychosomatická medicína o zavádzanie nástrojov 

psychoterapeutických škol a teórií do praxe (Chvála, Trapková, 

1998). 

I Chvála a Moos (2003) poukazujú na to, že sa v druhej 

polovici 20. storočia z roznych dovodov v medicíne znížilo 

pochopenie pre psychosociálne vplyvy na sposob stonania. A to 

navzdory proklamovanému bio-psycho-sociálnemu modelu 

choroby. Pričom kl'účom ku pochopeniu ochorenia je vzťah 

jedinca s prostredím. To, čo nazývame ochorením, či už 

telesným alebo duševným, vzniká vždy na hranici medzi 

fyzickými a psychickými javmi, v interakcii medzi jedincom a 

20 



societou. Navyše jediným médiom, ktorým sa móžeme o 

ochorení dohovoriť je jazyk. To zásadne ovplyvňuje celú oblast' 

javov, ktoré označujeme ako liečenie (Chvála, Trapková, 1998). 

1. 5. Súčasný stav v psychosomatickej medicíne 

Až proces diferenciácie a frakcionácie jednotlivých 

rizikových faktorov po roku 1981 a hl'adanie ich vnútorných 

súvislostí v rámci klinických, biochemických, psychologických, 

metaanalytických a iných štúdií, pomaly odkrýva uplatnenie 

biopsychosociálneho modelu. Teda modelu integratívneho 

kumulovaného spolupósobenia širokého spektra rizikových 

faktorov - systémovým spósobom (Skorodenský, Takáč, 2002). 

Dnes je zrejmé, že je nutné vidieť ochorenie ako výsledok 

zložitého kauzálneho reťazca. Rastie potreba integratívnej 

medicínskej vedy, ako protiváhy doterajšej špecializácie a 

fragmentácie vedomostí (Šimek, 1985). 

Systémový prístup znamená určitý spósob myslenia, či 

riešenia problémov. Zásadne mení pohl'ad na skúmané javy, 

chápe ich komplexne vo svojich vnútorných a vonkajších 

súvislostiach. K riešeniu problémov obvykle preberá a vhodne 

kombinuje metódy róznych disciplín. Podstatou systémového 

prístupu z hl'adiska kauzality je cirkulárny model, ktorý nás 

nevedie k otázke prečo sa určitá zmena deje, ale v akých 

súvislostiach a v akom kontexte k nej dochádza (Habr, Vepřek, 

1986 in Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993). 

Tak, ako sa prestáva v oblasti neinfekčnej epidemiológie 

hovoriť o príčinách a užíva sa termín rizikové faktory, ktoré sa 

v populácii chovajú na sebe nezávisle a u každého chorého ich 

nájdeme v inej kombinácii, formuluje sa i multifaktorová teória 

patogenézy chorob. Tá opúšťa monokauzálny lineárny model 
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ochorení a pripúšťa, že ku rovnakému ochoreniu možu rozni 

pacienti dospieť odlišným sposobom. Dnešným znalostiam tak 

viac odpovedá predstava siete pospájaných faktorov a až ich 

zložitá interakcia vedie ku samotnému ochoreniu. Pričom tu 

platí tzv. model pravdepodobnosti, ktorý počíta s vačším 

množstvom faktorov a každý z nich s určitou 

pravdepodobnosťou vedie ku zmenám a tie nakoniec ku 

manifestácii ochorenia (Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993). Na 

každ ú poruch u funkc ie či š truktúry je nutné nazer ať ako na 

výsledok kombinácie niekol'kých roznych patogenetických 

mechanizmov (Šimek, 1985). Diagnózy sú stanovované na 

základe patologicko-anatomických a patofyziologických 

nálezov, pn ich tvorbe nie Je nazerané na komplexnost' 

patogenézy vačšiny ochorení. V rovnakej diagnóze lM sú 

pacienti s diabetom a poruchou lipidového metabolizmu, 

pacienti s pozitívnou rodinnou anamnézou i nositelia typických 

vlastností A -typu správania. Obvyklá prax, kedy sa usilujeme 

pri štúdiu patogenézy u každého chorého uplatnit' v jeho 

diagnóze všetky známe patogenetické mechanizmy a nájsť jeden 

patogenetický reťazec platný pre všetkých, nemože byť úspešná 

(Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993). Je jedno, či sa jedná o 

prednostne biologický, teda somatický alebo o duševne

duchovný, teda psychický symptóm, vždy Je postihnutá 

celistvost' osobnosti, ktorá žije v zmyslových a významových 

štruktúrach (Danzer, 2001). 

Biopsychosociálny model, aplikovaný systémovým 

sposobom zatial' najucelenejšie vyjadrený 

v biobehaviorálnom prístupe, ktorý dokazuje a objektivizuje 

podiel biologických, 

a environmentálnych 

neuroendokrinných 

psychologických, sociálnych 

faktorov v etiológii vegetatívnych, 

a neuroimunitných mechanizmov 
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v patogenéze ochorenia, až na úrovni neurobiologickej, 

bunkovej a molekulárno biologickej (Williams, 1994). U 

človeka vlastne nikdy neochorie primárne iba duša alebo telo, 

vždy ochorie celá bio-psycho-sociálna jednotka človeka, i keď 

sa pri tom dostanú do popredia jednotlivé aspekty. Mimo to 

prispieva psychosomatika ku pochybnému deleniu ochorení: 

akoby existovali somatické, psychické a k tomu ešte 

psychosomatické, zmiešané choroby. Pri tom každé ochorenie je 

psychosomatické, pretože žiadne somatické ochorenie me Je 

oprostené od psychických vplyvov (Danzer, 2001). Danzer 

(2001) vidí úlohy modernej psychosomatiky predovšetkým v 

tesnom spojení a integrovaní svojich antropologických a 

psychologických vedomostí, svojho špecifického teoreticko

poznávacieho zamerania, svojho vlastného vedeckého kladenia 

otázok, svojich diagnostických schopností, terapeutických 

kompetencií a osobitostí s inými medicínskymi odbormi. Takáto 

integratívna psychosomatika má za úlohu odhal'ovanie a 

prekonávanie metodologických, diagnostických a terapeutických 

deficitov a jednostranností medicíny. Pre takúto integratívnu 

psychosomatiku neexistuje medicínska subdisciplína alebo 

ochorenie, pre ktoré by nebola použitel'ná. Každé l'udské 

ochorenie sa dá zaevidovat', posúdiť a prípadne liečiť vo svojej 

biomedicínskej, psychosociálnej a duchovnej dimenzii. Avšak 

Chvála a Trapková upozorňujú, že i navzdory tomu, že sú 

psychosociálne poznatky proklamatívne uznávané za dóležité, 

zostávajú v skutočnosti na okraji záujmu. Chýba 

psychosomatický koncept choroby v najširšom poňatí aplikácie 

psychoterapie do súčasnej medicíny, ktorý by nahradil 

biologickú predstavu nozologickej jednotky a preto chýba i 

tomu odpovedajúci psychosomaticky štandardizovaný návod ku 

diagnos ti cko -terapeutickém u po stupu. 
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Pretože nte sú v Českej republike vytvorené základy 

psychosomatického sposobu myslenia, chýba i predstava o jeho 

uvedení do súčasnej medicíny a to ako po stránke obsahovej, 

tak i metodicko- organizačnej (Chvála, Trapková, 2002). Autori 

považujú pri liečbe psychosomatického pacienta spolu s celým 

biopsychosociálním pol'om za nevyhnutnú predovšetkým zmenu 

myslenia zdravotníkov. Biologicky orientovaný lekár má jasnú 

pozíciu v hierarchii medicíny, ktorá mu poskytuje istotu a 

ochranu, jasnejšie delí svet na chorých a pomáhajúcich. Toto 

hierarchické usporiadanie však súčasne bráni tímovej 

medziodborovej spolupráci. Navyše má somatická medicína, na 

rozdiel od psychosomatickej, silnú podporu farmaceutickej 

loby, ktorá psychosomatickú medicínu nepodporuje. 

Pri snahe o aplikáciu bio-psycho-sociálneho modelu nestojíme 

podl'a autorov iba pred problémom vzdelávania odbornej 

verejnosti, ale tiež pre problémom kapacity a možností 

špecializovanej psychoterapie, ktorá na rozdiel od biologickej 

medicíny nie je náročná na drahé prístroje a lieky, ale vyžaduje 

dostatok času poskytovatel'a na prácu s terapeutickým vzťahom. 

Optimálny stav nastane až keď sa psychosomatické myslenie 

stane samozrejmým pre každého lekára. Pozitívom Je, že 

napriek tomu, že sa hlavný prúd biologickej medicíny 

nevenoval oblasti psychosomatiky, existuje v Českej republike 

dlhá tradícia psychoterapeutického vzdelávania. Tým prešli 

stovky lekárov a klinických psychológov. Toto vzdelanie 

predstavuje potenciál pre zmenu myslenia v zdravotníctve 

(Chvála, Trapková, 2002). 

Zatial' čo poznatky z oblasti somatickej medicíny sú v odbornej 

i laickej verejnosti široko známe a ich aplikácia v lekárskej 

praxi prevažuje, podporovaná mohutnou silou farmaceutického 

priemyslu, oblast' psychológie a sociológie a aplikácia 
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špecializovanej psychoterapie v somatickej medicíne u nás stále 

uniká pozornosti lekárov. Pritom nie je vylúčené, že ďalší 

rozvoJ medicíny, dnes zameranej výhradne na telesnú stránku 

l'udskej existencie, nebude možný bez spolupráce s vedami o 

psychosociálnej oblasti. Sú to ekonómovia, ktorí poukazujú na 

potenciál psychoterapie, ktorá móže významne znížiť náklady 

na liečbu. (Chvála, Trapková, 1995). Vo všeobecnosti pre 

zavádzanie psychoterapie do somatických oborov platí, že 

systematická psychoterapia je vhodná všade tak, kde sa pacient 

navzdory dobre stanovenej somatickej diagnóze a postupu lege 

artis somatickej medicíny, v rozpore s očakávaniami lekára, 

nezlepšuje. Psychoterapia tu nenahrádza somatickú liečbu, ale 

stáva sa jej žiaducim katalyzátorom, ktorý ul'ahčuje úzdravu a 

niekedy je podstatným zdrojom zlepšenia pacienta. (Chvála, 

1999) Vo vačšine prípadov nejde o nájdenie jedinej 

psychogénnej príčiny choroby, ale o zmenu pacientovho 

pohl'adu na celý komplex faktorov, ktoré sa na výVOJI 

somatickej choroby a na JeJ udržiavaní podiel'ajú. Avšak 

psychoterapia u pacientov s prevažne somatickými prejavmi je 

obtiažna už preto, že sa sami obvykle necítia byť psychicky 

chorými a nevidia zmysel v tom, liečiť svoju bolest' u 

psychiatra. (Chvála, 1999). 
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2. Rola hospitalizovaného pacient, pacient s infarktom 

myokardu 

Křivohlavý (2002) poukazuje na celý rad rozdielov medzi 

pacientom v ambulantnej starostlivosti a hospitalizovaným 

pacientom. Hlavné rozdiely vidí predovšetkým v dobrovol'nosti 

- zatial' čo do ambulancie prichádza pacient z vlastnej vole, 

98% pacientov Je do nemocmce odoslaných ošetrujúcim 

lekárom. Druhým kritériom odlišnosti Je rozdiel medzi 

partnerskou kooperáciou vo vzťahu ambulantný pacient - lekár 

a nutnosťou rešpektovania autority lekára v prípade 

hospitalizácie. A nakoniec vedomie pacienta, že jeho stav je 

vážnejší, než s1 doteraz pripúšťal. Toto povedomie dostáva 

pacienta do stresu až distresu, ktorý sa pridáva k už značnému 

psychickému napatiu prameniacemu z celkovo zmeneneJ 

zdravotnej situácie. 

U pacientov s diagnózou akútny infarkt myokardu 

popisuje Faller (1990) na základe obsahovej analýzy výpovedí, 

myšlienkové pochody pacientov po nástupe symptómov 

a prvotnom kontakte so zdravotníckym zariadením, 

predovšetkým v dimenziách úzkosti a popierania. Pacienti sa 

spočiatku snažia o alternatívne vysvetlenie príznakov- napr. že 

príliš ťažko pracovali, prechladli, urobili diétnu chybu a pod. 

Častou je tiež argumentácia týkajúca sa self-konceptu, ktorý je 

s lM nezlučitel'ný. Patrí tu napr.: "Nikdy som si nemyslel, že 

ma móže niečo podobné postretnúť. Vždy som si myslel, že som 

najsilnejší." Ďalej to móže byť bagatelizácia príznakov zo 

strany lekára, či vyjadrovanie neistoty ohl'adom diagnózy, ktoré 

móžu prispievať ku popieraniu závažnosti situácie pacientom. 

Avšak najčastejšie je to práve bolest' a správanie lekára, ktoré 

navracajú pozornost' ku problému. Jeden z pacientov to v štúdii 
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Fallera (1990) popiSUJe nasledujúcim sposobom: " ... bol to 

zvláštny pocit, keď doktor osobne, navzdory tomu, že mal plnú 

čakáreň, sprevádzal po celú dobu ambulantný vozík, na ktorom 

som ležal. Povedal som si, bože, za tým musí niečo byť, keď ťa 

sprevádza sám doktor. Nemože predsa chodit' s každým alebo 

áno?" 

Baštecký, Šavlík, Šimek (1993) poukazujú na to, že pn 

práci s pacientmi po lM je potrebné mať na pamati, že ochorenie 

samotné je závažnou životnou udalosťou, vytrhujúcou jedinca 

náhle z jeho prostredia, ohrozujúce jeho pracovnú a spoločenskú 

kariéru, stabilitu jeho rodiny a jeho samotný život. Po prijatí do 

nemocn1ce v akútnej fáze ochorenia by vačšina pacientov mala 

prežívať úzkost' a strach, neskor i depresívne rozlady. 

V skutočnosti len malá časť pacientov o podobných pocitoch 

referuje a 1 na priamy dotaz odpovedajú, že žiaden strach 

neprežívali. Primerane fungujúci mechanizmus popierania može 

ul'ahčovať prácu tak zdravotníkom, ako i pacientom samotným 

(bližšie viď kapitola "Coping"). Ak je však popieranie vel'mi 

silné, nastávajú problémy (pacient nedodržuje liečebný režim, 

chodí navzdory zákazu a pod.) Účinným býva reálny rozhovor 

o rozsahu a závažnosti lM, poukázanie na dobrú perspektívu 

a možnosti, ktoré pacient má a prejavenie osobného záujmu 

o vývoj ochorenia. 

Vačšina pacientov zažíva v akútnej fáze stres a v priebehu 

rehabilitácie potrebujú čas na adaptáciu na vzniknutú situáciu. 

V akútnej fáze je centrálnym predovšetkým zážitok telesného 

poškodenia, v chronickej fáze predovšetkým sociálne problémy 

a limity (pocit straty sociálnej identity). Každý druhý pacient sa 

sťažuje na stratu sebaúcty (Faller, 1990). 

Pacient prichádza do nemocnice v stave vnútornej úzkosti 

z toho, ako mu Je. Je zmatený a plný obáv, čo ho pn 
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hospitalizácii očakáva. U pacientov v nemocn1c1 sa objavuje 

celá rada psychologických príznakov ako vnútorná stiesnenosť 

(depresia), desivé obavy, úzkost' a nervozita - ako z vyšetrení, 

tak i z chirurgických zákrokov. Možu mať desivé nočné sny 

a horšie sa sústrediť. Striedajú sa u neho rozni l'udia - tí často 

len rýchlo vojdú do izby, urobia určité vyšetrenie alebo mu 

prinesú jedlo, upratujú a pod. Často majú tak málo času, že 

stačia pacienta len pozdravit' (Taylor, 1995 in Křivohlavý, 

2002). 

Křivohlavý (2002) porovnáva život hospitalizovaného 

pacienta so životom zdravého jedinca na základe roznych 

dimenzií. Medzi tie najdoležitejšie patria: (a) aktivita 

pasivita: zatial' čo je zdravý človek hlavným aktérom vo svojom 

živote, ako pacient sa stáva predmetom starostlivosti mnohých 

l'udí, ktorí sa tak stávajú hlavnými aktérmi v jeho živote. (b) 

Závislost': zdraví človek nie je na druhých závislým, zatial' čo 

pacient nemože robit' to, čo by sám chcel, musí robit' to, čo mu 

určia druhí. (c) Životný rytmus: pacient si musí zvykat' na nový 

životný rytmus, ktorý nemá zažitý a vníma ho ako neprirodzený. 

(d) Činnosti: zdravý jedinec podáva výkon v činnostiach, ktoré 

vačšinou pozná a dobre ich zvláda, pacient naopak musí 

vykonávat' činnosti, ktoré nevie a neovláda. To može znižovať 

jeho sebavedomie a sebahodnotenie. (e) Interakcie a prostredie: 

zdravý človek sa pohybuje v známom sociálnom prostredí svojej 

rodiny a priatel'ov, zatial' čo hospitalizovaný pacient Je 

v relatívnej sociálnej izolácii, stýka sa prevažne s neznámymi 

l'uďmi a pohybuje sa v prostredí, ktoré je mu cudzie a kde je 

všetko nové. (f) Zá uj my: okruh zá uj mov s a v čase ho spi tal izác ie 

výrazne zužuje. (g) Problémy: zatial' čo zdravý človek vačšinou 

vie, ako reagovat' na problémy a situácie, ktoré sú mu stavané 
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do cesty, ako pacient svoJmu zdravotnému stavu príliš 

nerozum1e, stráca nad ním vládu a nevie si s ním často rady. 

Keckeisen a Nyamathi (1990) odporúčajú pre dosiahnutie 

pozitívnych psychických a sociálnych následkov liečby 

u pacientov s lM nasledujúce: otvorené a pravdivé poskytovanie 

informácií ohl'adom pacientovho zdravotného stavu a prípravu 

pacienta na to, čo ho v priebehu hospitalizácie očakáva. 

Informácie ohl'adom zdravia efektívne zvyšujú pacientovu 

informovanost' i informovanost' jeho rodiny o KVO a umožňujú 

modifikáciu rizikového správania. Rovnako tiež zvyšujú pocit 

kontroly nad pacientovým osudom. Zapojenie pacienta na 

participácii v starostlivosti o seba samého a v rozhodovaní 

ohl'adom starostlivosti, je ďalšou stratégiou, ktorá posilňuje 

pocity kontroly nad situáciou. 

Pacienti očakávajú od lekárov predovšetkým informácie 

a adekvátnu liečbu, ktorá povedie k úl'ave od ťažkostí, ale tiež 

psychickú podporu (Faller, 1990). 

Křivohlavý (2002) vidí negatívne stránky hospitalizácie 

predovšetkým v depersonalizácii (strata sociálnej identity, tak 

ako JU popiSUJe i Faller, 1990), neosobnom jednaní, v 

nedostatku komunikácie (málo naslúchania, prevaha kladenia 

otázok a príkazov), v nedostatočnej saturácii potrieb pacienta, v 

zameranosti výlučne na zdravotné potreby, v očakávaní pasivity 

zo strany pacienta, nedostatočnej informovanosti, ktorá vedie ku 

pocitom znepokojenia, neistoty a strachu, v nedostatočnom 

pocite sebakontroly - strate možnosti riadiť beh diania, pocit, 

že je pacient pod vplyvom nekontrolovatel'ných negatívnych 

vplyvov. 

Pritom však Bártlová, Hnilicová (2000) poukazujú na nutnost' 

dostatočnej informovanosti a komunikácie, ako na nevyhnutné 

podmienky spokojnosti pacientov a tým i úspešnej liečby. 
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Spokojnosť pacientov móže ovplyvniť klinický efekt liečby. 

Pacienti, ktorí sú spokojní s priebehom liečby, v1ac dóverujú 

lekárom a sestrám a vena v ich snahu a kompetencie. To móže 

pozitívne ovplyvniť aktivitu a m1eru spolupráce pacientov 

v priebehu liečby a v konečnom dósledku determinovat' 

i dosiahnuté klinické výsledky. Pričom všetci pacienti 

v priebehu liečby požadujú resp. očakávajú osobný prístup 

lekárov a sestier ku sVOJeJ osobe. Autorky ďalej popisujú 

výsledky výskumu realizovaného vo Všeobecnej fakultnej 

nemocmc1 v Prahe. Tá ukázala, že pokial' sú pacienti spokojní 

s medzil'udskými aspektmi starostlivosti, sú presvedčení, že je 

im poskytovaná kvalitná liečebná starostlivost' 1 po stránke 

odbornej. Interpersonálne a komunikačné aspekty liečby sú tak 

akýmsi filtrom, cez ktorí pacienti vnímajú a posudzujú odbornú 

stránku liečby. Druhou významnou oblasťou ovplyvňujúcou 

mieru spokojnosti sú informácie (o ochorení a jeho priebehu, 

o diagnostických a terapeutických postupoch, liekoch, 

pokračovaní liečby atd'.) Treťou oblasťou sú tzv. "hotelové 

služby" (spokojnosť s hygienou a čistotou, strava atd'.) I keď sú 

pražskí pacienti najmenej spokojní práve s touto oblasťou, me 

Je táto dimenzia pre celkovú spokojnosť zvlášť dóležitá. 

Keckeisen a Nyamathi (1990) zostavili repertoár 

doporučení pre sestry a zdravotnícky personál týkajúci sa 

starostlivosti o pacientov po lM, ktorí sú v ohrození rizikom 

psychosociálneho alebo fyziologického distresu. Medzi ich 

odporúčaniami nájdeme: poskytovanie zdravotných informácií 

ohl'adom lM, liečby, medikácie a modifikácie rizikového 

správania, podpora pacientovej autonómie a rozhodnutí, ktoré 

zvýšia jeho vedomie kontroly nad situáciou, podpora pacienta 

v tom, aby zdiel'al svoJe skúsenosti, obavy a problémy 

s ostatnými pacientmi, ktorí sú po lM, podpora pacientov v tom, 
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aby komunikovali o svojich fyzických problémoch týkajúcich sa 

lM so zdravotníckym personálom, facilitácia medziodborovej 

spolupráce s ostatnými lekármi, psychológmi a sociálnymi 

pracovníkmi na optimalizáciu pozitívnych psychologických 

a fyziologických výsledkov, príprava pacientov na to, čo ich 

očakáva, čo možu zažívat' po prepustení z nemocnice (depresia, 

únava, nedostatok chuti do jedla, nespavost'). 

Baštecký, Šavlík, Šimek (1993) popisujú u pacientov po 

lM po prepustení z nemocmce prítomnosť porúch spánku, 

emočné rozladenie, sexuálne problémy. Po návrate z nemocn1ce 

sa objavuje mnoho negatívnych emócií, pacient musí riešiť 

množstvo skutočných problémov. Mnoho pacientov si sťažuje na 

nadmernú starostlivost' a pozornost', ktorá je im venovaná zo 

strany partnera a priatel'ov, pretože ich správanie 1m ustavične 

pripomína ich hendikepovaný stav. Odmietajú byť závislými 

a bojujú o autonómiu (Faller, 1990). Podrobnejšie sa otázkam 

rekonvalescencie a kvality života pacientov po lM po prepustení 

z nemocnice venujem v kapitole "Kvalita života". 
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3. Srdcovo - ctevne ochorenia 

Kardiovaskulárne ochorenia sú v priemyselne vyspelých 

krajinách najčastejšou príčinou chorobnosti, úmrtnosti 

a invalidizácie obyvatefstva (Rosival, Zikmund, 2002). 

Epidemiologické štúdie ukazujú, že ischemická choroba srdca 

má tendenciu postihovat' čoraz mladšie vekové skupiny. Pred 

30-40 rokmi sa vyskytovala prevažne vo vyšších vekových 

skupinách (nad 60 rokov), dnes už postihuje aJ rudí 

produktívneho veku (25 až 65-ročných), ba aj mladších (okolo 

20 rokov) (Gvozdják, 1995). 

ICHS je najčastejšia príčina smrti v EÚ. V dekáde 1986 až 1996 

bol v krajinách Európskej únie oproti minulosti zaznamenaný 

približne 30% pokles úmrtí zapríčinených ICHS. Podobný trend 

bol aj v Českej republike. U mužov bol signifikantný pokles 

mortality aj v Pofsku, ale zmeny v Slovenskej republike a 

Maďarsku holi nevýrazné (Takáč, 2002). 

Kardiovaskulárne ochorenie je ochorením artérií, ktoré 

vyživujú srdcový sval a manifestuje sa predovšetkým ako akútny 

infarkt myokardu, angina pectoris a náhla smrt' (sudden death, 

SD). Existuje množstvo potenciálnych ochorení, ktoré m()žu 

postihovat' koronárne artérie, ale v praxi je KVO temer výlučne 

dosledkom aterosklerózy. Výnimočné neaterosklerotické príčiny 

KVO tvoria menej než 1% prípadov KVO (Allan, Scheidt, 1996). 

32 



3. 1. Ateroskleróza 

Nepretržitá činnost' srdca je viazaná na stály prívod 

dostačujúceho množstva výživných látok (najma kyslíka), 

z ktorých srdcový sval (myokard) čerpá energiu. Výživné látky 

doňho privádzajú vencovité (koronárne) tepny. Pri ochorení 

koronárnych tepien dochádza ku zmenšeniu prietoku krvi 

v týchto tepnách, takže poklesne prívod kyslíka a ostatných 

výživných látok do srdcového svalu. Tak vzniká silná bolest' 

v srdcovej krajine, ktorú poznáme pod názvom stenokardia. Pri 

ateroskleróze dochádza k ukladaniu tukových zložiek (hlavne 

cholesterolu) a vápenatých solí do cievnej steny, následkom 

čoho sa postihnutá tepna zužuje, stáva sa tvrdšou a na vnútornej 

stene tepny poškodenej aterosklerózou sa zráža krv - vzniká 

trombus, ktorý v konečnom štádiu vzniku lM úplne zapchá 

príslušnú tepnu (Gvozdják, 1977). 

Koronárna skleróza ochorenie, na ktorom bol a 

najdoslednejšie rozpracovaná teória multifaktorovej patogenézy. 

Namiesto már ne hl'adaných príčin boli vytypované a overené 

rizikové faktory Javy, ktoré zvyšujú riziko ochorenia 

(Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993). Niektoré sú podmienené 

geneticky, iné však majú povod v životnom a pracovnom štýle, 

ktorý ovplyvňujú i nevhodné návyky, vedú ku metabolickým 

poruchám a vzniku rizikových faktorov (Menčík, 1990). Ako 

najsilnejšie sa ukázali vyšší vek, mužské pohlavie, hypertenzia 

(obvykle definovaná ako systolický krvný tlak vyšší než 140 

mm/Hg a/alebo diastolický krvný tlak vyšší ako 90 mm/Hg alebo 

užívanie antihypertenzív), vysoké hladiny celkového a tzv. LDL 

cholesterolu (tzv. "zlý" cholesterol), znížené hladiny HDL 

cholesterolu (tzv. "dobrý" cholesterol), fajčenie, nedostatok 
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fyzickej aktivity, diabetes mellitus, obezita (BMI ~30 kg/m 2
) 

a pozitívna rodinná anamnéza. Pritom sa overilo, že sa nestačí 

venovať iba jednému rizikovému faktoru, prevencia musí byť 

komplexná (Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993, Allan, Scheidt, 

1996). 

Etiológia a patogenéza aterosklerózy Je multifaktoriálnym 

procesom vyvíjajúcim sa od najútlejšieho detstva, ktorý sa 

klinicky prejavuje zvačša v dospelom až staršom veku (Dieška 

et al., 1990). Aterosklerotický proces na srdci sp6sobuje ICHS. 

3. 2. Ischemická choroba srdca 

ICHS je súborné označenie chorob, pre ktoré je spoločná 

prítomnosť ischémie myokardu, vzniknutej na podklade 

patologického procesu v koronárnom riečisku (Klener, et al., 

1999). Jej hlavnou črtou je nepomer medzi potrebou a prívodom 

kyslíka do srdcového svalu (Gvozdják, 1995). 

Na výslednom klinickom obraze ICHS sa podiel'ajú tri faktory: 

aterosklerotický plát, trombus a spazmus (kfčovité zúženie 

vencovitej tepny). Trombus spravidla nasadá na ateroskleroticky 

zmenenú vencovitú tepnu s poškodeným endotelom, najčastejšie 

na prasklinu sklerotického plátu. Agregácia doštičiek a 

dysfunkcia endotelu s uvol'ňovaním rastových faktorov Je 

jedným z faktorov vývoja aterosklerózy (Klener, et al., 1999). 

Zásadný prognostický a terapeutický význam má rozlíšenie, či 

sa jedná o formu akútnu (nestabilnú), či chronickú 

(stabilizovanú). Z toho vychádza nasledujúca klinická 

klasifikácia ICHS: 

1. Akútne (nestabilné) formy 

a) nestabilná angina pectoris 
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b) akútny infarkt myokardu 

c) náhla smrt' 

2. Chronické (stabilizované) formy 

a) angina pectoris 

b) variantná angina pectoris 

c) nemá ischémia myokardu 

d) syndróm X 

e) ICHS manifestovaná srdcovou nedostatočnosťou 

f) ICHS manifestovaná arytmiami (Klener, et al., 1999). 

V krátkosti sa najskór zmienim o dvoch chronických formách 

ICHS - angine pectoris a nemej ischémii myokardu a následne 

sa budem venovať akútnym koronárnym syndrómom. 

3. 2. 1. Chronické stabilizované formy ICHS 

3. 2. 1. 1. Angina pectoris 

Pri angine pectoris ide o dočasné nedokrvenie srdcového 

svalu. Preto trvá zakaždým krátko aj bolest' (niekol'ko minút). 

Tento stav najčastejšie charakterizuje spazmus, ku ktorému 

dochádza obvykle po rozčúlení alebo vel'kej telesnej námahe. Po 

odstránení týchto príčin sa srdcový sval opat' prekrví a bolest' 

v srdcovej krajine pominie (Gvozdják, 1977). 

U vačšiny pacientov s anginou pectoris je prítomná organická 

stenóza na podklade aterosklerózy venčitých tepien (Klener, et 

al., 1999). 

Keďže má stabilná angina 

podklad ischémiu srdcového 

pectoris ako patofyziologický 

svalu, každý faktor vedúci ku 

zvýšeniu potreby kyslíka (zvýšenie srdečnej frekvencie, 
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kontraktility alebo napatia steny komory) alebo ku zníženiu 

ponuky kyslíku, teda može provokovat' ischémiu (Černoch, 

1995). 

Vlastné preJavy ochorenia možu byť vel'mi pestré. Chorí 

popisujú svoje ťažkosti najčastejšie ako bolest' - zvieravú, 

alebo pálivú alebo ako tlak bez bolesti, či len ako pocit 

nedostatku dychu. Príznaky možu byť sprevádzané potením, 

zvracaním alebo pocitmi závrate. Doležitý je vyvolávajúci 

moment ťažkostí. Charakteristické sú záchvaty pri námahe, 

rozčúlení, v časovom strese, zhone, po jedle, pri chodzi proti 

vetru, pri mraze apod. (Klener, et al., 1999, Allan, Scheidt, 

1996). 

3. 2. 1. 2. Nemá ischémia myokardu 

U mnohých pacientov nemusí byť prítomná bolest', i keď sú 

objektívne známky ischémie. Tento typ ICHS nazývame nemou 

ischémiou (Klener, et al., 1999). Jedná sa o nedostatečné 

zásobenie srdcového svalu krvou bez prítomnosti bolesti na 

hrudi alebo ďalších príznakov (Allan, Scheidt, 1996). 

Asymptomatická ischémia je vel'mi častým javom, ktorý sa 

objavuje: 

1. u chorých celkom asymptomatických, 

2. u chorých s anginou pectoris - pacienti majú symptomatické 

i asymptomatické epizódy, 

3. u chorých po prekonanom lM (Klener, et al., 1999). 

N eprítomnosť príznakov neznamená, že choroba Je meneJ 

závažná alebo ischémia menej rozsiahla. V populácii 50 - 60 

ročných mužov musíme predpokladať 5 - 10% incidenci u nemej 
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ischémie, v rizikových skupinách Je 

1999). 

vyššia (Klener, et al., 

V čase, keď sa preJavu klinické komplikácie KVO (angina 

pectoris alebo lM) Je už koronárna ateroskleróza často 

v pokročilom štádiu. Vo všeobecnosti platí, že zo 100 pacientov 

so stabilnou AP má približne 40% postihnutie všetkých troch 

hlavných koronárnych tepien, 40% postihnutie dvoch tepien 

a 10-15% má postihnutú jednu tepnu. Závažnost' anginóznych 

príznakov nemusí korelovat' s rozsahom anatomického 

poškodenia (Allan, Scheidt, 1996). 

3. 2. 2. Akútny koronárny syndróm 

I keď angina pectoris Je často nepríjemným ochorením, 

koronárnej prítomnosť ktorého svedčí o pokročilej 

ateroskleróze, stabilná angina pectoris móže pretrvávať roky až 

desiatky rokov iba s malými zmenam1 v pacientovom 

zdravotnom stave a relatívne malým podielom katastrofických 

udalostí. U niektorých pacientov však dojde ku zmene a ich 

koronárne ochorenie nadobudne nestabilnú formu. Patogenéza 

nestabilných koronárnych syndrómov nie je celkom objasnená, 

avšak predpokladá sa v mnohých prípadoch pridruženie 

trombózy ku aterosklerotickému procesu, ktorá naštartuje mnohé 

ďalšie fyziologické zmeny (Allan, Scheidt, 1996). 

3. 2. 2. 1. Nestabilná angina pectoris 

Je heterogénnym syndrómom, charakterizovaným buď novo 

sa objavujúcou anginou pectoris, zhoršením existujúcej anginy, 

alebo objavením sa anginy v kl'ude. V porovnaní so stabilnou 
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formou je nestabilná angina pectoris dynamickejším procesom, 

nezriedka vyúsťujúci do lM alebo vedúci ku smrti pacienta. Táto 

zmena chronickej stenózy v aktívnu stenózu je často spósobená 

porušením povrchu aterosklerotického plátu s krvácaním 

a tvorbou trombu, sprevádzaná agregáciou doštičiek (Černoch, 

1995). 

Prejavuje sa zvýšením frekvencie záchvatov, viičšou intenzitou 

záchvatov, predÍžením epizód, alebo zmenou ich charakteru. Od 

lM sa odlišuje neprítomnosťou známok rozsiahlejšej nekrózy 

myokardu (Klener, et al., 1999). 

3. 2. 2. 2. Náhla koronárna smrť 

Pod pojem náhla smrt' sa 

úmrtia, ktoré nastanú do jednej 

zahtňajú prípady náhleho 

hodiny od vzniku prvých 

príznakov. Móže sa vyskytnúť v ktoromkol'vek veku (Gvozdják, 

1995, Allan, Scheidt, 1996). 

V perakútnom štádiu pacient neudáva nijaké ťažkosti, pretože 

rýchlo upadá do bezvedomia (Klener, et al., 1999). 

Asi 70% náhlych úmrtí má príčinu v ICHS, často je náhla smrt' 

jej prvým prejavom. Má približne dve, rovnako časté príčiny: 

akútny lM (90% prípadov) a ICHS s pokročilou koronárnou 

sklerózou, najmii so zhoršenou funkciou l'avej komory (Klener, 

et al., 1999). 

3. 2. 2. 3. A kútny infarkt myokardu 

V tomto prípade sa úplne a definitívne uzavne niektorá 

vencovitá tepna s následnou trvalou poruchou v prívode krvi do 

príslušného úseku srdcového svalu. Keďže bunky srdcového 
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svalu sú vel'mi citlivé na nedostatok kyslíka, dochádza 

k odumieraniu postihnutej časti. Preto bolest' v srdcovej krajine 

Je vel'mi silná a pretrváva dlhšie (niekol'ko hodín až dní) 

(Gvozdják, 1977). 

Rozlišujeme 2 typy, tzv. Q a nonQ lM. Výskyt Q vÍn na 

elektrokardiograme svedčí o poškodení srdcovej steny 

a zvyčajne s a spáj a s úplným uzavretím koronárnej tepny, ktorá 

zásobuje príslušnú časť srdcovej steny. U nonQ lM dojde iba 

ku čiastočnému uzavretiu tepny trombom. Keďže postihnutá 

oblast' Je aspoň čiastočne zásobovaná krvou, poškodenie 

srdcového svalu je menšie než u Q-IM. V prípadoch, kedy Je 

prietok krvi postihnutou oblasťou natol'ko dostatočný, že 

nedojde k odumieraniu tkaniva, hovoríme o nestabilnej AP. 

I keď sa u nestabilnej AP a nonQ lM stretneme s menej častým 

výskytom komplikácií, opakovaný výskyt lM v priebehu 

nasledujúceho roku a výskyt úmrtí, Je s QIM porovnatel'ný. 

Koronárna ateroskleróza Je u oboch prípadov rovnako závažná 

(Allan, Scheidt, 1996). 

Ako akútny označujeme lM do 6. týždňa od jeho vzniku. 

Primárnou príčinou vývoja lM je: aterosklerotický plát, trombus 

(spravidla nasadá na aterosklerotický plát), stenóza alebo 

spazmus vencovitej tepny. lM može prebehnúť (asi u 10 - 20% 

chorých) i asymptomaticky, ako tzv. nemý lM. Može postihnúť 

ktorúkol'vek časť srdca: predsiene, pravú, či l'avú komoru 

(Klener, et al., 1999, Allan, Scheidt, 1996). 

lM je častejší u mužov, než u žien, pravdepodobnosť 

výskytu stúpa s vekom. U mužov sa stretávame s lM už i v 3. 

a 4. dekáde života. U žien je výskyt lM až do klimaktéria 

relatívne vzácny, po menopauze incidencia lM výrazne stúpa 
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a početnosťou sa blíží kutej, akú vidíme u mužov (Klener, et 

al., 1999). 

Bolest' má pri lM rovnaký charakter ako pn ang1ne pectoris, 

rozdiel je len v dÍžke trvania a intenzite, spravidla nemizne po 

nitroglyceríne a trvá desiatky minút až hodiny (Klener, et al., 

1999). 

V závere by som sa ešte rada zmienila o invazívnych zákrokoch 

u KVO (koronárna katetrizácia, angioplastika, aorto-koronárny 

bypass), keďže budem na nasledujúcich stránkach s touto 

terminológiou pracovat'. 

3. 3. Invazívne zákroky v kardiológii 

3. 3. 1. Koronárna katetrizácia 

Je zlatým štandardom diagnostických metód KVO, kedy sa 

cez stehennú tepnu vpichom v oblasti slabín zavádza 

tenkostenný umelohmotný katéter (dutá makká trubička) až do 

ústia koronárnych artérií. Pomocou zavedeného katétru sa 

dókladne zrontgenuje riečisko vencovitých tepien a súčasným 

záznamom v digitálnej podobe je možné presne určit', či sú 

koronárne tepny normálne a dobre priechodné alebo či došlo 

k ich upchaniu či zúženiu v dósledku kórnatenia tepien (Allan, 

Scheidt, 1996). 

3. 3. 2. Perkutánna koronárna intervencia- PCI 

Jedná s a o tzv. angioplastiku, modernú metódu 

spriechodnenia srdečných ciev katétrom s mikrobalónikom, 
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zavedeným z oblasti slabín aortou do srdca. V mieste 

postihnutia Je balónik pod vel'kým tlakom roztiahnutý a miesto 

zúženej alebo uzavretej cievy je roztiahnuté tým, že balónik 

tlačí aterosklerotické pláty proti stene vencovitej tepny. 

Niekedy sa zavádza i tzv. stent- malá pružinka, výstuž, ktorá 

ponecháva tepnu roztiahnutú (Allan, Scheidt, 1996). 

3. 3. 3. Aortokoronárny bypass- CABG 

Operácia srdca, pn ktorej chirurg urobí premostenie 

("bypass") zúženého miesta v koronárnej tepne. Začiatok 

bypassu je na hlavnej tepne v tele, aorte a koniec bypassu je na 

koronárnej tepne za miestom jej zúženia. 
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4. Depresia 

4. 1. Depresívna porucha, depresia a somatické ochorenie 

Depresia Je celosvetovo štvrtou vedúcou príčinou 

predčasnej smrti a invalidizácie obyvatel'stva (Murray, 

Lopez, 1997). V Európe je v súčasnosti z d6vodu depresie 

1iečených antidepresívami cca 27 miliónov l'udí. Relaps 

postihne už v priebehu prvého roku po akútnej fáze 15-30% 

liečených. Ide teda o chronický a rekurentný problém (Kryl, 

2006). Podl'a DSM-IV (2000) Je celoživotná prevalencia 

depresívnej poruchy u 5-12% mužov a 9-26% žien. Depresia 

sa od bežného smútku líši intenzitou, dÍžkou trvania a tiež 

m1erou, v akej ovplyvňuje každodenné fungovanie. 

Základnými príznakmi depresie sú smutná nálada, pocit 

beznádeje, bezvýchodiskovosti situácie, strata záujmu, 

tendencia k izolovanosti, strata schopnosti prežívať radost', 

sebapodceňovanie, poruchy spánku, zmena chuti k jedlu, 

nepokoj, agitovanost' alebo naopak telesné spomalenie, 

strata energie, nerozhodnost', poruchy koncentrácie, 

myšlienky na smrt' alebo samovraždu (in Průša, 2006). 

U somaticky chorých m6žeme depresívnu poruchu 

očakávať rámcovo 2 - 3x častejšie, než u telesne zdravých 

l'udí. Často Je však poddiagnostikovaná a nedostatočne 

liečená. Herman, et al. (2002) pre tento stav udávajú 

nasledujúce d6vody: pacienti si spontánne sťažujú sk6r na 

telesné ťažkosti, obava lekára zo stigmatizácie pacienta 

psychiatrickou diagnózou, prítomnosť nešpecifických 

/miernych príznakov, strach z kontraindikácií antidepresív, 

názor, že reaktívna depresia nie je patologická, nedostatočná 

informovanost' lekárov, organizačné, časové a ekonomické 
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dovody. Autori ďalej citujú Yatesa (1999) a jeho modely 

prevalencie depresie u somaticky chorých: 1) telesné 

ochorenie može sposobovať vznik psychických porúch (napr. 

patofyziologické vzťahy medzi CMP a depresiou pn 

postihnutí oblastí regulujúcich náladu). 2) Prítomnosť 

psychickej poruchy zvyšuje riziko vzniku telesnej choroby 

(napr. zvýšené riziko suicidálneho konania ako následok 

afektívnych porúch). 3) Psychiatrická 

symptomatika/psychické poruchy ako následok 

farmakologickej liečby telesných ochorení. 4) Vznik 

telesných komplikácií pr1 liečbe primárnej psychickej 

poruchy (toxicita psychofarmak). 5) Rizikové správanie 

psychiatrických pacientov, ktoré zvyšuje riziko telesného 

ochorenia (napr. fajčenie u psychiatricky chorých, ktoré 

zvyšuje riziko vzniku ICHS). 

4. 2. Depresia a jej výskyt u pacientov 

s kardiovaskulárnym ochorením 

Kemp udáva u jedincov po infarkte myokardu 

incidenciu tzv. vel'kej depresie u 15-20% prípadov, u 

ďalších 27% pacientov sa stretneme so symptómami depresie 

(Kemp, et al., 2003). Rok po koronárnej príhode trpí 

depresívnymi príznakmi 18,5% jedincov (von Melle, et al., 

2006). V rozsiahlej populačnej štúdii ll tisíc pacientov po 

prvom lM z 52 krajín celého sveta udávajú autori výskyt 

príznakov depresie u 24% pacientov (Rosengren, et al., 

2004). Pričom viac ohrozenými sú mladší jedinci (von Melle, 

et al., 2006) a ženy (Bjerkeset, et al., 2005). Rozdiely medzi 

mužmi a ženami s KVO sa netýkajú iba prevalencie 

depresívnych príznakov, ale i vývoja daného ochorenia 
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v čase. Ženy, v porovnaní s mužmi, predstavovali 

rizikovejšiu skupinu pre rozvoJ úzkosti a depresie 

v priebehu prvých dvoch rokov po lM. Po dvoch rokoch sa 

"karta obrátila" - zatial' čo u žien došlo ku signifikantnému 

úbytku symptómov, u mužov bolo naopak zaznamenané 

zvýšené riziko rozvoja depresie (Bjerkeset, et al., 2005). 

I účinnost' psychoterapie a jej pozitívneho vplyvu na prognózu 

KVO u l'udí po lM može byť charakterizovaná medzipohlavnými 

rozdielmi. Kým u skúmanej vzorky temer tisíc mužova 700 žien 

s depresívnymi príznakmi a/alebo nedostatočnou sociálnou 

oporou mes1ac po lM, sledovaní muži dokázali profitovať 

z indikovanej kognitívno-behaviorálnej terapie vo vzťahu 

ku riziku opatovného výskytu lM alebo riziku mortality 

z kardiálnych príčin, u žien tento pozitívny efekt popísaný 

nebol (Schneiderman, et al., 2004). 

4. 3. Depresia ako rizikový faktor vzniku a vývoja 

kardiovaskulárnych ochorení 

Už v roku 1937 popísal Malzberg osemnásobne vyšší 

výskyt mortality na kardiovaskulárne ochorenia u l'udí s tzv. 

melanchóliou, v porovnaní so psychicky zdravými jedincami. 

Prelom 60. a 70. rokov minulého storočia priniesol počiatok 

intenzívnejšieho skúmania depresie ako rizikového faktoru 

pre rozVOJ a prognózu KVO (Schleifer, et al., 1974, 

Dreyfuss, Dasberg, Assael, 1969, Goldberg, Comstock, 

Horns, 1979). Výsledky týchto prvých štúdií však bolí 

nejednoznačné 

jednoznačných 

a často s1 odporujúce. Konštituovanie 

záverov bolo navyše sťažované 

metodologickými nedostatkami v dizajne samotných 

výskumov, ako bol napríklad nedostatok kontroly ostatných 
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rizikových faktorov KVO alebo retrospektívny prístup. 

I validita štúdií zahrnutých do metaanalýzy Booth-Kewleyho 

a Friedmana (1987), výsledkom ktorej bolo, že existuje vzťah 

medzi depresiou a KVO, bola spochybňovaná. Nárast presnejšie 

koncipovaných longitudinálnych štúdií v nasledujúcich rokoch, 

realizovaných na rozsiahlych vzorkách zdravej populácie 

i u pacientov s už rozvinutým KVO, priniesli jednoznačnejšie 

závery a dnes je vzťah medzi depresiou a KVO preukázaný. 

Depresia zvyšuje riziko rozvoJa KVO a lM približne 

dvojnásobne a náhlej smrti temer trojnásobne (Ford, et al., 

1998). Depresia zvyšuje riziko rozvoja KVO u l'udí vo veku 

nad 65 rokov (približne o 40%) (Aryio, et al., 2000) 

a zdvojnásobuje riziko rozvoja aterosklerózy u žien (Jones, et 

al., 2003). Depresia zhoršuje priebeh ochorenia u pacientov s už 

rozvinutým KVO (Mayou, et al., 2000, Barth, Schumacher, 

Herrmann-Lingen, 2004, van Melle, et al., 2004) (zvyšuje riziko 

smrti z kardiálnych príčin o temer 70% (Barefoot, et al., 1996) 

a riziko úmrtia v priebehu 12 mesiacov po lM približne 

strojnásobuje (Frasure-Smith, et al., 1999)). I v období pat' až 

desaťročného sledovania pacientov s už rozvinutým KVO, 

depresia zvyšovala riziko úmrtia o 84 % a po viac než 1 O rokoch 

sledovania o 72 % (Barefoot, et al., 1996). Metaanalýza ll 

štúdií s prospektívnym longitudinálnym dizajnom, skúmajúcich 

vzťah medzi depresiou a následnou klinickou komplikáciou u 

zdravých jedincov potvrdila, že depresia je rizikovým faktorom 

pre rozvoj lM alebo koronárnej smrti, s relatívnym rizikom (RR) 

1,64 (Rugulies, 2002). V ďalšej prehl'adovej štúdii na tému 

depresia a KVO bol vzťah depresie a následného rozvoja KVO 

preukázaný ako signifikantný v 9 štúdiách z desiatich (zaradené 

štúdie od roku 1993) (Wulsin, Singal, 2003). 
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Navzdory významnej úlohe, ktorú može depresia zohrávať 

pn vzniku a rozvoji KVO, biologický mechanizmus, ktorý by 

tento vzťah vysvetl'oval, nie je doposial' známy. Štúdia Carneya 

a spolupracovníkov (2002) predkladá nasledujúci zoznam 

behaviorálnych a fyziologických mechanizmov, ktoré možu 

vysvetl'ovať, ako depresia zvyšuje riziko KVO: 

1. kardiotoxicita antidepresív 

2. vzťah depresie a rizikových faktorov KVO ako je 

fajčenie, hypertenzia a diabetes 

3. vzťah depresie a závažnosti KVO 

4. znížená variabilita srdcovej frekvencie, reflektujúca 

zmeny autonómneho nervového systému 

5. zvýšená agregácia krvných doštičiek 

6. nedodržiavanie preventívnych opatrení, resp. liečebného 

režimu 

7. zápalové procesy. 

4 . 4 . D e p r e s i a a m o ž n é b i o I o g i c k é m e c h a n i z m y vy s v e tl' u j ú c e 

jej vzťah ku KVO 

4. 4. 1. Depresia, nedodržiavanie preventívnych opatrení 

a liečebného režimu 

Jedným z možných vysvetlení, ako depresia zvyšuje riziko 

rozvoja KVO a prispieva ku nepriaznivej prognóze u pacientov 

s už rozvinutým KVO, by mohol byť jej pnamy vplyv na zníženú 

komplianciu voči medikamentóznej liečbe a odporúčaniam, 

týkajúcim sa modifikácie rizikového správania ako je fajčenie, 

príjem potravy s vysokými hladinami cholesterolu a cukrov, 

spotreba alkoholu a nedostatečná fyzická aktivita. 
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U jedincov bez doposial' manifestovaného KVO, ktorí boli 

liečení na vysoké hladiny lipidov, bola u tých, ktorí boli 

rozvedení alebo slobodní a tiež u pacientov s príznakmi 

depresie a smútku, popísaná zhoršená kompliancia voči 

dodržiavaniu medikamentóznej liečby (Kaplan, et al. 2004). 

Obdobné zistenia bolí pozorované 1 u pacientov 

s antihypertenzívnou liečbou. Príznaky depresie a úzkosti 

súviseli s častejším výskytom svojvol'ného pozastavenia liečby 

pacientom, či so znižovaním dávok, čo následne viedlo 

ku signifikantne vyšším hladinám diastolického krvného tlaku 

(Davies, et al., 2003). Na malých vzorkách pacientov s akútnym 

koronárnym syndrómom bol preukázaný vzťah medzi stupňom 

závažnosti depresie a dodržiavaním liečby aspirínom 

(Rieckmann, et al., 2006 (a), Shemesh, et al., 2004). Pričom 

u pacientov s AKS a depresiou bez remisií, bol signifikatne 

vyšší výskyt vynechaných dávok, než u pacientov 

s recidivujúcou depresiou (Rieckmann, et al., 2006 (a)). 

Depresívní pacienti s diagnózou AKS sú taktiež meneJ 

disciplinovaní pri dodržiavaní doporučení ohl'adom fajčenia, 

cvičenia a rehabilitačného režimu (Kronish, et al., 2006, Dorn, 

et al., 2001). Pričom bol preukázaný priaznivý efekt 

dodržiavania týchto rehabilitačných programov na hladiny 

celkového a HDL cholesterolu, triglyceridov a BMI (Dorn, et 

al., 2001). 

Nielen u AKS, ale i u stabilných foriem ICHS - stabilnej 

angíne pectoris, bol popísaný dvojnásobne vyšší výskyt 

prípadov opomenutia alebo vynechania predpísaných liečiv 

u pacientov s príznakmi depresie (Gehi, et al., 2005). Zhoršená 

kompliancia depresívnych pacientov s KVO bola pozorovaná 

i u žien a starších jedincov vo veku nad 65 rokov (Romanelli, et 
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al., 2002). Medzi pacientkami s príznakmi depresie bol 

signifikantne vyšší výskyt tých, ktoré predčasne ukončili 

rehabilitačný program zameraný na zlepšenie životného štýlu. 

Pričom u žien, ktoré absolvovali celý program sa dostavilo 

zlepšenie v sledovaných premenných ako body mass index, 

fyzická aktivita, fajčenie a dodržiavanie diéty. Úzkostní 

a depresívni pacienti so zlyhávajúcim srdcom sú viac náchylní 

ku nedodržiavaniu medikamentóznej liečby (Morgan, et al., 

2006). 

V ač šina výskumných proj ektov ohl'adom vzťahu 

nepriaznivého emocionálneho stavu (úzkost', depresia) a miery 

dodržiavania liečebných doporučení a medikamentóznej liečby 

u pacientov s KVO, potvrdila sledovaný vzťah. Tieto výskumy 

však holi realizované na menších vzorkách pacientov, 

s nedostatočnou kontrolou ostatných premenných, ktoré by 

mohli sledovaný vzťah skresl'ovať. Vzťah liečby depresie 

a následného zlepšenia kompliancie nebol dostatočne 

preskúmaný. 

4. 4. 2. Depresia a proinflamačný stav 

Najma vzťahu depresie a zápalovým procesom Je 

venovaná v posledných rokoch stále intenzívnejšia pozornost'. 

Negatívne emócie ako depresia alebo úzkost' by mohli pnamo 

ovplyvňovať bunky imunitného systému, podiel'ajú sa na 

procesoch, ktoré stimulujú produkciu cytokinínov (Kiecolt-

Glaser, Glaser, 2002). Cytokiníny sú proteínové látky 

produkované bunkami, ktoré slúžia ako intercelulárne signály 

regulujúce tiež imunitnú reakciu pri zranení a infekcii. Táto 

reakcia je v odpovedi organizmu na infekciu alebo poškodenie 
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nevyhnutel'ná (Kiecolt-Glaser, et al., 2002). C - reaktivný 

proteín (CRP) je vysoko citlivý, nešpecifický proteín akútnej 

fázy imunitnej reakcie, produkovaný v odpovedi na poškodenie 

tkaniva, pri infekcii a zápale (Baumann, Gauldie, 1994). Mnohé 

z markerov inflamácie, medzi ktoré patria i tzv. cytokiníny 

(napr. IL-1, IL-6) a CRP, sa dávajú do súvislosti 

s kardiovaskulárnym rizikom (Blake, Ridker, 2002, Ridker, et 

al., 2000). 

Inflamačné procesy zohrávajú v patogenéze aterosklerózy a jej 

komplikácií pravdepodobne významnú rolu (Blake, Ridker, 

2002). Proinflamačný stav by teda mohol byť možným 

mechanizmom spojujúcim depresiu a kardiovaskulárne ochorenie 

a pre overenie tejto hypotézy bolo uskutočnených množstvo 

štúdií so zdravými jedincami 1 s pacientmi s už manifestovaným 

srdcovým ochorením. 

Výsledky štúdií u pacientov s už rozvinutým KVO 

neumožňujú jednoznačné závery. Niektoré z výskumov potvrdili 

vzťah medzi prítomnosťou depresívnej symptomatológie 

a zvýšenými hladinami markerov inflamácie (Appels, et al., 

2000, Miller, et al., 2005), niektoré priniesli nejednoznačné 

výsledky (Lésperance, et al., 2004, Miller, Freedland, Carney, 

2005, Janszky, et al., 2005), iné vzťah depresie a CRP, lL - 6, 

nepotvrdili (Ferketich, Ferguson, Binkley, 2005, Schins, et al., 

2005). Počet štúdií, ktoré by skúmali vzťah depresie 

proinflamačného stavu u pacientov s KVO je nízky a validita ich 

výsledkov je vzhl'adom ku vačšinou malým výskumným vzorkám 

takisto sporná. Koncipovanie záverov Je navyše sťažované 

nemožnosťou určit', či zvýšené hladiny cytokinínov 

u depresívnych pacientov predchádzali rozvoju KVO alebo sa 

vyskytli až po manifestácii ochorenia. 
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Stav poznan1a u populácie pacientov s KVO teda 

neumožňuje zatial' formulovat' validné závery v otázkach 

verifikácie hypotézy o proinflamačnom stave ako o možnom 

sprostredkujúcom mechanizme vzťahu depresia - KVO. Viac 

porozumenia by do tejto problematiky mohli vniesť štúdie 

realizované u zdravých jedincov. Sú početnejšie, realizované na 

rozsiahlych vzorkách z populácie a niektoré z nich majú 

longitudinálny dizajn. 

Medzi najrozsiahlejšie štúdie uskutočnené na mladej populácii 

(vek do 39 rokov) patrí práca Dannera, et al. (2003) a Forda, 

Erlingera (2004). Výskumy zahrňovali viac než 6 tisíc jedincov 

bez príznakov KVO a priniesli obdobné závery: u mužov bol 

vzťah medzi proinflamačným stavom a depresiou preukázaný 

(muži s anamnézou depresívnej epizódy majú 2,5 - násobne 

vyššiu pravdepodobnosť zvýšených hladín markerov 

proinflamačného stavu, v porovnaní s mužmi bez depresie). 

U žien nebol vzťah medzi depresiou a CRP preukázaný (Danner, 

et al., 2003, Ford, Erlinger, 2004). U staršej populácie (nad 65 

rokov) sú výsledky nejednoznačné a vysvetlitel'né interferenciou 

ostatných rizikových faktorov KVO (Penninx, et al., 2003, Kop, 

et al., 2002). 

Za najvalidnejšie móžeme považovat' výsledky rozsiahlej 

longitudinálnej štúdie skúmajúcej vzťah depresie, 

proinflamačného stavu a rizika rozvoja fatálneho a nefatálneho 

KVO u mužov. Ladwig, et al. (2005) preukázali, že depresia 

zvyšuje prediktívnu silu zvýšených markerov zápalového 

procesu pre rozvoj infarktu myokardu. 

Niektoré štúdie však vzťah depresie a CRP nepreukázali 

(Steptoe, Kunz-Ebrecht, Owen, 2003, Tiemeier, et al., 2003). Do 

úvahy prichádza niekol'ko hypotéz, ktoré by mohli objasnit' 
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důvody tohto zlyhania. Patrí medzi ne najma validita škál 

použitých na diagnostiku psychického stavu, malá respondencia 

(Steptoe, Kunz-Ebrecht, Owen, 2003), nezohl'adňovanie 

medzipohlavných rozdielov (Steptoe, Kunz-Ebrecht, Owen, 

2003, Tiemeier, et al., 2003), interferencia vplyvu ostatných 

rizikových faktorov, ktoré by mohli sledovaný vzťah 

kontaminovat' (Kop, et al, 2002, Miller, et al., 2002) a kritéria 

pre stanovenie prítomnosti príznakov depresie (používanie tzv. 

cut-off skóre (Kop, et al., 2002, Steptoe, Kunz-Ebrecht, Owen, 

2003, Tiemeier, et al., 2003) verzus porovnávanie hraničných 

kvartilov hrubého skóre (Ladwig, et al., 2005, Empana, et al., 

2005)). 

4. 4. 3. Vzťah depresie a rizikových faktorov 

kardiovaskulárnych ochorení 

Ďalšou z možných hypotéz, ktorá by vysvetl'ovala, ako 

depresia zvyšuje riziko rozvoja KVO je, že depresívní jedinci sú 

náchylnejší ku nezdravému životnému štýlu, ako je fajčenie, 

pitie alkoholu, nezdravé stravovacie návyky a menej fyzickej 

aktivity. To následne vedie ku rozvoju hyperlipidémie, 

hypertenzie, diabetu a metabolického syndrómu, teda rozvoju 

rizikových faktorov ICHS. 

Bolo preukázané, že medzi zdravými jedincami s príznakmi 

depresie je signifikantne vyšší podiel fajčiarov, l'udí závislých 

na alkohole alebo l'udí zneužívajúcich alkohol (Averina, et al., 

2005). U bývalých silných fajčiarov a súčasných fajčiarov je 

signifikantne častejší výskyt depresie a to i jej ťažších foriem, 

v porovnaní s nefajčiarmi alebo bývalými príležitostnými 

fajčiarmi (Almeida, Pfaff, 2005, Daniel, et al., 2004). 
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Na rozsiahlych vzorkách (niekol'ko tisíc respondentov) 

bolo preukázané, že depresívni jedinci s rozvinutým KVO, i tí, 

u ktorých prítomnosť KVO nebola preukázaná, sú v porovnaní 

s nedepresívnymi, menej fyzicky aktívni (Thorsen, et al., 2005, 

Chazov, et al., 2007) a majú vyššie hodnoty body mass indexu, 

čo potom 

(Kabir, et 

následne vedie ku vyššej 

al., 2006, Golden, et al., 

prevalencii hypertenzie 

2004) a hyperlipidémie 

u tejto skupiny jedincov (Vural, et al., 2007). Bol preukázaný 

pozitívny dopad liečby statínmi, ktoré sa indikujú u pacientov 

na normalizáciu hladín cholesterolu, na zníženie rizika rozvoja 

depresie. Pravdepodobne sa jedná o efekt vysvetlitel'ný 

zlepšením kvality života v dosledku zníženého rizika 

kardiovaskulárnej príhody (Yang, Jick, Jick, 2003). Dlhodobé 

užívanie statínov u pacientov s KVO viedlo ku zníženiu rizika 

výskytu depresie a úzkosti (Young-Xu, et al., 2003). 

Pilotný projekt Goldinga, et al. (2005) realizovaný na 8 

pacientoch s históriou KVO, naznačuje možný kardioprotektívny 

efekt užívania antidepresív typu SSRI, keď popísali zníženie 

krvného tlaku o 1 O - 15% pri vystavovaniu experimentálnemu 

stresu u pacientov užívajúcich antidepresívum typu SSRI, 

v porovnaní s placebom. Prehl'adová štúdia Rutledgeho a Hogana 

(2002) 15 výskumov za posledných 30 rokov o vzťahu 

hypertenzie a depresie, potvrdila miernu koreláciu medzi týmito 

sledovanými premennými. Na vzorkách zdravých jedincov s 

pozitívnou rodinnou anamnézou hypertenzie, u hypertenzných 

jedincov bez príznakov KVO i u jedincov s ICHS, bol potvrdený 

vzťah medzi príznakmi depresie a vyššími hladinami krvného 

tlaku (Grewen, et al., 2004, Shinagawa, et al., 2002, Chazov, et 

al., 2007). 
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U diabetikov bez prítomnosti KVO, i u diabetikov 

s komorbídnym KVO, nájdeme častejší výskyt depresie (Vural, 

et al., 2007). Diabetes mellitus modifikoval dopad depresie na 

mortalitu v prospektívnom desaťročnom sledovaní jedincov 

s cukrovkou. U jedincov bez prítomnosti diabetu nebol vzťah 

depresie a mortality preukázaný (Zhang, et al., 2005). 

4. 4. 4. Depresia, zvýšená agregácia krvných doštičiek a 

hyperkoagulačný stav 

Primárnou príčinou vývoja lM je aterosklerotický plát, 

trombus, stenóza alebo spazmus (kičovité zúženie) vencovitej 

tepny. Trombus spravidla nasadá na ateroskleroticky zmenenú 

vencovitú tepnu s poškodeným endotelom, najčastejšie na 

prasklinu sklerotického plátu. Agregácia doštičiek a dysfunkcia 

endotelu s uvol'ňovaním rastových faktorov je jedným z faktorov 

vývoja aterosklerózy (Klener, 1999). Zvýšená reaktivita krvných 

doštičiek tak zohráva významnú úlohu pri aterogenéze a rozvoji 

akútneho koronárneho syndrómu a je významným prediktorom 

prognózy po lM (Trip, et al., 1990). Zvýšená agregácia krvných 

doštičiek Je považovaná za možný mediátor vysvetl'ujúci vzťah 

zvýšeného rizika lCHS u pacientov s depresiou (Bruce, 

Musselman, 2005). 

Na malých vzorkách pacientov so srdcovo - cievnymi 

ochoreniami bol preukázaný vzťah medzi zvýšenou agregáciou 

doštičiek a prítomnosťou depresie (Musselman, et al., 2002, 

Kuijpers, et al., 2002). U psychiatrických pacientov s diagnózou 

depresia bol v porovnaní so zdravými jedincami, signifikantný 

nárast markerov aktivácie krvných doštičiek, čo može prispievať 

ku zvýšenému kardiovaskulárnemu riziku u tohto ochorenia 
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(Lederbogen, et al., 2004, Lederbogen, et al., 2001, Musselman, 

et al., 2000). U geriatrických pacientov s depresiou je zvýšená 

reaktivita krvných doštičiek (Whyte, et al., 2001). I prehl'adová 

štúdia von Kanela (2004) viac než tridsiatich výskumov za 

obdobie posledných 20 rokov poukazuje na to, že 

u depresívnych pacientov bolo preukázané zvýšenie v hladinách 

minimálne jedného markeru aktivity krvných doštičiek. 

Na malých vzorkách (nepresahujúcich vačšinou počet 50 

sledovaných jedincov), bez dostatočnej kontroly možných 

intervenujúcich premenných, bol preukázaný vzťah zvýšenej 

reaktivity krvných doštičiek a prítomnosti depresie. Je potrebné 

zdorazniť, že šlo prevažne o psychiatrickú populáciu pacientov 

s tzv. vel'kou depresiou, zatial' čo vzťah depresie a KVO bol 

stanovený u rozsiahlych výberov zdravej nepsychiatrickej 

populácie, u ktorých sa jednalo skor o stanovenie symptómov 

depresie alebo prítomnosti depresivity a to na základe 

sebaposudzujúcich škál ako Beckov dotazník depresivity, Center 

for epidemiologie Studies Depression Scale (CES-D) alebo 

Hamiltonovskej škály depresie. 

Trombóza vo vnútri vencovitých tepien, ktorá nasadá na 

porušený aterosklerotický plát je rozhodujúcou v patogenéze 

akútnych koronárnych syndrómov. Koagulačný proces hrá 

doležitú rolu v mieste trombotickej odpovede zapoJeneJ do 

rozvoja AKS a jeho opatovného výskytu (Faxon, et al., 2004). 

Na rozsiahlych vzorkách zdravej populácie bolo preukázané 

zvýšenie koagulačných faktorovu jedincov s príznakmi depresie 

(Panagiotakos, et al., 2004). A to i u populačných výberov, 

ktorým popri tak často skúmaným mužom stredného veku, 

nebýva venovaná dostatočná pozornost', ako je staršia populácia 
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vo veku nad 65 rokov (Kop, et al., 2002), ženy (Matthews, et 

al., 2007) a mladí l'udia s priemerným vekom 18 rokov 

(Doulalas, et al., 2006). Zmieňované koagulačné faktory boli 

skúmané i vo vzťahu k úzkosti, sociálnej opore, či vitálnej 

exhauscii (stav podobný depresii charakterizovaný únavou, 

zvýšenou iritabilitou a demoralizáciou). S výnimkou úzkosti, u 

ktorej bol vzťah ku markerom koagulácie preukázaný (von 

Kanel, et al., 2004, Pitsavos, at al. 2006), výsledky štúdií so 

sociálnou oporou a vitálnou exhausciou sú nejednoznačné (von 

Kanel, et al. 2005). Zaujímavým je však poznatok, ku ktorému 

dospeli Aschbacher, et al. (2005), ktorým sa podarilo preukázať 

vzťah na problém orientovaného copingu (ktorý sa všeobecne 

považuje za adaptívny sposob vyrovnávania sa so záťažovými 

situáciami) a znížených hladín koagulačných faktorov u l'udí, 

ktorí opatrujú svojich partnerov s Alzheimerovou demenciou. 

Tí, ktorí sa uchyl'ujú ku coptngu plánovaním riešenia 

problémov, majú nižšie hladiny koagulačných markerov 

v experimentálne vyvolanej stresujúcej situácii. Pokial' by sa 

ku podobným záverom dospelo i u l'udí s KVO, mohlo by to 

prispieť ku vysvetleniu biologického mechanizmu, akým može 

vyrovnávanie sa so stresujúcou situáciou, ktorú so sebou 

chronické ochorenie prináša, ovplyvňovať následný vývoj KVO 

a kvalitu života pacientov. 

4. 4. 5. Depresia a autonómny nervový systém 

Sympatikový a parasympatikový nervový systém (ďalej 

len SNS, PSNS) tvoria vol'ou neovládatel'né, autonómne 

vegetatívne nervstvo, ktoré reguluje funkcie roznych orgánov 

l'udského organizmu. Ide o protichodne posobiace regulačné 
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systémy, ktorých aktivita sa menila v priebehu evolúcie 

človeka, v závislosti od vonkajších podmienok. 

K aktivácii SNS dochádzalo predovšetkým v podmienkach 

ohrozenia človeka a sympatikus pripravoval organizmus na útok 

alebo útek. Po odznení ohrozenia došlo ku poklesu aktivity 

sympatiku a ku nastoleniu rovnováhy vegetatívneho nervstva. 

V súčasnej dobe vedú časté stresové situácie ku chronickej 

aktivácii SNS. Pretože tieto situácie nevyvrcholia a neukončia 

sa tak, ako to bolo v dávnej minulosti útokom alebo útekom, 

pretrv á v a zvýšená sympatiková akt i v i ta a rozvíj a s a 

nerovnováha medzi SNS a PSNS (Rosolová, 2000). Autonómny 

nervový systém má celkovú regulačnú funkciu a je zapojený do 

viacerých patofyziologických mechanizmov rozličných chorob 

(Takáč, Skorodenský, Vereb, 2002). 

Význam zvýšenej aktivity sympatiku Je v strede pozornosti 

výskumu v posledných rokoch a to v súvislosti s chorobami ako 

ischemická choroba srdca, srdcové zlyhanie, diabetes mellitus, 

zlyhanie obličiek, či depresia. O zníženej aktivite PSNS a jej 

úlohe v patogenéze chorob existuje menej informácií (Rosolová, 

2000). 

Zvýšená aktivita SNS Je 
. . 

v pnameJ asociácii s koronárnou, 

kardiovaskulárnou a celkovou mortalitou zdravej populácie 

(Dekker, et al., 2000). Pacienti s KVO s tzv. autonómnou 

dysbalanciou (vzostupom sympatika a poklesom parasympatika), 

bolí v1ac ohrazení rizikom srdcovej príhody a mortality 

(Huikuri, Makikallio, 2001, Colhoun, et al., 2001, Dekker, et 

al., 2000). Autonómna dysbalancia predikuje progresiu KVO 

(Huikuri, et al., 1999) a poskytuje nezávislú informáciu 

o klinickom stave a prognóze u pacientov so srdcovou príhodou 

(Wijbenga, et al., 1998). 
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Zvýšená funkcia SNS a znížená aktivita PSNS hola 

pozorovaná u hostilných jedincov (Williams, 1995), 

sympatikový nervový systém Je chronicky "hyperaktívny" 

u osob s A typom správania (Friedman, 1996). Aj 

psychologické rizikové faktory ako úzkost' a depresia holi 

skúmané vo vzťahu ku zvýšenej aktivite SNS a zníženej aktivite 

PSNS. Zistenia ohl'adom vzťahu medzi depresiou, úzkosťou 

a abnormalitami sympatikovej aktivity u zdravých jedincov bez 

príznakov KVO, možu prispievať ku 

pa to fy z i o 1 o g i c kého mechanizmu, prostredníctvom 

objasneniu 

ktorého Je 

úzkost' a depresia asociovaná so zvýšeným rizikom rozvoJa 

aterosklerózy a KVO (Narita, et al., 2007, van der Kooy, et al., 

2006, Kim, et al., 2005). 

U pacientov s akútnymi i stabilnými formami ICHS sú výsledky 

o vzťahu depresie 

pa ras ymp a ti kovej 

a narušenej 

regulácie 

rovnováhy 

meneJ 

po 

sympatikovo 

jednoznačné. 

akútnom infarkte V prospektívnom sledovaní 

myokardu bol preukázaný 

pacientov 

vzťah medzi úzkosťou, depresiou 

a kardiálnou autonómnou dysfunkciou. Nebolo však preukázané, 

že by táto autonómna dysfunkcia bola nezávislým mediátorom 

vo vzťahu ku zvýšenej mortalite, pozorovanej u depresívnych 

pacientov v priebehu nasledujúcich 5 rokov (Drago, et al., 

2007). Úzkost' bola nezávislým prediktorom zvýšenej mortality 

v 8-ročnom sledovaní pacientov po lM, potlačená aktivita 

parasympatikového systému toto riziko zvyšovala (Carpeggiani, 

et al., 2005). Metaanalýza Rottenberga (2007) 13 štúdií 

o vzťahu depresie a abnormálnej parasympatikovej kontroly 

srdca dospela k záveru, že depresia vysvetl'uje iba 2% 

z celkovej variancie tejto narušenej kontroly parasympatikem. 

57 



4. 4. 6. Kardiotoxicita antidepresív 

Účinky antidepresív na kardiovaskulárny systém me sú 

celkom objasnené. Kardiovaskulárna toxicita staršej generácie 

tricyklických antidepresív (napr. imipraminu, desipraminu, 

amitriptylinu, clomipraminu) hola potvrdená. Nová generácia 

tzv. selektívnych inhibítorov spatného vychytávania serotonínu 

(selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI: fluoxetine, 

fluvoxamine, paroxetine, sertraline, citalopram, venlafaxin), 

získala značnú popularitu vďaka JeJ menším a viac benígnym 

vedl'ajším účinkom, v porovnaní s tricyklickými predchodcami 

(Pacher, Kecskemeti, 2004). 

Monster a kolegovia (2004) skúmali, či užívanie roznych 

tried antidepresív (SSRI, nonselective SRl, antidepresív bez 

účinku na spatné vychytávanie), vedie ku zníženiu rizika prvej 

hospitalizácie pre lM. Výskum prebiehal ako u pacientov 

s históriou kardiovaskulárneho ochorenia, tak u osob bez 

histórie KVO. Autorov ďalej zaujímalo, či účinok antidepresív 

SSRI bude v porovnaní s ostatnými antidepresívami výraznejší 

v znižovaní rizika prvej hospitalizácie s lM. Výsledky štúdie 

poskytli podporu pre hypotézu, že užívanie antidepresív vedie 

ku zníženiu rizika prvej hospitalizácie s lM u osob s históriou 

KVO. Nenašli však žiadny signifikantný rozdiel medzi druhmi 

antidepresív vo vplyve na toto riziko. Výsledky štúdie sú 

konzistentné so závermi, ku ktorým dospeli Sauer, Berlín, 

Kimmel (2001), ktorí popísali protektivní účinok SSRI na lM, 

1 so závermi, ku ktorým dospela prehl'adová štúdia Parissisa, et 

al. (2005), no v rozpore so závermi Cohena, Gibsona 

a Aldermana (2000) a Wassertheil-Smollera, et al. (2004). 

U jedincov bez prítomnosti rizikových faktorov 
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predisponujúcich pre rozvoJ lCHS, užívanie antidepresív typu 

SSRl neviedlo ku zníženiu rizika rozvoja prvého lM (Meier, 

Schlienger, Jick, 2001). 

Narastajúci počet prípadových štúdií, ktoré demonštrovali 

spoJenie medzi užívaním antidepresív typu SSRI a výskytom 

arytmií, predÍžením intervalu QTc na elektrokardiograme 

a ortostatickou hypotenziou, viedlo ku zvýšeniu záujmu 

o domnelú kardiovaskulárnu bezpečnost' týchto antidepresív 

(Pacher, Kecskemeti, 2004). Cohen, Gibson, Alderman (2000) 

sledovali v priebehu troch rokov pacientov užívajúcich SSRI, 

tricyklické antidepresíva, inhibítory monoaminooxidázy (lMAO) 

a atypické antidepresíva. Uvádzajú, že v porovnaní s pacientmi 

neužívajúcimi antidepresíva, bola u osob užívajúcich tricyklické 

antidepresíva dvojnásobne vyššia pravdepodobnosť lM. 

U užívatel'ov SSRl sa tento vzťah nepotvrdil, užívanie všetkých 

troch tried antidepresív však bolo asociované s častejšou 

hospitalizáciou pre kardiovaskulárne problémy. Metaanalýza 

štúdií publikovaných od roku 1980 do roku 1998 dospela ku 

záveru, že antidepresíva SSRI me sú bezpečnejšie než 

tricyklické (Agency for Health Care Policy and Research, 1999). 

Wassertheil-Smoller, et al. (2004) konštatujú, že užívanie 

antidepresív u skúmaných žien po menopauze neviedlo ku zmene 

vzťahu depresia kardiovaskulárne riziko. Naopak, štúdia 

ENRlCHD dospela ku záveru že zmiernenie symptómov depresie 

užívaním antidepresív SSRl vedie ku zníženiu mortality 

u pacientov po lM z kardiovaskulárnych alebo iných príčin, ako 

i ku zníženiu opiitovného výskytu lM. Tiež Hayes (2004) sa 

zmieňuje o zvýšenom užívaní SSRl pri liečbe depresie u starších 

l'udí a o vzťahu ku redukcii morbidity a mortality u akútneho 

koronárneho syndrómu (nestabilná angína pectoris, akútny lM) . 
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Rozpory vo výsledkoch vysvetl'ujú autori Monster et al. 

(2004) rozdielmi v dizajne jednotlivých štúdií, v definovaní 

histórie kardiovaskulárneho ochorenia, v dÍžke sledovania 

pacientov. Napríklad 90 % štúdií zahrnutých do 
. . 

zmieneneJ 

metaanalýzy boli pacienti sledovaní menej ako 8 týždňov, vo 

výskume Cohena, Gibsona a Aldermana (2000). v priemere 3,3 

roka, iné štúdie mali retrospektívny dizajn (Meier, Schlienger, 

Jick, 2001). Monster a spolupracovníci (2004) sledovali iba 

riziko výskytu prvého lM a pripúšťajú, že antidepresíva móžu 

mať odlišný efekt na iný priebeh kardiovaskulárneho ochorenia, 

než je lM. Nejasný Je i mechanizmus, ktorý by vysvetl'oval 

vplyv antidepresív na KVO. Monster, et al. (2004) vysvetl'ujú 

priaznivý vplyv antidepresív pósobením na symptómy depresie 

alebo priamym vplyvom na lM. 

4. 5. Depresia a psychologická intervencia u pacientov 

s KVO 

Na základe uvedených poznatkov sa javí efektívna 

diagnostika a liečba depresie odborníkmi v oblasti klinickej 

psychológie a psychiatrie u populácie bez klinickej 

komplikácie ICHS a u pacientov so stabilnými i nestabilnými 

formami ICHS, ako nevyhnutná. V závere zmienim ešte dva 

argumenty, ktoré toto stanovisko posilňujú. Prvým z nich je 

nedostatočná pozornost', ktorá je príznakom depresie venovaná 

z o strany ošetrujúceho personálu (sestier, lekárov, 

ošetrovatel'ov) a ich nedostatočná schopnost' tieto symptómy 

postihnúť a správne vyhodnotit'. Ziegelstein, et al. (2005) 

skúmal schopnost' zdravotníckeho personálu vyhodnotit' 

prítomnosť či neprítomnosť symptómov depresie u pacientov 
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hospitalizovaných s akútnym lM. Až v 75% prípadov došlo ku 

falošne negatívnym záverom! Z tohto důvodu by mal byť 

skríning symptómov depresie súčasťou rutinnej starostlivosti 

o pacientov s AlM. 

Druhým argumentom Je účinnost' psychoterapie nielen 

v odstraňovaní a zmierňovaní samotných psychických 

a emocionálnych ťažkostí jedincov, ale jej možný pozitívny 

účinok i v oblasti telesného zdravia a v priebehu samotného 

somatického ochorenia. Prehl'adová štúdia van Dixhoorna 

a Whitea (2005) 27 štúdií o efektivite relaxačnej terapie 

v sekundárnej prevenci i lCHS dospela ku nasledujúcim 

zisteniam: intenzívna terapeutická intervencia v podobe 

relaxačnej terapie viedla popri zmierneniu symptómov depresie 

a úzkosti ti ež ku 
. . 

zm1ernen1 u ďalších nepri a znivých 

ukazovatel'ov vývoja KVO, ako sú potlačená reaktivita 

parasympatikového nervového systému, d'alej viedla ku zvýšeniu 

hladín HDL cholesterolu, zníženiu frekvencie výskytu angíny 

pectoris, urýchleniu návratu do pracovného procesu, zníženiu 

výskytu arytmií a srdcových príhod a smrti z koronárnych 

príčin. U pacientov so stabilnou lCHS, ktorí absolvovali 

behaviorálny program zameraný na zvládanie stresu, došlo, 

v porovnaní s pacientmi s o štandardnou zdravotnou 

starostlivosťou, emocionálneho di stresu ku 
. . 

zm1ernen1u 

a zlepšeniu markerov kardiovaskulárneho rizika (Blumenthal, et 

al., 2005). Muži po lM s príznakmi depresie a/alebo 

nedostatočnou sociálnou oporou, ktorí prešli kognitívno 

behaviorálnou terapiou, mali nižšie riziko opatovného výskytu 

lM a smrti, v porovnaní s mužmi, ktorým boli poskytnuté bežné 

zdravotnícke služby (Schneiderman, et al., 2004). 
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5. Úzkost' 

5. 1. Ú z k o s t n é p o r u c hy 

Úzkostné poruchy by sa dali definovat' ako rozne 

kombinácie telesných a psychických prejavov úzkosti, ktoré me 

sú vyvolané žiadnym reálnym nebezpečenstvom a ktoré sa 

vyskytujú buď to v záchvatoch alebo ako pretrvávajúci stav. 

Úzkost' je nepríjemný emočný stav, príčinu ktorého nie je možné 

presne definovat'. Je to pocit, akoby sa malo stať niečo 

ohrozujúceho, ale postihnutý si neuvedomuje čo by to vlastne 

malo byť. Je v stave pripravenosti na nebezpečenstvo. Úzkost' 

može vol'ne plynúť bez obmedzenia na zvláštne okolnosti alebo 

sa prejaviť v záchvatoch. Pokial' sa týka konkrétnych situácií 

alebo objektov (ide teda o strach), ktorých sa bežne l'udia 

neobávajú, jedná sa o fóbiu (Hoschl, Libiger, Švestka, 2004). 

Zmienim sa tu v krátkosti o základnom triedení 

úzkostných porúch podl'a medzinárodnej klasifikácie porúch 

MKN - 10 (2006), pretože v nasledujúcich podkapitolách sa 

budem opierať o výskumy, ktoré s jednotlivými nozologickými 

jednotkami operuj ú. 

V rámci úzkostných porúch sa rozlišujú fóbické úzkostné 

poruchy a tzv. iné úzkostné poruchy. U fóbických úzkostných 

porúch sa strach stáva problémom v prípade, že je príliš silný 

a vedie k tomu, že sa postihnutý musí vyhýbat' veciam alebo 

situáciám, ktorých sa obvykle l'udia neboja. Keď strach začne 

významne obmedzovať život, hovoríme o fóbii. Fóbie sú 

duševné poruchy, pri ktorých je strach vyvolaný konkrétnymi 

situáciami alebo objektmi, ktoré n1e sú v skutočnosti 

nebezpečné. V rámci tejto nozologickej jednotky sa mažeme 
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stretnúť s agorafóbiou, sociálnou fóbiou a špecifickými fóbiami. 

Medzi tzv. iné úzkostné poruchy je zaraďovaná panická porucha, 

u ktorej sú hlavnou črtou opakované záchvaty masívnej úzkosti 

(paniky), ktoré však nie sú obmedzené na žiadnu určitú situáciu. 

Pri záchvate dochádza ku náhlemu rozvoju intenzívneho strachu, 

pocitu, že sa niečo hrozného prihodí a pocitu straty kontroly. 

Záchvat je sprevádzaný silnými telesnými príznakmi: búšením 

srdca, bolesťou na hrudi, pocitmi dusenia, závratmi a pocitmi 

neskutočnosti. V úzkostných myšlienkach sa objavuje strach zo 

smrti, zo straty sebaovládania, zo zbláznenia sa. 

Generalizovaná úzkostná porucha je vol'ne plynúca úzkost', ktorá 

nie je obmedzená na určité situácie alebo objekty, ani na určité 

okolnosti, ale týka sa každodenných záležitostí a ich zvládania. 

Typickým prejavom tejto poruchy je nadmerné zaoberanie sa 

starosťami a stresujúcimi myšlienkami. To vedie k úzkostnosti, 

únave a nepríjemným telesným pocitom. 

Zmiešaná úzkostne-depresívna porucha Je práve tou poruchou, 

s ktorou sa u pacientov s KVO stretávame pravdepodobne 

najčastejšie. Jedná sa o poruchu, pri ktorej sa miesia príznaky 

úzkosti a depresie, ale ani jedny z príznakov me sú natol'ko 

vyjadrené, aby spÍňali samostatnú diagnózu depresívnej 

poruchy, či niektorej z úzkostných porúch. Pretrvávajúca je 

predovšetkým dysforická nálada, ťažkosti so spaním, 

s koncentráciou pozornosti, únava a pocity nedostatku energie, 

podráždenosť, obavy, plačtivost', beznádej a pesimizmus. 

(Duševní poruchy a poruchy chování, 2006, Hoschl, Libiger, 

Švestka, 2004). 
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5. 2. P r ev a I e n ci a ú z k o s t i u p a c i e n to v s K V O 

Podl'a údajov, ktoré poskytuje Rothenbacher, et al. (2007) 

trpí symptómami úzkosti 16% pacientov s kardiovaskulárnym 

ochorením, 8% trpí klinickou úzkosťou. U pacientov pred 

aortokoronárnym bypassom sa stretneme s úzkosťou u 34% 

pacientov, po operácii u 25%, pričom úzkosťou sú viac ohrození 

mladší pacienti. U starších úzkostných pacientov však 

nedochádza v priebehu niekol'kých dní po operácii k útlmu 

príznakov úzkosti, ako bolo pozorované práve u mladších 

(Krannich, et al., 2007). Mladší pacienti s KVO (s priemerným 

vekom okolo 50 rokov) sú v porovnaní so staršími (priemerný 

vek 75 rokov) úzkostnejší a nájdeme medzi nimi viac tých, ktorí 

trpia depresiou (Lavie, Milani, 2006). U temer 19% pacientov so 

zlyhávajúcim srdcom sa móžeme stretnúť s úzkosťou (Haworth, 

et al., 2005). 

Pacienti s generalizovanou a panickou úzkostnou 

poruchou sú ohrozenou skupinou pre rozvoJ ochorení srdca 

a c1ev, hypertenzie, gastrointestinálnych a urogenitálných 

ochorení a migrény (Harter, Conway, Merikangas, 2003). 

5 . 3 . Ú z k o s t' a r i z i k o v z n i k u a n e p r i a z n i v é h o v ý v oj a 

kardiovaskulárneho ochorenia 

Pomerne novou hypotézou v kardiologickej psychológii 

Je, že anxieta móže zvyšovat' riziko KVO, obzvlášť náhlej smrti 

(Allan, Scheidt, 1996). 

Úzkost' sa podiel'a na vzniku funkčných kardiálnych porúch. Je 

považovaná za faktor uplatňujúci sa pri upevnení chronicity 

ochorenia alebo pn zhoršení stavu. Úspešná obrana proti 
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úzkosti dáva pacientom po lM nádej na l'ahší priebeh ochorenia 

(Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993) 

Kawachi, et al. (1994 (a)) skúmali vo svojej prospektívnej 

štúdii vzťah medzi symptómami fóbickej úzkosti a rizikom 

KVO u 34 tisíc mužov v priebehu dvoch rokov. U mužov 

s najvyššou mierou úzkosti popísali zvýšené relatívne riziko pre 

fatálne KVO a náhlu smrt'. Ďalšia štúdia Kawachiho, et al. 

(1994 (b)) skúmala dve tisíc mužov viac než 32 rokov a našla 

obdobne zvýšené riziko fatálneho KVO a náhlej smrti. Riziko 

nefatálneho lM a angíny pectoris, vo vzťahu k úzkosti, 

v Kawachiho štúdiách preukázané nebolo. Obdobné výsledky 

prináša i štúdia Alberta, et al. (2005) u žien. Fóbická úzkost' 

súvisela v prospektívnom 12-ročnom sledovaní 70 tisíc žien so 

zvýšeným rizikom fatálnych koronárnych príhod, najma s náhlou 

smrťou. Vzťah ku výskytu nefatálneho lM nebol preukázaný. 

V štúdii Frasure - Smith, Lésperance, Talajic (1995) bola 

úzkost' jedným zo signifikantných prediktorov opatovného 

výskytu akútnych koronárnych syndrómov (nestabilnej angíny 

pectoris, rekurentného fatálneho a nonfatálneho lM) u pacientov 

po lM. V priebehu trojročného sledovania bol potvrdený 

dvojnásobne vyšší výskyt fatálnych a nefatálnych koronárnych 

príhod u úzkostných pacientov s KVO, v porovnaní s pacientmi 

bez príznakov úzkosti. Pri skúmaní simultánneho vplyvu úzkosti 

a depresie, vzrástlo riziko klinických komplikácií ICHS na v~ac 

než trojnásobek (Rothenbacher, et al., 2007). 

Vývoj úzkosti a depresie po akútnej koronárnej príhode 

nemá u pacientov jednotný, ani lineárny priebeh. V sledovanom 

súbore žien s AKS bola popísaná u vačšiny z nich nízka miera 

úzkosti a/alebo depresie a zlepšenie v priebehu nasledujúcich 

12 mesiacov (takýto priebeh bol charakteristický u 84% žien pre 

úzkost' a u 89% žien pre depresiu). u vačšiny žien bol teda 
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pozorovaný rýchly ústup príznakov úzkosti a depresie svedčiaci 

o dobrej adaptácii na ochorenie (najvýraznejšie zmeny sa 

odohrávali v priebehu dvoch mesiacov po AKS). Menšia skupina 

žien trpela relatívne vysokou mierou úzkosti a/alebo depresie 

a následným zhoršením týchto symptómov ( 16% žien s úzkosťou 

a ll% s depresiou). Tento nepriaznivý vývoj bol pozorovaný 

predovšetkým u osamelých žien, u žien, ktoré vnímali svoJe 

KVO ako závažnejšie, než ženy s priaznivejším vývojom 

psychického zdravia a u diabetičiek (u tých bol popísaný 

nepriaznivý vývoj depresie, ale nie úzkosti) (Murphy, et al., 

2008). 

Generalizovaná úzkostná porucha predikuje riziko rozvoJa KVO 

nezávisle na prítomnosti depresie (Barger, Sydeman, 2005). 

Nielen úzkost' ako klinická porucha, ale i príznaky úzkosti 

a pocity psychického napatia vedú ku zvýšenému výskytu KVO 

a zhoršujú riziko celkovej mortality u l'udí stredného veku 

(Eaker, et al., 2005). 

Vzťah medzi anxietou a KVO Sl preto zasluhuje ďalšie podrobné 

skúmanie (Allan, Scheidt, 1996). 

Dlhodobé sledovanie rozsiahlych výberov zo zdravej populácie i 

pacientov s už manifestovanou ischemickou chorobou srdca 

potvrdilo hypotézu o význame úzkosti vo vzťahu ku morbidite 

jedincov so stabilnými i nestabilnými formami ICHS. 

5. 4. Úzkost' a možné biologické mechanizmy vysvetl'ujúce jej 

vzťah ku KVO 

Hypotézy o mechanizme, ktorý by mohol 

sprostredkovávať vzťah úzkosti ku KVO móžeme rozdeliť na 

tzv. biobehaviorálne, ktoré s a zao ber aj ú vzťahom 

emocionálneho distresu a afektívnych porúch ku nepriaznivému 
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životnému štýlu, ako Je fajčenie, konzumácia alkoholu 

a nezdravé stravovacie návyky a na hypotézy, ktoré sa zaoberajú 

potenciálnym patofyziologickým mechanizmom, ako je zmenená 

funkcia autonómneho nervového systému, agregácia krvných 

doštičiek a pod. Problematika biologického mediátora vzťahu 

úzkost' - KVO nie je v súčasnej literatúre preskúmaná natol'ko 

precízne, ako je tomu u depresie. Na základe súčasného stavu 

poznania teda nie je možné robit' jednoznačné závery. Do úvahy 

prichádzajú obdobné mechanizmy, ktoré boli preskúmané 

u depresie, či sociálnej opory. U niektorých potenciálnych 

mechanizmov však boli u úzkosti popísané odlišné predbežné 

výsledky, než tomu bolo u depresie. 

Táto odlišnost' sa týkala predovšetkým nepnazmvo 

zmeneneJ regulácie srdca autonómnym nervovým systémom, 

kedy bola zvýšená sympatiková činnost' preukázaná u pacientov 

s KVO trpiacimi depresiou, ale n1e u pacientov s úzkosťou. 

Zmeny autonómneho nervového systému nie sú pravdepodobne 

mechanizmom, ktorý sprostredkováva vplyv úzkosti na zvýšenú 

kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu u pacientov s už 

rozvinutou ICHS (Lavoie, et al., 2004, Pitzalis, et al., 2001, 

Hallas, et al., 2003). Naopak, zistenia u zdravých mužov bez 

príznakov KVO a diabetu naznačujú, že fobická úzkost' maže 

zvyšovat' riziko KVO z dovodu zmeneného sympatovagálneho 

balansu v autonómnej regulácii srdca (Kawachi, et al., 1995). 

Zvýšená miera úzkosti u zdravých mužov a žien súvisela 

s o zvýšenými hladinami prozápalových a koagulačných 

markerov, teda indikátorov, ktoré sa dávajú do súvislosti 

s rizikom rOZVOJ a KVO a jeho klinických komplikácií, 

predovšetkým lM (Pitsavos, et al., 2006, von Kanel, et al., 

2005). 
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Rovnako ako u depresie, i u úzkosti sa uvažuje o vzťahu 

ku rizikovým faktorom KVO a zhoršenej kompliancii voči 

liečbe. Pacienti s diabetom, hypercholesterolémiou 

a hypertenziou majú viac príznakov úzkosti, než jedinci bez 

prítomnosti týchto rizikových faktorov KVO (Vural, et al. 

2007). U pacientov s hypertenziou úzkost' j edným 

z prediktorov 

(Pifieiro, et 

zhoršenej kompliancie voči návštevám u lekára 

al., 1998). Úzkostní pacienti zapojení do 

rehabilitačného programu KVO boli v1ac náchylní ku 

nedodržiavaniu liečebných 

signifikantne v1ac tých, 

doporučení 

ktorí program 

a bolo medzi mm1 

predčasne ukončili 

(Komorovsky, et al., 2008, Blumenthal, et al. 1982). 

5. 5. Pacienti s nekardiálnou bolesťou na hrudi 

Približne 30% pacientov doporučených na základe bolesti 

na hrudi alebo sťažností na búšenie srdca na koronárnu 

angiografiu, malo koronárne artérie bez aterosklerotického 

poškodenia (Lantinga, et al., 1988). I keď sa u týchto pacientov 

obvykle nerozv1me KVO, vysoké percento z nich má zhoršenú 

kvalitu života. Títo pacienti sú paradoxne 

depresívnejší, úzkostnejší a v1ac sa zameriavajú na svoJe 

somatické ťažkosti, než pacienti s bolesťami na hrudi, u ktorých 

bola koronarografiou preukázaná prítomnosť KVO. Informácia, 

že ich koronárne artérie sú v poriadku, nezlepšila psychický 

stav týchto pacientov. (Lantinga, et al., 1988). 

U nekardiálnej bolesti na hrudi je potrebné zvažovat' prítomnosť 

panickej poruchy (Potokar, Nutt, 2000). Panická úzkostná 

porucha sa vyskytuje vo významnom počte prípadov pacientov 

s nekardiálnou bolesťou na hrudi (Fleet, Beitman, 1997). 

Pacienti trpiaci úzkosťou z prítomnosti KVO sa vyznačovali 

nasledujúcim clusterom príznakov: na srdce zameraná 
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pozornost', vyhýbanie sa aktivitám, ktoré navodzujú príznaky 

"KVO", obavy z týchto symptómov a hl'adanie útechy. Pričom 

zdraví pacienti trpiacimi obavami z KVO sa vyznačovali 

intenzívnejšími prejavmi zmienených príznakov, než pacienti 

s preukázanou koronárnou aterosklerózou (Marker, Carmin, 

Ownby, 2008). 
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6. Sociálna opora 

6. 1. Definícia sociálnej opory a príbuzných pojmov 

sociálna sieť, sociálna integrácia 

V súčasnosti 

zaoberajúcimi sa 

jej operacionálnej 

neexistuje medzi teoretikmi a vedcami 

problematikou sociálnej opory zhoda v 

definícii. Pre ilustráciu uvediem tri 

názorné definície sociálnej opory: "Sociálnou oporou sa 

rozum1e pomoc, ktorá Je poskytovaná druhými l'uďmi 

človeku, ktorý sa nachádza v záťažovej situácii. Všeobecne 

sa jedná o činnost', ktorá človeku v tiesni jeho záťažovú 

situáciu určitým sposobom ul'ahčuje"(Křivohlavý, 2003). 

"Sociálna opora Je pomoc, 

prijíma v rámci sociálnej 

Department of Health and 

a Brownell (1984) definujú 

ktorú jedinec poskytuje alebo 

siete členov" (U.S. 

Human Services). Shumaker 

sociálnu oporu ako výmenu 

zdrojov medzi minimálne dvoma jedincami, označovanými 

ako poskytovatel' a príjemca a táto výmena je zameraná na 

zvýšenie duševnej pohody (well-being) recipienta. Sociálna 

opora Je akýmsi sociálnym fondom, z ktorého je možné v 

prípade potreby čerpat' systém sociálnych vzťahov, 

prostredníctvom ktorých sa dostáva človeku pomoci pn 

snahe ustát' nároky na neho kladené a dosiahnuť ciele (in 

Kebza, 2005). 

Existuje však zhoda v základných charakteristikách, ktoré 

v roznorodých definíciách sociálnej opory vystupujú ako 

kl'účové. Všetky definície v sebe implikujú určitý typ 

kladnej interakcie alebo prospešného správania, ktoré je 

smerované osobe, ktorá túto podporu potrebuje (Handley, 

2004). 
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Termín sociálna opora sa často používa všeobecne 

alebo Je zamieňaný s termínom sociálna sieť a sociálna 

integrácia. Avšak tieto tri termíny Je nutné jeden od druhého 

Jasne odlišovat'. Sociálna sieť Je pavučinou vzťahov a 

potenciálnych poskytovatel'ov opory v prostredí, ktoré 

jedinca obklopuje (Schwarzer, Knoll, Rieckmann, 2003). 

Sociálna integrácia a sociálna opora sú teoretickými 

konštruktmi, ktoré hovoria, do akej m1ery Je jedinec 

sociálne ukotvený a má pocit prináležitosti a intimity. 

Sociálna integrácia sa týka štrukturálnych a kvantitatívnych 

charakteristík sociálnych vzťahov, ako je vel'kosť, hustota 

siete a frekvencia interakcií, ale tiež miera subjektívneho 

vnímania ukotvenosti (Schwarzer Knoll, Rieckmann, 2003). 

Sociálna integrácia Je miera, do akej je jedinec integrovaný, 

zapojený, či ukotvený v spoločnosti. Je 

multidimenzionálnym konštruktom, ktorý v sebe zahtňa 

behaviorálny komponent (aktívne zapojenie sa do sociálnych 

aktivít a/alebo vzťahov) a kognitívny komponent (pocit 

príslušnosti ku danej komunite a miera identifikácie 

s vlastnými sociálnymi rolami) (U.S. Department of Health 

and Human Services). 

6. 2. Základné charakteristiky sociálnej opory 

Definície alebo koncepty sociálnej opory móžeme 

roztriediť do piatich základných kategórií podl'a toho, ktorý 

atribút sociálnej opory akcentujú. Móže sa jednat' o tieto 

atribúty: 1. typ poskytovanej opory, 2. vnímanie sociálnej 

opory zo strany príjemcu, 3. zámer alebo správanie 

poskytovatel'a, 4. reciprocita sociálnej opory, 5. sociálna 

s i e ť. 
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6. 2. 1. Typ poskytovanej sociálne opory 

Koncepcie sociálnej opory, ktoré sa sústreďujú na typ 

sociálnej opory, tento typ definujú ako zdroj, prostriedok, 

ktorý je poskytovaný. Je tým, čo v skutočnosti daná osoba 

alebo osoby dostanú. Zvyčajne sú tak pokryté ich 

emocionálne potreby. Typ sociálnej opory závisí na situácii, 

ale tiež na poskytovatel'ovi a príjemcovi opory. Typ opory 

može byť psychický alebo hmotný, no vždy musí reflektovat' 

emocionálne potreby príjemcu, a často tiež reflektuje 

emocionálne potreby poskytovatel'a (House, 1981). 

Najčastejšie sa hovorí o tzv emocionálnej, inštrumentálnej, 

informačnej a hodnotiacej opore (appraisal support). 

Emocionálna opora sa týka správania a prejavov, ktoré 

vedú u príjemcu ku pocitom, že je milovaný, že si ho vážia 

a rozumejú mu a ktorá podporuje jeho pocit sebahodnoty 

(U.S. Department of Health and Human Services). Je mu 

empatickou formou vyjadrovaná emocionálna blízkost', 

láskavým jednaním s ním je mu naznačovaná náklonnost' 

(Krivohlavý, 2003). Zvyčajne je tento typ sociálnej opory 

poskytovaný dovernou osobou, s ktorou Je príjemca 

v blízkom intímnom vzťahu (U.S. Department of Health and 

Human Services). 

Inštrumentálna opora. Ide o vel'mi konkrétnu, vecnú 

formu pomoci (Krivohlavý, 2003). Jedná sa predovšetkým 

o pomoc alebo asistenciu pri uspokojovaní "materiálnych" 

potrieb, ako napríklad nakupovanie, varenie, upratovanie, 

platenie účtov atd'. Označovaná tiež ako materiálna alebo 

hmotná opora. 
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Informačná opora Je pomocou ponúknutou 

prostredníctvom užitočnej rady alebo informácie (U.S. 

Department of Health and Human Services). Postihnutému 

jedincovi je dodaná informácia, ktorá by mu mohla byť 

nápomocná pri orientácii v situácii, do ktorej sa dostal. Do 

tejto kategórie patrí tiež pomoc poskytovaná človeku 

v tiesni tak, že je vypočutý, zisťujú sa jeho potreby i jeho 

predstavy o tom, čo by bolo možné pre neho urobiť apod. 

(Krivohlavý, 2003). 

Hodnotiaca opora Je pomocou pri rozhodovaní a zahiňa 

ti e ž poskytovanie 
. . 

primeraneJ spatnej vazby (U. S. 

Department of Health and Human Services). 

6. 2. 2. Zámer alebo správanie poskytovatel'a 

Definície a teórie sociálnej opory, ktoré kladú doraz 

na zámer a správanie poskytovatel'a sa venujú predovšetkým 

otázke schopnosti l'udí, obklopujúcich človeka v záťažovej 

situácii, vyhodnotit', aký typ socilnej opory je vhodný, ako 

dlho a v akom rozsahu príjemca potrebuje, aby mu bola 

poskytovaná. Sociálne, emocionálne a hmotné potreby možu 

byť zo strany poskytovatel'a nesprávne vyhodnotené, možu 

byť podceňované alebo poskytovatel' n1e Je v dosledku 

vyčerpania, stresu či iných okolností, schopný oporu 

poskytnúť (vol'ne podl'a Handley, 2004). Tu sa ako 

najčastejším problémom ukazuje odlišnost' predstáv o tom, 

čo by bolo žiaduce, potrebné a nutné. Křivohlavý (2003) 

píše o tzv. odvrátenej strane sociálnej pomoci. Poskytovanie 

sociálnej opory može za určitých podmienok znamenat' až 

mimoriadnu záťaž pre poskytovatel'a, ale tiež príjemcu. 

Príkladom može byť pomoc, ktorá adresátovi berie možnost' 
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osobného vyrovnávania sa so stresovou situáciou. Nadmerná 

forma sociálnej opory može u postihnutého navodzovať 

pocity bezmocnosti, či viesť ku vzniku nadmernej závislosti. 

Tieto definície sa tak zaoberajú i problematikou nevhodnej 

formy sociálnej opory, ktorou može byť nielen nedostatečná, 

či naopak nadmerná pomoc - napr. tam, kde nie je potrebná, 

ale tiež pomoc iného druhu, než je v danej situácii potrebné. 

Stretávame sa s ňou všade tam, kde forma sociálnej opory 

nezodpovedá potrebám daného človeka (Krivohlavý, 2003). 

Úvahy o možných negatívnych dosledkoch sociálnej opory sa 

začali najskor objavovať práve v súvislosti s poskytovanou 

sociálnou oporou (napr. problematika stresu u osob 

ošetrujúcich chronicky chorých). Až následne sa začali 

objavovať práce týkajúce sa možných negatívnych dosledkov 

získanej sociálnej opory (Kebza, 2005). 

6. 2. 3. Vnímanie sociálnej opory zo strany 

príjemcu 

Existuje viacero faktorov, ktoré možu ovplyvňovať 

príjemcovo hodnotenie poskytovanej opory. 

Prvým z nich je prostredie, ktoré može vystupovat' ako 

bariéra pri poskytovaní opory, može komplikovat' priebeh 

a prijímanie 

poskytnutí. 

sociálnej 

Patrí tu 

opory alebo úplne bránit' v JeJ 

napríklad nedostatečné dopravné 

spoJenie, pevne stanovené a obmedzené možnosti 

návštevných hodín u hospitalizovaných pacientov a pod. 

Ďalším z faktorov, ktorým sa definície sociálnej opory 

akcentujúce vnímanie príjemcu zaoberajú, Je postoj 

a správanie poskytovatel'ov, ktoré bolo podrobne popísané v 

predchádzajúcej podkapitole. 
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Recipientov postoj a správanie zohrávajú rovnako rolu pn 

hodnotení poskytovanej opory, najma v zmysle osobnostných 

charakteristík a postojov, ako sú napr. obavy zo závislosti, 

podozrievavosť, nedostatočné sebahodnotenie, ktoré móžu 

viesť k tomu, že jedinec si o oporu nepožiada, odmieta ju 

alebo ju nezíska (vol'ne podl'a Handley, 2004). 

A v neposlednom rade je to samotná sociálna opora, ktorá 

ovplyvňuje jej hodnotenie zo strany príjemcu. Poskytovaná 

opora musí rešpektovať potreby príjemcu v dimenzii typu 

opory, množstva, dÍžky trvania. Pokial' ktorákol'vek z týchto 

dimenzií nekorešponduje s potrebami recipienta, Je 

poskytovaná sociálna opora vyhodnotená ako nenapÍňajúca 

jeho potreby. 

V rámci tejto kategórie Je užitočné sa zmieniť o rozdieloch 

medzi tzv. vnímanou (perceived) a získanou (received) 

oporou. Vnímaná opora sa týka presvedčenia recipienta, že 

vókol neho sú potenciální poskytovatelia, ktorí sú dostupní 

a ktorí mu v prípade potreby poskytnú oporu. Získaná opora 

je miera, do akej je jedinec spokojní s oporou, ktorá je mu 

aktuálne poskytovaná (U.S. Department of Health and Human 

Services). Kebza (2005) píše o tzv. anticipovanej a získanej 

opore. Anticipovaná opora reprezentuje všeobecný pocit 

jedinca, že Je ostatnými akceptovaný, že sa o neho zaujímajú 

a že mu v prípade potreby pomóžu. Je anticipatívne 

založeným konštruktom. Získaná opora predstavuje pomocné 

transakcie (emocionálnej, hmotnej alebo inštrumentálnej 

povahy), ktorých sa už jedincovi skutočne dostalo. Je to 

retrospektívne založený konštrukt. Je založená na konkrétnej 

skúsenosti v špecifickej situácii. Práve anticipovaná 

sociálna opora býva radená medzi zdroje zvládania stresu. 

Získaná opora sa móže od anticipovanej značne líšiť. 
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6. 2. 4. Reciprocita sociálnej opory 

V rámci tejto kategórie definícií sociálnej opory sa 

berie do úvahy pohl'ad oboch strán (poskytovatel'a 

i príjemcu) pn hodnotení sociálnej opory a fakt, že vo 

všeobecnosti poskytovatelia majú pocit, že poskytujú 

omnoho viac opory, než je následne hodnotené a pociťované 

zo strany príjemcu. To maže viesť na oboch stranách 

ku pocitom neuspokojenia, rozčarovania a následne 

limitovat' či narúšať poskytovanie samotnej opory (vol'ne 

podl'a Handley, 2004). Hodnota tohto modelu reciprocity 

spočíva v jeho zameranosti sa na faktory inhibujúce l'udí v 

ich úsilí vyhl'adávať a prijímať pomoc. Výrost a 

Baumgartner (2001) citujú Buunka et al. (1999), že 

porušenie reciprocity v medziosobných vzťahoch prináša 

l'uďom iný pohl'ad na sociálnu oporu. V prípade, že jedinec 

nadobudne dojem, že opora poskytovaná tneJ osobe 

prevyšuje oporu od nej prijímanú, maže vytvárať v človeku 

pocity, že sa voči nemu nekoná fér. Na druhej strane 

presvedčenie, že prijímaná opora prevyšuje poskytovanú, 

maže zasa vyvolávat' pocity menejcennosti a viny. 

6. 2. 5. Sociálna sieť 

Sociálna sieť Je v rámci tejto kategórie konceptov 

definujúcich sociálnu oporu ponímaná ako prostredie, v 

rámci ktorého dochádza ku výmene sociálnej opory. Týka sa 

jedincov, ktorí v rámci danej sociálnej siete prijímajú a 

poskytujú sociálnu oporu, zohl'adňujúc ich charakteristiky, 

rovnako, ako i charakteristiky prostredia a opory samotnej. 
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Sociálna sieť je sieťou sociálnych vzťahov obklopujúcich 

jedinca a zahtňa v sebe tiež charakteristiky sociálnych pút 

ako frekvencia kontaktov (kontakt tvárou v tvár alebo 

telefonický kontakt či skrz email), trvanie (ako dlho sa 

jedinci poznajú), reciprocita (rozsah, do ktorého sú kontakty 

a vzťah vzájomné) a r6znorodosť (U.S. Department of Health 

and Human Services). Kebza (2005) píše o tzv. štruktúre 

sociálnej siete, ktorú charakterizuje jej husota, reciprocita, 

zloženie podl'a r6znych kritérií (vek, pohlavie, atd'.), 

stabilita v čase a homogenita. Tieto charakteristiky ale 

nemajú pnamy vzťah ku úrovni sociálnej opory. Za 

rozhodujúce tu Kebza považuje kvalitu štruktúry sociálnych 

vzťahov a vazieb, ich intenzitu a bohatost'. 

Multidimenzionálny koncept sociálnej opory Je 

problematický a n1e Je jednoduché ho zosumarizovať do 

jednoduchej a precíznej definície. Základnými atribútmi 

každej definície je poskytovatel' a príjemca, charakteristiky 

samotnej sociálnej opory a prostredie, v rámci ktorého ku 

výmene dochádza. 

6. 3. Teórie sociálnej opory 

Teórie sociálnej opory sa snažia zodpovedať otázku, 

ako sociálna opora funguje. Kebza (2005) rozlišuje dva 

prístupy pri výskume sociálnej opory: prvý z nich vystupuje 

sk6r zo sociologickej paradigmy sociálnej výmeny a je 

založený predovšetkým na vlastnom fakte sociálnej 

interakcie a štúdiu okolností jej pozitívneho a negatívneho 

ovplyvňovania. Druhý prístup usiluje o výklad podstaty 

sociálnej opory v kontexte psychologicko - medicínskych 
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modelov zvládania stresu či tlmenia jeho negatívnych 

dósledkov na zdravie (coping, buffering). Křivohlavý (2003) 

popisuje nasledujúce teórie sociálnej opory: 

Teória sociálnej opory ako nárazníku (buffer) sa 

snaží overiť hypotézu, či má sociálna opora priamy efekt 

a je užitočná za všetkých okolností, bez ohl'adu na to, či sa 

v živote jedinca vyskytujú stresujúce udalosti alebo n1e 

alebo funguje ako nárazník iba v čase stresu (Zimet, et al., 

1988). Sociálna opora sa javí ako dóležitý moment v procese 

zvládania životných ťažkostí zvlášť vtedy, keď človek 

ochorie, dostal sa do životnej krízy, bol postihnutý nehodou, 

bol hlboko sklamaný chodom udalostí alebo keď stojí pred 

závažným rozhodnutím a pod. Sociálna opora tak plní úlohu 

tlmiča negatívne doliehajúceho pósobenia stresoru 

(Křivohlavý, 2003). Systém sociálnej opory je tu chápaný 

ako nárazníkový alebo tlmiaci systém, chrániaci l'udí proti 

potenciálne škodlivému vplyvu stresových udalo stí. 

Protektivný vplyv sociálnej opory sa tu móže uplatnit' v 

priebehu kognitívneho hodnotenia stresogenných nárokov, 

výberom a zmenou stratégií, ktoré jedinec používa, 

posilnením pocitu sebaúcty a sociálnej kompetencie alebo 

tlmením fyziologických procesov (Kebza, 2005). 

V rámci teórie pripútania, ktorú v 70. rokoch 

rozpracoval Bowlby, bol skúmaný predovšetkým negatívny 

vplyv straty významnej sociálnej vazby a psychické 

dósledky tejto straty. Potreba sociálnej opory je podl'a tejto 

teórie sýtená potrebou blízkych vzájomných vzťahov nielen 

v období detstva (pripútanie dieťaťa ku matke), ale 

v priebehu celého života jedinca (Křivohlavý, 2003, Kebza, 

2005). 
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Teória podporných sociálnych vzt'ahov skúma vzťah 

medzi dobrými podpornými vzťahmi a m1erou sociálnej 

opory, pričom sa ukazuje, že l'udia pochádzajúci z rodín 

s dobrými podpornými vzťahmi, majú vyššiu mieru kvalitnej 

sociálnej opory. Tieto rodiny sú charakterizované tým, že sa 

ich členovia móžu na seba spol'ahnúť, dóverujú Sl a 

vzájomné vzťahy sú hodnotené ako dóležité (vol'ne podl'a 

Křivohlavý, 2003). Tu je potrebné sa ešte zmieniť o tzv. 

povahe sociálnej opory (Zimet, et al., 1988), teda o tom, ako 

blízke osoby móžu modifikovat' nepriaznivý dopad 

stresujúcej situácie. Jedná sa buď to o a) pnamy vplyv 

a o zmenu samotnej situácie (človeku preťaženému 

povinnosťami je napr. ponúknutá pomoc v domácnosti), b) 

alebo o pomoc v zmysle zmeny významu nepríjemnej 

udalosti (pomoc zameraná na zmenu uhlu pohl'adu na 

situáciu - podpora schopnosti pozrieť sa na lepšiu stránku 

situácie), alebo o c) zmenu jedincovej emocionálnej reakcie 

na stresujúcu udalosť. 

Poňatie sociálnej opory v rámci teórie opornej 

sociálnej siete rozširuje ponímanie sociálnej opory výlučne 

v rámci dyády, na výskum sociálnej opory v rámci tzv. 

opornej sociálnej siete. Sociálnu sieť definujú ako súbor 

všetkých, k danému jedincovi zameraných podporných 

dyadických vzťahov v rámci relatívne vačšej skupiny l'udí 

(Křivohlavý, 2003). V rámci tejto teórie je skúmaná napr. 

miera kontaktu s druhými l'uďmi, sociálna izolácia a pod. Tu 

sa dostávame k otázkam tzv. kvantitatívnych mier sociálnej 

opory alebo otázke štruktúry, ktorá sa týka počtu sociálnych 

vzťahov (počet priatel'ov, rodinný stav, príslušnosť 

ku róznym záujmovým a vol'no časovým spolkom) verzus tzv. 

funkčným aspektom, alebo kvalitatívnym mieram (týkajú sa 
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mtery, do akej vzťahy napÍňajú určitú 

emocionálnej, informačnej, hodnotiacej 

opory). Opakovane sa však ukazuje, 

funkciu v zmysle 

a inštrumentálnej 

že vel'kosť siete, 

v rámci ktorej je opora poskytovaná a mtera uspokojenia zo 

skutočne získanej opory sú dve odlišné dimenzie a že 

subjektívne hodnotená sociálna opora je lepším prediktorom 

psychickej pohody, než objektívne kvantitatívne hodnotenie 

štrukturálnych aspektov (Zimet et al., 1988, Sherbourne, 

Stewart, 1991). 

Teória sociálnej opory ako uspokojovania sociálnych 

potrieb vzťahuje potrebu sociálnej opory a jej poskytovania 

ku existencii sociálnych potrieb, ako je potreba priatel'ského 

vzťahu, potreba vzájomnosti, sociálnej komunikácie atd'. 

(Křivohlavý, 2003) 

Poňatie sociálnej opory v rámci zvládania stresu. 

Sociálna opora Je chápaná ako jeden z najdóležitejších 

pozitívnych faktorov modifikujúcich a moderujúcich 

nepriaznivý vplyv róznych negatívnych životných situácií na 

psychický a fyzický zdravotný stav človeka, na jeho pohodu 

(well-being) a na kvalitu jeho života (Křivohlavý, 2003). 

6. 4. Úloha veku a pohlavia 

Kebza (2005) sa zmieňuje, že ženy prejavujú v 

priebehu stresu vačšiu tendenciu ku vyhl'adávaniu opory u 

sociálneho okolia, než muži a dokážu v1ac zo svojich 

vzťahov profitovať. Starší l'udia majú s postupujúcim vekom 

vtac problémov v sociálnych vzťahoch a v sociálnej opore, 

než tí mladší. Vzdelanie naopak ul'ahčuje prístup ku 

sociálnym vzťahom a to od úrovne stredoškolského 

vzdelania. 
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6. 5. Sociálna opora a kardiovaskulárne riziko 

Prognostické indikátory založené na závažnosti 

ochorenia sú silnými prediktormi následného vývoja 

zdravotného stavu pacientov po lM. Avšak medzi pacientmi 

s akútnym koronárnym syndrómom, s podobnou m1erou 

závažnosti ochorenia, bola pozorovaná variabilita v miere 

prežitia (Berkman, Leo-Summers, Horwitz, 1992). To viedlo 

ku zvýšenému záujmu o úlohu iných, "nemedicínskych" 

faktorov, najma psychosociálnych, ktorú možu zohrávať pri 

vývoji ochorenia a jeho prognóze. 

Štrukturálne aspekty (počet vzťahov a frekvencia 

sociálnych kontaktov) i funkčné aspekty (kvalita týchto 

vzťahov) sociálnej opory vo vzťahu ku KVO boli skúmané 

predovšetkým na vzorkách pacientov s už rozvinutým 

ochorením. Prospektívnych longitudinálnych štúdií na 

zdravej populácii, ešte pred samotnou koronárnou príhodou, 

Je omnoho meneJ. Nedostatočná sociálna opora, 

diagnostikovaná v rámci sledovania rozsiahlej populačnej 

vzorky, bola vo vzťahu ku zvýšenej mortalite 6 mesiacov po 

koronárnej príhode a to 1 po zohl'adnení viacerých 

potenciálne kontaminujúcich premenných, ako závažnost' lM, 

komorbidita, fajčenie, hypertenzia a sociodemografické 

faktory (Berkman, Leo-Summers, Horwitz, 1992). 

Neprítomnosť blízkej dovernej osoby (premenná, ktorá bola 

zisťovaná ešte pred samotným začiatkom ochorenia), 

následne predikovala nepriaznivý vývoj po lM a opakovaný 

výskyt noveJ koronárnej príhody (Dickens, et al. 2004). 

U ovdovelých a rozvedených jedincov, bez príznakov ICHS, 

bola sociálna izolácia vo vzťahu ku zvýšenej arteriálnej 
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kalcifikácii potenciálnemu markeru predčasnej 

aterosklerózy (Kop, et al., 2005). V 8-ročnom prospektívnom 

sledovaní zdravých mužov sa c1evna mozgová príhoda 

vyskytovala 3-4krát častejšie u tých, ktorí malí nedostatok 

blízkych sociálnych vzťahov (Gafarov, et al. 2005). Na 

rozsiahlom populačnom výbere (13 tisíc) zdravých mužov 

a žien bol dokázaný vzťah nedostatočnej sociálnej opory 

a častejšieho výskytu práceneschopnosti v důsledku choroby. 

Nedostatočné uspokojenie v oblasti sociálnych vzťahov 

a nedostatočná sociálna opora viedla u mužov ku 10-20% 

nárastu pracovneJ absencie z o zdravotných dóvodov 

(Melchior, et al., 2003). 

V prospektívnom sledovaní žien s KVO bola emocionálna, 

informačná a hmotná opora, rovnako ako rodinný stav 

a počet blízkych priatel'ov, prediktorom zdravotného stavu. 

Navyše zlepšenie v zmysle pozitívnych sociálnych interakcií 

a emocionálnej opory sa spájalo so signifikantným 

zlepšením pn subjektívnom hodnotení psychického 

a fyzického stavu (Janevic, et al., 2004). U žien 

hospitalizovaných s akútnym koronárnym syndrómom bola u 

tých s nízkou m1erou emocionálnej opory, u sociálne 

izolovaných žien a u žien s nedostatkom sociálnych vzťahov, 

popísaná rozsiahlejšia progres1a aterosklerózy 

v nasledujúcich troch rokoch sledovania, v porovnaní so 

ženami s vysokou mierou opory (Wang, Mittleman, Orth

Gomer, 2005, Wang et al., 2006). U slobodných pacientov po 

kardiálnej katetrizácii, bolo u tých, ktorí nemali žiadneho 

dóverného priatel'a, trojnásobne vyššie riziko smrti 

v priebehu piatich rokov, v porovnaní s pacientmi, ktorí 

malí manželského partnera alebo blízkeho priatel'a. Toto 

riziko bolo nezávislé na medicínskych prognostických 
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faktoroch (Williams, et. al., 1992). De Leon, et al. 

(2001) popísali rozdiely vo vnímanej sociálnej opore podl'a 

pohlavia a veku. Ženy a starší pacienti sa v porovnaní 

s mladšími a mužskými pacientmi cítili viac izolovaní. 

Vekovo mladší pacienti (pod 65 rokov), po aortokoronárnom 

bypasse, ktorí žijú sami, majú v1ac príznakov úzkosti, 

depresie a bezmocnosti, než 

veku (Okkonen, Vanhanen, 

osamelí pacienti vo vyššom 

2006). Nedostatok sociálnej 

opory s a ako indikátor vyrovná svoJOU závažnosťou 

klasickým rizikovým faktorom ICHS ako je zvýšená hladina 

cholesterolu, fajčenie či hypertenzia (Mookadam, Arthur, 

2004). 

V prevažnej vačšine štúdií bo la sociálna opora 

skúmaná retrospektívne. Tieto retrospektívne výpovede o 

sociálnej opore móžu byť skreslené schopnosťou pacientov 

spatne posúdiť JeJ m1eru, spomienky pacientov móžu byť 

ovplyvnené závažnosťou ochorenia alebo jeho klinickým 

vývojom. Problematickou je tiež dostatočná kontrola vplyvu 

závažnosti srdcovocievnych a ostatných komorbidujúcich 

ochorení (Berkman, Leo-Summers, Horowitz, 1992). 

6. 6. Sociálna opora a možné biologické mechanizmy 

vysvetl'ujúce jej vzťah ku KVO 

Podobne, ako u depresie, 1 u sociálnej opory sa 

uvažuje o význame vzťahu sociálnej opory ku rizikovým 

faktorom KVO, kompliancii, ku proinflamačnému stavu, 

koagulačným faktorom, ale tiež o vzťahu sociálnej opory 

a depresie. 

V priebehu ročného sledovania mužov po aortokoronárnom 

bypasse hola vysoká m1era sociálnej opory prediktorom 
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dobrej kompliancie pacienta 

ohl'adom fajčenia a pohybovej 

1993). 

voči odporúčaniam lekára 

aktivity (Kulík, Mahler, 

U zdravých jedincov bol popísaný vzťah nedostatočných 

sociálnych kontaktov a zvýšených hodnot systolického 

krvného tlaku (Hawkey, et al., 2006). Je možné, že je to 

práve vzťah sociálnej opory ku sedavému spósobu života, 

ktorý sprostredkováva JeJ vplyv na zvýšenú mortalitu 

u pacientov s KVO (Brummett, et al., 2005). 

U zdravých mužov bol preukázaný vzťah indexu vel'kosti 

sociálnej siete a proinflamačného markeru IL - 6, vzťah ku 

C- reaktívnemu proteínu klesol pod hladinu štatistickej 

významnosti po zaradení kontrolných premenných ako vek, 

fajčenie, krvný tlak, lipidové parametre, BMI, diabetes 

mellitus a depresia (Loucks, et al., 2006). 

Nedostatočná miera sociálnej integrácie (index daný 

manželským stavom, počtom kontaktov s rodinou/ priatel'mi, 

účasťou v dobrovol'níckych organizáciách a náboženských 

spolkoch) a vyššia miera osamelosti, súv1s1a s vyššími 

hladinami prokoagulačných faktorov (Steptoe, et al., 2004, 

Loucks, et al., 2006). 

Je možné, že je to práve depresia, ktorá sprostredkováva 

dopad sociálnej opory na KVO. Nedostatočná sociálna opora 

a osamelosť u žien s KVO a pacientov po bypasse, súvisela 

so zvýšenou mierou depresie a úzkosti (Holahan, Moerkbak, 

Suzuki, 2006, Okkonen, Vanhanen, 2006). Steptoe a Marmot 

(2003) preukázali u mužov a žien stredného veku vplyv 

komplexu stresorov a nedostatku protektívnych 

psychosociálnych zdrojov nazvaných ako PA VIX (vysoké 

pracovné nároky, narušené susedské vzťahy, finančné 

ťažkosti, nedostatočná sociálna opora, malá sociálna sieť, 
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nedostatočný aktívny coping) na výskyt príznakov depresie, 

beznádejnosti a nízku kvalitu života. Frasure - Smith, et al. 

(1999) zase skúmala interkoreláciu medzi depresiou a 

sociálnou oporou u pacientov po lM. Depresia bola 

potvrdená ako rizikový faktor z hl'adiska prognózy 

v priebehu prvého roku po lM, nedostatok sociálnej opory 

me. Avšak korelácia medzi depresiou a kardiálnou 

mortalitou, so vzrastajúcou sociálnou oporou, klesala. 

Dostatočná sociálna opora zlepšovala depresívnu 

symptomatológiu v období jedného roku po lM, čo móže 

nás ledne ovplyvniť zlepšenie prognózy samotného 

kardiovaskulárneho ochorenia. 

85 



7. Dispozičný optimizmus/pesimizmus 

7. 1. Definícia optimizmus/pesimizmu, teoretické východiská 

Korene konceptu optimizmu a pesimizmu možeme nájsť už 

v 17. storočí, v období počiatku modernej filozofie. Možeme sa 

s ním stretnúť v prácach Reného Descartesa či neskor Williama 

Jamesa (Chang, 2000). V období posledných rokov 

predovšetkým ako s dedičstvom teórie Carvera a Scheiera (1985) 

a Seligmanovej (1975) teórie naučenej bezmocnosti, čím sa 

začalo pre psychológiu obdobie intenzívneho skúmania tohto 

konštruktu. Táto dizertačná práca vychádza z definície tzv. 

dispozičného optimizmu/pesimizmu, tak ako ho formulovali 

Carver a Scheier (1985): "Optimisti očakávajú, že sa veci budú 

vyvíjať želatel'ným sposobom, podl'a ich predstáv a prianí a vo 

všeobecnosti veria, že sa im prihodia skor dobré veci, než tie 

zlé. Pesimisti očakávajú, že sa okolnosti nebudú vyvíjať podl'a 

ich prianí a majú tendenciu očakávať skor zlé následky. Navyše 

sa javí, že tieto individuálne rozdiely sú relatívne stabilné 

v priebehu času a roznych okolností. Optimisti sa často javia 

ako optimistickí "vo všeobecnosti", ich pozitívne očakávania sa 

netýkajú len určitých oblastí správania či okolností. A obdobne 

sa pesimisti javia ako zachmúrení všeobecne" (s.219-220). 

Táto definícia vychádza z omnoho širšieho modelu seba

regulácie správania (self-regulation model), ktorý predpokladá, 

že činy l'udí sú výrazne ovplyvnené vierou v ich úspešnú 

realizáciu. Očakávania tak zohrávajú doležitú úlohu pri vol'be 

medzi dvomi odlišnými sposobmi správania: pokračovanie 

v úsilí verzus vzdávanie sa (Carver a Scheier, 1985) . .Cudia, 

ktorí očakávajú, že ich správanie povedie ku želaným 

výsledkom, ktoré sú vnímané ako dosiahnutel'né, pokračujú vo 
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vynakladaní úsilia na dosiahnutie týchto ciel'ov, i keď to může 

byť niekedy zložité, či bolestivé. Pokial' sú želané ciele 

vnímané ako nedosiahnutel'né, (či už v důsledku osobných 

nedostatkov alebo vonkajších prekážok), l'udia redukujú svoje 

úsilie, prípadne celkom upúšťajú od svojej snahy o dosiahnutie 

ciel'a (Scheier, et al., 1989). Kl'účovým konceptom sú teda 

pozitívne verzus negatívne očakávania. 

Keď sú jedinci v priebehu svojho na ciel' zameraného správania 

konfrontovaní s prekážkami, dočasne pozastavia svoju činnost' 

a rozhodujú sa, či ďalšia snaha nebude márna. Optimistickí 

jedinci sú viac naklonení tomu, vnímat' tieto prekážky ako 

prekonatel'né a riešitel'né. leh pozitívne očakávania 

a pokračujúce úsilie můžu byť práve tou príčinou, ktorá im 

umožňuje vyrovnat' sa s problémami úspešnejšie, než je tomu 

u pesimistov. Prekážky tak majú na ich aktivity menej škodlivý 

dopad a menej nepríjemné následky, než je tomu u pesimistov 

(Carver, Scheier, 1985). 

Obdobné sa deje i na úrovni emócií. Ak l'udia veria, že ich ciele 

sú dosiahnutel'né, zažívajú pozitívne emócie, siahajúce od 

pýchy, až po vďačnosť, v závislosti na príčine pozitívnych 

očakávaní. Analogicky, negatívne očakávania dávajú vzniknúť 

negatívnym emóciám ako zahanbenie, hnev, či odpor. Intenzita 

týchto pozitívnych, či negatívnych pocitov záleží na důležitosti 

ciel'a, ktorý je ohrozený (Scheier, Carver, 1992). 

Scheier a Carver (1985) tak zdůrazňujú, že očakávania sú 

najlepšími prediktormi správania. V rámci tejto teórie teda me 

je natol'ko důležité "prečo" l'udia očakávajú, že sa im v živote 

prihodia dobré vec1 (či v důsledku šťastia alebo usilovnej 

práce). Důležitou je samotná generalizovaná optimistická či 

pesimistická orientácia. 
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Štúdium pozitívneho a negatívneho myslenia začalo ako 

štúdium situačne špecifických očakávaní. Časom sa záujem 

autorov preorientoval na problematiku očakávaní v1ac vo 

všeobecnosti. Tieto globálne očakávania podl'a nich formujú 

základňu d6ležitých osobnostných charakteristík, ktoré označili 

ako dispozičný optimizmus/pesimizmus (Carver, Scheier, 1992). 

Koncept dispozičného optimizmu I pesimizmu má svoje 

korene v modele behaviorálnej sebaregulácie, ktorý je založený 

na predpoklade, že na ciel' zamerané správanie je regulované 

hierarchicky usporiadaným systémom uzavretej slučky spatnej 

vazby. Ďalej sa predpokladá, že tento systém spatnej vazby je 

naplno zapojený, keď jedinec sústredí svoju pozornost' dovnútra 

smerom na seba. Výsledkom tejto zameranosti na seba je zmena 

správania v zmysle minimalizácie vnímanej diskrepancie medzi 

správaním a ciel'om. Niekedy sa maže stať, že táto redukcia 

vnímanej diskrepancie sa javí ako náročná. Vtedy dochádza 

ku prerušeniu správania a nastupuje proces hodnotenia, kde 

zohrávajú rolu práve očakávania - subjektívne presvedčenie 

o pravdepodobnosti úspešnej minimalizácie vnímanej 

diskrepancie, čo následne ovplyvní správanie v zmysle obnovy 

úsilia alebo naopak, jeho redukcii, až upusteniu od ďalších 

pokusov o dosiahnutie ciel'a (Scheier, Carver, 1985). Dispozičný 

optimizmus a pesimizmus tak mažu byť najlepšími prediktormi 

správania a emocionálnych re akcií najma v nových 

a nepredvídatel'ných situáciách (Chang, 2000). 

7. 2. Generalizované verzus špecifické očakávania 

Scheier et al. (1989) poukazujú na to, že očakávania 

v stresujúcich situáciách mažu pokrývat' široké spektrum od 

vel'mi špecifických (napr. "Podarí sa mi už dnes posadit' sa 

88 



I 
1 

v posteli?"), cez m1erne všeobecné ("Zotavím sa niekedy celkom 

z tejto operácie?") až po úplne všeobecné ("Stávajú sa m1 

obyčajne dobré veci?"). Pričom sa najviac osvedčilo, pokial' je 

v otázke predikcia formulovaná podl'a stupňa špecifickosti 

samotného následku alebo pokial' sa naformuluje kombinácia 

špecifických, mierne všeobecných a všeobecných otázok, 

ohl'adne očakávaní následkov. 

Takýto postup zvolili i Scheier et al. (1989) vo svoJom výskume 

prediktorov kvality života u pacientov po aortokoronárnom 

bypasse, kde popn dotazníku dispozičného 

op ti mi zrnu/pesimizmu formulovali otázky týkajúce s a 

špecifických očakávaní o priebehu rekonvalescencie. Pričom 

tieto špecifické očakávania sa potvrdili ako prediktory rýchlosti 

a úspešnosti rekonvalescencie pacientov. Priaznivejšie 

očakávania bo 1 i asociované s vačšou pravdepodobnosťou 

rýchlejšieho návratu spať do normálneho života v oblasti 

sexuálnych, spoločenských, pracovných, vol'nočasových a 

fyzických akt i vít a to nezávisle na 

optimizme/pesimizme a toto tvrdenie platilo 

dispozičnom 

naopak 

dispozičný optimizmus/pesimizmus bol signifikantným 

prediktorom miery rekonvalescencie pacientov v jednotlivých 

špecifických doménach, nezávisle na špecifických očakávaniach. 

Pričom tak š pec i fi cké očakávania, ako dispozičný 

optimizmus/pesimizmus vysvetl'ovali časť z celkovej variancie 

miery rekonvalescencie, ktorá bola pre každý z týchto faktorov 

jedinečná. 

Scheier et al. (1989) poskytujú tri dovody, prečo sa 

zaoberať tak dispozičným 

špecifickými očakávaniami: 

optimizmom/pesimizmom, ako 

1. Pacientom može robit' ťažkosti jednoznačné zodpovedanie 

dotazov, týkajúcich sa špecifických očakávaní, najma pokial' 
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2. 

sa jedná o novú skúsenosť, s ktorou doteraz neprišli do styku 

alebo ohl'adom ktorej nemajú dostatok informácií. 

Prediktívna s i 1 a dispozičného optimizmu/pesimizmu a 

špecifických očakávaní maže variovat' skrz roznych 

špecifických domén (návrat do práce, o bnovenie 

spoločenských akt i vít atd'.). Niekedy maže prevážiť 

prediktívna sila špecifických očakávaní (vo výskume 

Scheiera et al., 1989 to bolo v oblasti "návratu do práce po 

CABG"), inokedy preváži s i 1 a dispozičného 

optimizmu/pesimizmu (v prípade výskumu Scheiera et al., 

1989 sa jednalo o oblast' "obnovy náročnej fyzickej 

aktivity"). 

3. Posledným argumentom je relatívna nezávislost' pacientových 

špecifických a generalizovaných očakávaní. Korelácia Je 

medzi nimi mierne pozitívna, no za určitých situácií móže 

byť i negatívna (napr. pacient, ktorý je vo všeobecnosti 

pesimistický, ale má priatel'a, ktorý v minulosti úspešne 

podstúpil katetrizačný zákrok a jeho špecifické očakávania 

podporil pozitívnym smerom - "nemaj strach, za dva týždne 

som bol spat' v práci!") 

Uvedené potvrdzuje i štúdia Fitzgeralda et al. (1993), ktorí 

skúmali vplyv generalizovaných a špecifických očakávaní na 

kvalitu života u pacientov po CABG. Nepodarilo sa im 

preukázať vzťah medzi dispozičným optimizmom/pesimizmom 

a špecifickými očakávaniami. Pričom špecifické očakávania 

signifikantne zvyšovali predikciu dobrej životnej spokojnosti. 

Naopak, dispozičný optimizmus neprispieval ku zlepšeniu 

predpovede životnej spokojnosti na základe miery špecifických 

očakávaní. 
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7. 3. Príbuzné teoretické konštrukty 

7. 3. 1. Bezmocnost' 

Konštrukt naučenej bezmocnosti je d6kazom dlhodobého 

záujmu psychológie o problematiku vplyvu negatívnych 

očakávaní na správanie jedinca. 

optimizmu/pesimizmu obohacuje túto 

Koncept dispozičného 

oblast' o dva aspekty: 

zameriava pozornost' na pozitívne aspekty očakávaní a na 

priaznivé následky týchto pozitívnych očakávaní. Po druhé, 

rozširuje koncepciu o d6kazy existencie relatívne stabilných 

individuálnych rozdielov, tak, ako ich formuluje teória 

generalizovaných očakávaní (Scheier, Carver, 1985, Seligman, 

1975). 

7. 3. 2. Neuroticizmus, úzkostnost' 

Neuroticizmus je vnímaný ako široký konštrukt, ktorý má 

v sebe zahrnuté i aspekty pesimizmu (no nielen tie). Úzkost' ako 

osobnostná črta je tak isto diagnostikovaná súborom položiek, 

z ktorých niektoré majú silný "nádych" pesimizmu, ale tiež 

položkami, ktoré sú koncepčne od pesimizmu odlišné. Faktorová 

analýza sady položiek namixovanej z dotazníkov dispozičného 

optimizmu/pesimizmu, neuroticizmu a úzkostnosti, viedla ku 

jasne definovanému faktoru optimizmu (Scheier, Carver, 1992). 

V priebehu validizačnej štúdie Life orientation testu na 

diagnostiku dispozičného optimizmu/pesimizmu, bolí 

preukázané korelácie medzi dotazníkom a škálami na merame 

bezmocnosti, depresie a sociálnej úzkosti. Ako však konštatujú 

autori, sila týchto korelácií nebola natol'ko výrazná, aby 

potierala význam existencie konštruktu dispozičného 
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optimizmu/pesimizmu a stavala ho do role nadbytočnosti 
' r 
'I (Scheier, Carver, 1985). 

" ·t 

1 7. 3. 3. Atribučný štýl, "locus of control" 
! 

Atribučný štýl vypovedá o charakteristickom spósobe, ako 

s1 l'udia vysvetl'ujú príčinu dobrých alebo zlých udalostí, ktoré 

ich v živote postretli. Jedinci s tzv. "optimistickým" atribučným 

štýlom majú tendenciu vnímat' negatívne udalosti ako 

špecifické, s obmedzenou m1erou vplyvu a zapríčinené 

vonkajšími faktormi. Naopak, jedinci s "pesimistickým" 

atribučným štýlom pnp1sujú príčiny negatívnych udalostí 

interným faktorom, sebe, považujú ich následky za trvalé 

a zasahujúce do širokého spektra udalostí. Oblast' očakávaní je 

oblasťou, v ktorej sa koncepcia atribučného štýlu 

a dispozičného optimizmu/pesimizmu prekrývajú. Avšak zatial', 

čo sa koncept atribučného štýlu sústredí na problematiku, čomu 

jedinec pnpisUJe príčinu udalostí, dispozičný 

optimizmus/pesimizmus sa sústredí na očakávanie do budúcna, 

bez ohl'adu na to, či Je príčinou jedincových pozitívnych 

očakávaní viera vo vlastné schopnosti alebo spoliehanie na 

šťastnú náhodu (Scheier, Carver, 1992). 

u vačšiny optimistov pochádza ich pozitívny pohl'ad do 

budúcnosti z predchádzajúcich pozitívnych skúseností, kedy 

prejavili svoju osobnú zdatnost' pn riešení náročných situácií. 

Nie je teda prekvapujúce, že sú to jedinci, ktorí majú vysokú 

sebaúctu (self-esteem) a sú v1ac "internalistami" z hl'adiska 

"locus of control". Avšak, existuje tu určitá skupina l'udí, 

u ktorých optimistický prístup vychádza v1ac z externých, než 

interných príčin, napríklad l'udia, ktorí sa jednoducho považujú 
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za narodených pod šťastnou hviezdou, či l'udia, ktorý vena 

v šťastný osud (Scheier, Carver, 1985). 

Fitzgerald et al. (1993) popri problematike "locus of control", 

skúmali i problematiku špecifického odhadu vlastnej kontroly 

nad priebehom rekonvalescencie u pacientov po CABG. Medzi 

dispozičným optimizmom a "locus of control" bol preukázaný 

m1erne pozitívny vzťah, avšak bol potvrdený signifikantný 

vzťah práve ku špecifickému odhadu miery osobnej kontroly nad 

priebehom hospitalizácie, ktorá spoločne s dispozičným 

optimizmom, významne predikovala výskyt anginóznych bolestí 

8 mesiacov po bypasse. 

7. 3. 4. Sebaúčinnosť (self-efficacy) 

Sebaúčinnosť sa týka očakávaní jedinca ohl'adom vlastnej 

schopnosti úspešne realizovat' požadované správanie. 

V porovnaní s dispozičným optimizmom tu kl'účovú rolu zohráva 

predovšetkým osobné posobenie samotného aktéra a jeho 

presvedčenie o sebaúčinnosti, ktoré vedie jedinca 

ku pokračovaniu v správaní alebo naopak ku prerušeniu 

činnosti, zatial' čo v koncepcii dispozičného 

optimizmu/pesimizmu je sebaúčinnosť iba jedným zo zdrojov 

očakávaní (Scheier, Carver, 1992, Bandura, 1977). 

7. 4. Dispozičný optimizmus/pesimizmus a zdravie 

Značné množstvo štúdií zameralo svoju pozornost' na 

otázku pozitívneho dopadu dispozične optimistickej orientácie 

na fyzické zdravie človeka. Jednou z prvých štúdií, ktorá túto 

problematiku mapovala, bola štúdia autorov Scheiera a Carvera 

z roku 1985, ktorí na skupine univerzitných študentov 
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preukázali u tých, ktorí boli tzv. dispozične optimistickí, lepší 

zdravotný stav hodnotený na základe ich výpovedí na 

skríningový dotazník fyzických symptómov. Otázkou však 

zostávalo, či optimistickí študenti mali naozaj lepší zdravotný 

stav alebo sa len cítili zdravšími. 

Jednou z novších štúdií, ktorá sa zaoberala prospektívnym 

sledovaním dopadu dispozičného optimizmu na zdravotný stav, 

bola štúdia Kubzanskej et al. (200 1 ). Tá v skupine temer 1,5 

tisíca mužov (priemerný vek 60 rokov) v 1 O ročnom 

prospektívnom sledovaní popísala u tých, ktorí boli dispozične 

optimisticky orientovaní o temer 60% menšie riziko pre rozvoj 

nefatálenho infarktu myokardu a anginy pectoris, v porovnaní s 

pesimisticky orientovanými mužmi. Pričom tento protektívny 

efekt bol nezávislý na vplyve fajčenia a pitia alkoholu. 

Matthews et al. (2004) preukázal pozitívny účinok dispozičného 

optimizmu u žien stredného veku na progresiu karotickej 

aterosklerózy (častým následkom ktorej Je c1evna mozgová 

príhoda). Štúdia Giltaya et al. (2004) skúmala dopad dispozične 

optimistickej orientácie nie na morbiditu, ale na mortalitu v 

skupine populačného výberu starších jedincov vo veku nad 65 

rokov (1000 respondentov) v priebehu nasledujúcich 9 rokov 

sledovania. U optimisticky orientovaných jedincov bolo o temer 

polovicu menšie riziko úmrtia z akýchkol'vek príčin 

(adjustované na vek a pohlavie) a o % menšie riziko úmrtia na 

KVO (adjustované na vek, pohlavie, chronické ochorenia, 

fajčenie, požívanie alkoholu, vzdelanie, KVO v anamnéze, 

hypertenziu, BMI a hladiny cholesterolu). Protektívny účinok 

dispozičného optimizmu pre mortalitu z akýchkol'vek príčin, bol 

silnejší u mužov. Po 30-ročnom sledovaní 800 pacientov autori 

Maruta et al.(2000) konštatujú, že u pesimistov Je o 19% 

zvýšené riziko úmrtnosti, než bolo očakávané. 
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Dispozičný optimizmus zohráva pravdepodobne významnú 

úlohu 1 v čase rekonvalescencie pacientov a v prognóze ich 

ochorenia. Medzi najintenzívnejšie študovanú skupinu pacientov 

s KVO, u ktorej bol sledovaný efekt dispozičného optimizmu, je 

skupina pacientov po aortokoronárnom bypasse. U pacientov 

podstupujúcich aortokoronárny bypass bolo u tých, ktorí boli 

viac optimisticky orientovaní, nižšie riziko výskytu IM v čase 

zákroku. Priebeh nasledujúcej rekonvalescencie bol takisto 

rýchlejší (po operácii sa za kratšiu dobu opatovne postavili na 

nohy a začali chodit', za kratšiu dobu opatovne začali vykonávat' 

fyzicky namáhavú činnost', bolo medzi nimi viac tých, ktorí sa 

vrátili do práce na plný úvazok a rýchlejšie obnovovali svoje 

vol'no časové aktivity). I prognózy zo strany ošetrujúceho 

personálu boli u optimistických pacientov pozitívnejšie 

(Scheier, et al., 1989). V nasledujúcom 5- ročnom sledovaní 

bolo medzi optimistami viac tých, ktorí naďalej pracovali na 

plný úvazok a mali miernejšie príznaky ang1ny pectoris, než 

pesimisticky orientovaní pacienti. (Scheier, et al., 1990 1n 

Scheier, Carver, 1992). V 6-mesačnom sledovaní pacientov po 

aortokoronárnom bypasse v štúdii Scheiera et al. (1999), bolo v 

porovnaní s pesimistami, u optimistov nižšie riziko opatovnej 

hospitalizácie z dóvodu opakovaného IM, nutnosti ďalšieho 

chirurgického zákroku, angioplastiky alebo z dóvodu 

pooperačnej infekcie. Tento pozitívny efekt dispozičného 

optimizmu bol nezávislý na tradičných sociodemografických a 

zdravotných premenných. Optimizmus, v čase pred operačným 

zákrokom u pacientov s KVO, bol nezávislým prediktorom 

redukcie pooperačnej fyzickej únavy ako rizikového faktoru 

zvýšenej mortality (Ai, et al., 2006). Aktívny životný štýl, 

optimizmus a pozitívne hodnotenie vlastného zdravotného stavu 

predikovali zníženú mortalitu v 7-ročnom sledovaní pacientov 

95 



l 

t 
I 

I 
J 

I 
t 
i 
I 
[ 

po bypasse, po zohl'adnení veku, pohlavia, rodinného statusu a 

vzdelania (Ben-Zur, Rappaport, Uretzky, 2004). 

Optimistickí pacienti sú úspešnejšími pn zámernom 

ovplyvňovaní rizikových faktor o v KVO v priebehu 

preventívnych rehabilitačných programov. V štúdii Shepperda, 

Marota a Pberta (1996) optimisticky orientovaní pacienti bolí 

úspešnejší pn dosahovaní nižších hladín nasýtených tukov, 

celkového i HDL a LDL cholesterolu, telesného tuku, a zvýšenia 

aeróbnej kapacity pl'úc. I po zohl'adnení veku, závažnosti 

ochorenia a telesných funkcií, bolí dispozičný optimizmus a 

sociálna opora signifikantnými prediktormi lepšieho 

zdravotného stavu u pacientov zaradených do rehabilitačného 

programu v sekundárnej prevenc11 KVO (Shen, McCreary, 

Myers, 2004). 

Význam optimizmu a jeho protektívneho účinku bol 

preukázaný celou radou štúdií nielen vo vzťahu ku KVO, ale i k 

onkologickým ochoreniam (Allison, 2003), či miere výskytu 

poporodnej depresie (Carver, Gaines, 1987). 

Optimistický životný postoj sa ukázal ako signifikantný pri 

primárnej prevencii voči ochoreniam z mnohých roznych príčin, 

ale i pri sekundárnej prevencii u pacientov s už manifestovaným 

KVO, po koronárnom bypasse, či lM. 

7. 5. Dispozičný optimizmus/pesimizmus a duševná pohoda 

(well-being) 

Javí sa ako pravdepodobné, že dispozičný optimizmus 

može priaznivo ovplyvňovať duševnú pohodu a kvalitu života 

somaticky zdravých jedincov, ale jedincov trpiacich 

somatickým ochorením. Giltay, Zitman, Kromhout (2006) vo 

svojom 15-ročnom prospektívnom sledovaní starších mužov (64 
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ročných a starších) popísali dispozičný optimizmus ako 

prediktor zníženej incidencie príznakov depresie a to I po 

adjustácii na vek, zdravotný stav, vzdelanie, prítomnosť KVO a 

fyzickú aktivitu. Shnek et al. (2001) pozoroval u pacientov 

hospitalizovaných z dovodu ischemickej choroby srdca, vzťah 

medzi dispozičným pesimizmom a prítomnosťou príznakov 

depresie. Dispozičný pesimizmus predikoval prítomnosť 

príznakov depresie v nasledujúcom roku sledovania. U 

pacientov 2 roky po aortokoronárnom bypasse bol pesimizmus 

asociovaný s vysokou mierou príznakov úzkosti a 

emocionálneho distresu (Ben-Zur, et al., 2000). Dispozičný 

optimizmus má silný pozitívny efekt na mieru výskytu 

predoperačnej depresie a hostility a na kvalitu života u 

pacientov 6 mesiacov po koronárnom bypasse. Optimistickí 

pacienti zažívali vyššiu mieru uspokojenia s prijímanou 

emocionálnou oporou (Scheier, Carver, 1989). Po 5 rokoch 

zažívali takto orientovaní pacienti vyššiu mieru duševnej 

pohody. Svoj život hodnotili ako zaujímavý a roznorodý, 

zažívali v porovnaní s pesimistami, pocit vačšieho uspokojenia 

z medzil'udských vzťahov a zo svojej práce. Naďalej u nich 

pretrvávala vyššia miera kvality života. Pričom všetky tieto 

efekty boli nezávislé na tradičných zdravotných a liečebných 

faktoroch, ktoré by mohli výsledky skresliť, ako rozsah 

chirurgického zákroku, závažnost' KVO, či závažnost' rizikových 

faktorov KVO. Je teda vylúčené, že by optimisti vykazovali 

priaznivejšie psychické ukazovatele v dosledku lepšieho 

fyzického zdravia (Scheier et al., 1990 in Scheier a Carver, 

1992). 

Optimisticky orientovaní pacienti, trpiaci žilnou trombózou, 

boli v raných fázach ochorenia na svoJu chorobu lepšie 

adaptovaní, než pesimistickí pacienti (Moore et al., 2006). 
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Optimizmus vysvetl'oval 42% z celkovej vananc1e psychickej 

:i kvality života u pacientov s KVO, ktorí prekonali IM alebo 
r 

il podstúpili bypass či angioplastiku (Corace, Endler, 2003). 
:I 
f 
I 
J 7. 6. Dispozičný optimizmus/pesimizmus, coping a sociálna 
'I 

opora 

Priaznivý dopad dispozičného optimizmu na zdravie a 

psychickú pohodu viedol ku skúmaniu možného mechanizmu, 

ktorý by tento vplyv sprostredkovával. Jednou z intenzívne 

skúmaných možností b o 1 i odlišnosti v preferenci ách 

copingových stratégií pn vyrovnávaní sa so stresujúcimi 

udalosťami. Pričom optimisti volia viac na problém orientované 

copingové stratégie, pesimisti na zvládanie emócií orientované 

copingové stratégie, najma popieranie. 

V štúdii Scheiera et al.(1989) s pacientmi po aortokoronárnom 

bypasse, optimisticky orientovaní pacienti deň pred plánovaným 

zákrokom bolí omnoho v1ac než pesimistickí, zameraní na 

plánovanie a stanovovanie Sl ciel'ov pre obdobie 

rekonvalescencie. A zároveň sa optimisti vo významne menšej 

m1ere zameriavali na svoJe negatívne emocionálne reakcie 

(nervozita a pod.) Viac sa usilovali o získavanie informácií 

ohl'adom toho, čo ich v následujúcich mesiacoch čaká a čo sa 

bude očakávať od nich, ako pacientov. Menej volili copingovú 

stratégiu ignorácie a potláčania myšlienok na svoje fyzické 

symptómy a na očakávané obdobie rekonvalescencie. Avšak 

význam vol'by 
. . 

copingoveJ stratégie ako mediátora vzťahu 

dispozičného optimizmu/pesimizmu a následného priebehu 

rekonvalescencie a duševnej pohody sa nepotvrdil. 

Dispoziční optimisti a pesimisti spontánne volia odlišné 

copingové stratégie. Optimisti volia formy aktívneho copingu a 

98 



vyhl'adávanie sociálnej opory, naopak dispozičný optimizmus 

inverzne koreloval s vol'bou na emócie orientovaného copingu a 

stratégie vzdávania sa vytýčeného ciel'a. Optimisti teda volia 

spósoby vyrovnávania sa so stresom, ktoré sú vo vačšine 

životných situácií adaptívne, funkčné (Scheier, Carver, 1985). V 

štúdii Shepperda, Marota, Pberta (1996), do ktorej holi zaradení 

pacienti v rámci rehabilitačného programu na zníženie 

kar di o v askul árneho rizika, volili optimisti na problém 

orientovanú copingovú stratégiu (plánovanie, podnikanie krokov 

ku hl'adaniu riešenia) a vyhýbali sa stratégiám ako vzdávanie sa. 

Optimisti holi v porovnaní s pesimistami úspešnejší v 

pozitívnom ovplyvňovaní rizikových faktorov KVO. Pričom 

pozitívny efekt dispozičného optimizmu na 
. . 

zmternente 

rizikových faktorov KVO bol sprostredkovávaný vofbou 

copingovej stratégie (najma vol'bou na problém orientovaného 

aktívneho copingu). Keďže dobrý zdravotný stav predstavuje pre 

vačšinu l'udí želaný ciel', dáta naznačujú, že optimisti majú viac 

pozitívnych, zdraviu prospešných návykov (Scheier, Carver, 

1992). Optimisti vo vačšej mtere užívajú vitamíny na 

pravidelnej báze, menej uprednostňujú nezdravé, tučné jedlá, 

viac participujú v rehabilitačných programoch na prevenciu 

KVO. 

V štúdii Brissette, Scheiera a Carvera (2002) sa ako potenciálny 

mechanizmus sprostredkujúci pozitívny dopad na mieru stresu a 

príznakov depresie u nových univerzitných študentov skúmala 

úloha vol'by copingových stratégií, miery sociálnej opory a 

vel'kosť sociálnej siete. Optimisticky orientovaní študenti 

získali v novom prostredí vačšiu sociálnu oporu danú kvalitnými 

priatel'skými vzťahmi, čo následne zmierňovalo príznaky 

depresie a zároveň volili aktívne copingové stratégie (stratégiu 

pozitívnej reinterpretácie a vnímania situácie ako príležitosti ku 
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rastu, plánovanie a meneJ popierali), čo prispievalo ku 

zmierňovaniu príznakov depresie a stresu. Sociálna opora tak 

móže byť prostriedkom, skrz ktorý vedie dispozičný optimizmus 

ku lepšej adjustácii na stresujúce životné udalosti. Pričom oba 

zo zvažovaných mediátorov - sociálna opora a vol'ba copingovej 

stratégie, vysvetl'ujú vačšinu z variancie vzťahu medzi 

dispozičným optimizmem a m1erou adjustácie na stresujúcu 

situáciu. Predstavujú tak rózne, ale vzájomne prepojené zdroje. 

U pacientov podstupujúcich rehabilitačný program na prevenciu 

KVO, holi dispozičný optimizmus a sociálna opora prediktormi 

priaznivejšieho poliečebného zdravotného stavu, a to priamo, 

ale sprostredkovane, pričom ako mediátor tu vystupovala 

vol'ba copingových stratégií a nižšia prítomnosť depresívnych 

symptómov (Shen, McCreary, Myers, 2004). V štúdii Coracea a 

Endlera (2003) bol dispozičný optimizmus významným 

prediktorom psychickej kvality života u pacientov s KVO, 

pričom tento efekt bol tak priamy, ako i nepriamy, skrz vol'bu 

na problém orientovaného, inštrumentálneho copingu. 

Na základe uvedeného by sa mohlo javiť, že dispozičný 

optimizmus móže byť škodlivý v situáciách, kedy nie je možné 

niečo konštruktívneho podniknúť, v situáciách, kedy je vol'ba na 

problém orientovaného copingu menej adaptívna, v situáciách, 

ktoré sú nezmenitel'né. Ako však dokazuje posledná zmieňovaná 

štúdia Brissetta, Scheiera a Carvera (2002), optimisti nevolia 

iba aktívne, na problém orientované stratégie, ale i niektoré na 

emócie orientované stratégie. Patrí medzi ne napr. tendencia 

prijať realitu, vidieť situáciu v tom najlepšom možnom svetle, 

vnímat' ju ako príležitosť ku osobnostnému rastu. Optimisti sa 

tak dokážu vyrovnávat' adaptívnym spósobom i v situáciách, 

ktoré nie Je možné ovplyvniť, či zmeniť a kde volia pesimisti 

vačšinou popieranie (odmietanie akceptovat' realitu situácie). 
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Akceptácia a vnímanie záťažovej situácie ako príležitosti ku 

rastu v sebe zahrňa pochopenie situácie, v ktorej sa jedinec 

ocitol a schopnost' vnímat' jej možný osobný zisk v zmysle 

príležitosti pre potenciálny rast (Scheier, Carver, 1992). 

Kubzansky et al. (200 1) ponúkajú ešte ďalšie vysvetlenia 

možného mechanizmu vysvetl'ujúceho vzťah optimizmu a rizika 

KVO. Jednou z možností je miera stresu, ktorej je jedinec 

vystavený. Zvýšená m1era stresu može mobilizovat' 

hemodynamickú odpoveď, ktorá často vedie ku poškodzovaniu 

endotelu a chráni tak progres aterosklerózy. Keďže optimistickí 

jedinci volia v1ac aktívne stratégie plánovania a riešenia 

problémov, Je možné, že zažívajú meneJ stresorov alebo 

disponujú viacerými zdrojmi na ich zvládanie. Ďalším z 

možných vysvetlení je už zmieňovaný fakt, že optimistickí 

pacienti sú menej sociálne izolovaní a zažívajú viac pozitívnych 

emócií. A v neposlednom rade Je to zistenie, že medzi 

pesimistickými jedincami nájdeme v1ac tých s nižším vzdelaním 

a faktory ako majetkové pomery, nezamestnanosť, či pracovný 

stres, zvyšujú riziko pesimistického postoja a tým i riziko KVO. 
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8. Coping 

8. 1. Definícia copingu 

Lazaru s a Folkman (1985) definujú cop1ng ako 

kognitívne, afektívne 

o vnesen1e súladu do 

a behaviorálne úsilie 

vnímanej diskrepancie 

jedinca 

med z i 

situačnými požiadavkami (ako sú životné udalosti, krízy, 

nepríjemnosti) a osobnou schopnosťou s a s týmito 

požiadavkami vyrovnat'. Coping je chápaný ako "osobná" 

premenná, ktorá zohráva sprostredkovatel'skú úlohu medzi 

stresujúcimi udalosťami a následnou úzkosťou, depresiou, 

stresom a somatickými ťažkosťami (Auerbach, 19 8 9, 

Schroder, 2004, Chiou, Potempa, Buschmann, 1997). 

Coping je procesom premien uvažovania a správania, ktoré 

jedinec využíva na vysporiadanie sa so stresom v kontexte 

špecifickej stresujúcej situácie (Lazarus a Folkman, 1985). 

Podl'a Lazarusa a Folkmana (1985) Je stres procesom 

pozostávajúcim z troch častí: (a) primárne hodnotenie, kedy 

jedinec vníma ohrozenie, (b) sekundárne hodnotenie Je 

procesom uvažovania nad potenciálnou odpoveďou na 

ohrozenie, (c) coping je exekutívnym procesom odpovede. 

V priebehu primárneho hodnotenia móže byť situácia 

vyhodnotená ako bezvýznamná, kladná alebo stresujúca. 

Stresujúce situácie móžeme ďalej klasifikovat' ako (a) 

situácie prínosné, (b) situácie výzvy (jedincom vnímané ako 

osobné skúšky, u ktorých očakáva zisk, osobný rast), (c) 

hrozby (situácie vnímané ako nebezpečenstvo, jedinec 

očakáva stratu alebo škodu, no hl'adá spósob, ako situáciu 

zvládnut') a (d) tzv. straty alebo poškodzujúce udalosti 

(jedinec už utrpel škodu alebo stratu, namiesto snahy 

o zvládnutie situácie s a vzdá v a premožený pocitmi 
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bezmocnosti). Beckova kognitívna teória úzkosti a depresie, 

chápajúca hrozbu ako hlavný kognitívny aspekt úzkosti 

a stratu ako hlavnú kognitívnu zložku depresie, je v súlade 

s touto hypotézou (Schwarzer, 2000). 

Sekundárny proces sa týka toho, ako jedinec vníma svoje 

dostupné zdroje na vysporiadanie sa s požiadavkami na neho 

kladenými. Jedinec v priebehu sekundárneho procesu 

vyhodnocuje svoJe schopnosti, sociálnu oporu, materiálne 

a iné zdroje, ktoré mu možu byť nápomocné pri adaptácii na 

udalosti, ktoré ho postretli a pri znovu obnovení rovnováhy 

medzi ním a prostredím (Schwarzer, 2000). 

Poradie, v ktorom sú primárny a sekundárny proces 

hodnotenia stresu uvedené, n1e Je striktný. Sú vzájomne 

prepojené a často sa vyskytujú súčasne. Termín primárny 

a sekundárny proces tak može byť nahradený vhodnejším 

termínom ako "proces vyhodnocovania požiadavky na jedinca 

kladenej" a "proces vyhodnocovanie dostupných zdrojov" 

(Schwarzer, 2000). Následok jedného procesu može znovu 

naštartovať proces predchádzajúci. Napríklad vyhodnotenie, 

že zvolená copingová stratégia úspešná, vedie 

k opatovnému prehodnoteniu hrozby ako meneJ ohrozujúcej. 

Naopak, pokial' sa zvolená stratégie ukáže ako menej 

adekvátna, može to viesť ku prehodnoteniu tak stratégie 

samotnej, ako i miery hrozby. Tak možu tieto 3 procesy -

primárny, sekundárny a cop1ng, predstavovať uzavretý 

f opakujúci sa cyklus (Carver, Scheier, Weintraub, 1989). 

j Hodnotenie situácie ako stresujúcej je výsledkom vnímania 
I 
I situačných požiadaviek vo vzťahu ku hodnoteniu vlastných 

zdrojov copingu (Schwarzer, 2000). 

Folkman (2002) definuje cop1ng ako premenlivý 

a multidimenzionálny proces. Jeho multidimenzionalita je 
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daná roznorodosťou copingových stratégií, ktoré sú vačšinou 

v teoretických koncepciách zretel'ne odlišované, ale ktoré sú 

v empirickej rovine vzájomne prepojené. 

8. 2. Copingové stratégie 

V procese vyrovnávania sa so stresujúcou udalosťou, 

sa može jedinec uchýlit' ku roznorodým copingovým 

odpovediam. Je otázkou, ako tieto špecifické copingové 

štýly zatrieďovať do rozsiahlejších kategórií. Carver, 

Scheier, Weintraub (1989) sa zmieňujú o dvoch základných 

typoch copingu: na problém orientovaný coping - zameraný 

na riešenie problému alebo odstránenie príčiny stresu a na 

emócie zameraný cop1ng zacielený na redukciu alebo 

zvládnutie emocionálneho distresu, ktorý Je stresorom 

sposobený. Rozlíšenie medzi týmito dvomi copingovými 

stratégiami Je doležité, keď problematiku značne 

zjednodušujúce. Každá z týchto kategórií v sebe zahtňa 

roznorodé copingové štýly. Na emócie zamerané copingové 

odpovede tak podl'a Carvera, Scheiera a Weintrauba (1989), 

autorov jednej z najpoužívanejších škál na diagnostiku 

cop1ngu COPE, predstavuje napr. popretie, pozitívna 

reinterpretácia, či vyhl'adávanie emocionálnej sociálnej 

opory - teda odpovede, ktoré sú od seba značne odlišné 

a ktoré možu mať v procese vyrovnávania sa jedinca so 

stresom, roznu úspešnosť a možu byť adekvátne za odlišných 

situácií a podmienok. Na problém orientovaný coping v sebe 

može potenciálne zahtňať tiež množstvo roznorodých 

aktivít: plánovanie, pozastavenie iných, so zvládaním stresu 

nesúvisiacich aktivít, podniknutie konkrétnych krokov na 

odstránenie stresoru a pod. Schwarzer (2000) sa tiež 
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zmieňuje 

copingových 

o snahe redukovať 

odpovedí do dvoch 

množstvo různorodých 

základných dimenzií 

inštrumentálny, obozretný, konfrontačný coping verzus tzv. 

vyhýbavý, utešujúci, emocionálny coping. 

Na problém orientovaný coping sa javí ako vhodnejšou 

stratégiou v situáciách, s ktorými jedinec může niečo 

konštruktívne urobiť, může ich ovplyvniť, či zmeniť, meneJ 

v situáciách, v ktorých vníma stresor ako niečo, čo musí iba 

znášať, pretrpieť. Tu sa lepšie uplatňuje na emócie zameraný 

coping (Folkman, 2002). 

Zmienila som sa, že na cop1ng Je potrebné nazerať 

nielen ako na multidimenzionálny konštrukt, ale tiež ako na 

dynamický proces, ktorý sa v priebehu času mení 

v závislosti od zmeny situácie, s ktorou sa človek musí 

vyrovnávat'. Preto Schwarzer (2000) cituje Beehra 

a McGratha (1996), ktorí rozlišujú tzv. (a) preventívny 

coping - týkajúci sa obdobia dlho pred tým, než stresujúca 

situácia vůbec nastane, (napr. fajčiar v snahe zabrániť 

vzniku rakoviny prestane fajčiť), (b) anticipačný cop1ng -

stresujúca situácia je očakávaná v krátkom čase (napr. 

pacient pred operáciou požiada o lieky na upokojenie), (c) 

dynamický cop1ng uplatňuje sa v priebehu stresujúcej 

situácie (odvracanie pozornosti v pooperačnom štádiu 

v snahe o zvládnutie bolesti) (d) reaktívny cop1ng 

uplatňuje sa krátko po tom, čo stresujúca situácia prebehla 

(napr. zmena životného štýlu po amputácii končatiny) a (e) 

reziduálny coping - nastupuje dlho po tom, čo stresujúca 

situácia skončila (napr. kontrola vtieravých nepríjemných 

myšlienok roky po zážitku traumatickej udalosti). 
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8. 3. Dispozičný a situačný coping 

Podl'a koncepcie tzv. dispozičného cop1ngu existujú 

určité stabilné copingové štýly alebo dispozície, ktoré si so 

sebou l'udia prinášajú do stresujúcich situácií. .Cudia teda 

v kontexte copingu nepristupujú ku každej noveJ situácii 

nanovo, ale prinášajú si so sebou svoj preferovaný repertoár 

copingových stratégií, ktorý je pomerne stály a uplatňuje sa 

skrz roznych okolností v roznom čase. Túto myšlienku 

vnímajú Carver, Scheier a Weintraub (1989) ako pomerne 

kontroverznú najma preto, že cop1ng Je definovaný ako 

dynamický proces. V súlade s touto koncepciou by teda 

rozvoJ určitého copingového štýlu bol kontraproduktívny, 

pretože namiesto slobody a flexibility, v zmysle zmeny 

copingovej odpovede za meniacich sa okolností, by jedinca 

skor uzatváral do jedného módu copingovej odpovede. Tento 

prístup sa 

copingových 

různorodých 

zamenava na identifikáciu základnych 

stratégií, ktoré jedinci používajú za 

stresujúcich okolností (Endler, Parker, 

Summerfeldt, 1998). 

Prístup zameraný na tzv. situačný cop1ng skúma zmeny 

copingu v odpovedi na špecifické situácie (Endler, Parker, 

Summerfeldt, 1998). 

V literatúre sa zvykne hovoriť o rozdieloch medzi tzv. 

interindividuálnym a intraindividuálnym prístupom ku 

hodnoteni u copingových stratégií. Tento rozdiel Je 

analogický rozlíšeniu medzi "stavom" a "črtou", tak, ako ho 

poznáme z výskumu osobnosti. 

Interindividuálny prístup s a zamenava na 

identifikáciu a porovnávanie základných copingových 

stratégií al ebo štýlov, po ktorých jedinec siaha za 
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róznorodých stresujúcich udalostí. Predpokladá sa, že Sl 

l'udia s o sebou prinášajú relatívne stál u copingovú 

"dispozíciu" ale bo črtu, ktorá i ba vel'mi málo 

ovplyvnitel'ná situačnými nepredvídanými skutočnosťami. 

Škály vychádzajúce z tohto prístupu sa jedinca pýtajú, ako 

vo všeobecnosti typicky reaguje na stresujúce udalosti. 

Intraindividuálny prístup poníma cop1ng ako 

dynamický proces, charakterizovaný iba malou m1erou 

konzistencie, tak za róznych meniacich sa stresujúcich 

okolností, ako i v priebehu samotnej stresujúcej udalosti 

(Endler, Parker, Summerfeldt, 1998). 

8. 4. Coping a osobnost', personálne a sociálne zdroje 

copingu 

Je možné, že preferenci a určitého spósobu 

vyrovnávania sa so stresom vychádza z určitých tradičných 

osobnostných dimenzií. Je možné, že určité osobnostné 

a sociálne charakteristiky predisponujú človeka ku 

preferencii určitej cop1ngoveJ stratégie (Carver, Scheier, 

Weintraub, 1989). 

Schwarzer (2000) venuje pozornost' konceptu seba

účinnosti (self-efficacy) a dispozičnému optimizmu, ktoré 

označuje ako "osobné" (persona!) zdroje cop1ngu, popr1 

sociálnej opore a sociálnej integrácii, ktoré označuje ako 

"sociálne" zdroje copingu. 

Keďže optimisti majú smerom do budúcnosti priaznivé 

očakávania, volia aktívne copingové stratégie a zameriavajú 

sa na plánovanie postupu, ktorý im umožní sa čo najlepšie 

vysporiadať s ťažkosťami (planning). Z palety na emócie 

zameraného cop1ngu volia tzv. pozitívnu reinterpretáciu 
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a vnímanie stresujúcej situácie ako príležitosti 

k osobnostnému rastu. Obdobným smerom vykazovalo vzťah 

ku popísaným copingovým stratégiám vedomie sebaúcty 

(self-esteem), nezdolnost' typu hardiness a A-typ osobnosti. 

Tieto osobnostné charakteristiky bolí naopak v zápornom 

vzťahu ku 
o o 

pop1eran1u (denial) a stratégii nazvanej ako 

behaviorálne vypnutie (behavioral disengagement). Jedná sa 

o copingovú stratégiu označovanú Carverom, Scheierom 

a Weintraubom (1989) ako potenciálne dysfunkčnú, 

charakterizovanú stratou úsilia o zvládnutie situácie a 

vzdávaním sa snahy o dosiahnutie želaného ciel'a. Tieto dve 

stratégie 
o o 

a zamenavan1e sa na emócie a ich prejav, holi 

naopak vo vzťahu k úzkosti ako osobnostnej črte a vnímaniu 

nedostatočnej kontroly nad situáciou (sense of control). 

Jedinci, ktorí sú presvedčení o svojich možnostiach zmeny 

a ovplyvnenia nežiaducej situácie, volia adaptívne, aktívne 

copingové stratégie. Tí, ktorí sú presvedčení, že situáciu 

nemóžu zmeniť, sa uchyl'ujú ku menej adaptívnym formám, 

ako sú zmieňované 
o o 

pop1eran1e a behaviorálne vypnutie 

(Carver, Scheier, Weintraub, 1989, Scheier, Weintraub, 

Carver, 1986). 

Na problém orientovaný cop1ng, vyhl'adávanie sociálnej 

opory a pozitívna reinterpretácia, teda cluster copingových 

stratégií, u ktorého bol preukázaný vzťah ku dispozičnému 

optimizmu, vnímaní u situácie ako kontrolovatel'nej, 

sebahodnoteniu a nezdolnosti typu hardiness, bol v štúdii 

Scheiera, Weitrauba a Carvera ( 1986) označený ako cluster 

adaptívnych copingových stratégií . 

Personálne a sociálne zdroje sú relatívne stabilnými 

a tzv. distálnymi faktormi, ktoré móžu ovplyvňovať spósob, 

akým sa l'udia vyrovnávajú s nepriaznivými životnými 
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situáciami. Cop ing, ktorý móžeme označit' ako tzv. 

proximálny faktor, vystupuje v roli mediátora medzi týmito 

zdrojmi a následkami vyrovnávania sa so stresujúcou 

situáciou ako je napr. rýchlosť rekonvalescencie u pacientov 

(Schroder, Schwarzer, Konertz, 1998) 

8. 5. Coping, zdravie a choroba 

Na vzťah medzi cop1ngom a zdravím móžeme nazerať 

ako na pnamy - kedy sa sústredíme na to, ako spósob, 

ktorým sa jedinec vyrovnáva so stresujúcou situáciou, 

ovplyvňuje jeho zdravie. Pri nazeraní na vzťah cop1ngu 

a zdravia, ako na nepriamy, sprostredkovaný, sa 

zameriavame na skúmanie vzťahu copingu ku zdravie 

ovplyvňujúcemu správaniu, či emocionálnemu stavu s tým, 

že predpokladáme, že toto správanie, či emocionálny stav 

móžu ovplyvňovať zdravie. Nepredpokladáme tu pnamy 

vplyv cop1ngu na zdravie. Naopak, hl'adáme mediátor, ktorý 

vplyv cop1ngu na zdravie sprostredkováva (Folkman, 2002). 

Otázky, ktoré s1 najčastejšie kladieme ohl'adom 

copingu a zdravia sú nasledujúce: Ovplyvňuje spósob, akým 

sa l'udia vyrovnávajú so stresom v každodennom živote ich 

zdravie? Ovplyvňuje spósob, akým sa l'udia vyrovnávajú so 

zdravotnými problémami následnú prognózu ochorenia, 

rekonvalescenciu a m1eru mortality? Ovplyvňuje spósob, 

akým sa l'udia vyrovnávajú so zdravotnými problémami ich 

duševné zdravie a adjustáciu na ochorenie? (Folkman, 2002). 
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8. 5. 1. Popieranie 

Popieraniu, ako mechanizmu obrany, hola venovaná 

pozornost' už od konca 19. storočia. Popieranie je procesom, 

ktorý umožňuje jedincovi bránit' sa voči nepríjemným alebo 

ohrozujúcim myšlienkam, pocitom, vnemom ale bo 

informáciám (Rabinowitz, Peirson, 2006). V roku 1968 

popísali autori Hackett, Cassem a Wishnie 
. . 

pop1erame 

u pacientov po lM ako najobvyklejšiu a najefektívnejšiu 

obranu v redukcii úzkosti. Pacienti na koronárnych 

jednotkách, u ktorých b o 1 pozorovaný ten to obranný 

mechanizmus, mali lepšie vyhliadky na prežitie. Naopak, 

Esteve, et al. (1992) nenašli žiadny vplyv mechanizmu 

popierania na kardiologické funkcie u pacientov po lM. 

Popieranie však u týchto pacientov zmiernilo emocionálnu 

reakciu na život ohrozujúcu udalosť a na podmienky 

koronárnej jednotky. S odstupom času však pacienti so 

silným mechanizmem 
. . 

pop 1 e ran 1 a b o 1 i V1aC úzkostní 

a depresívni, než pacienti s o slabším mechanizmem 
. . 

pop1eran1a, u ktorých s a časom emocionálna reakci a 

zmiernila. Po roku neboli v m1ere psychopatológie medzi 

oboma skupinami pacientov žiadne rozdiely. 

Práca Fallera ( 1990) je zaujímavá svojím štúdiom úzkosti 

a popierania v prvotných fázach lM, od momentu, kedy sa 

pacient rozhoduje, či vyhl'adá lekárske ošetrenie. Vo vzorke 

ich sledovaných pacientov po lM hola v akútnej fáze 

prítomná 

poškodenia. 

úzkost' 
. . . 
1 pop1eran1e 

V chronickej fáze 

a obava z telesného 

s a pridáva nedostatok 

sebaúcty a sociálne problémy. Pri hl'adaní hlavných faktorov 

prispievajúcich ku trvalej invalidizácii pacientov s a 

preukázal predovšetkým kumulatívny efekt závažnosti KVO, 
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veku, m1ery náročnosti vykonávanej práce, ale tiež vplyv 

neefektívneho copingového správania. 

Popieranie, ktoré je tradične považované za maladaptívny 

copingový štýl, móže byť v určitých fázach vyrovnávania sa 

s ochorením, najma tesne po lM, efektívny (Folkman, 2002, 

Jadoulle, 2005) 

Pacienti po lM a CABG, vysoko skórujúci na škále 

popierania, strávili na jednotke intenzívnej starostlivosti 

kratší čas, než pacienti s nízkym skóre a v priebehu 

hospitalizácie vykazovali meneJ známok srdcovej 

dysfunkcie. Avšak pri opakovanom meraní rok po prepustení 

z nemocnice, boli títo jedinci horšie adaptovaní, meneJ sa 

riadili odporúčaniami svojho lekára a boli častejšie 

rehospitalizovaní, než pacienti s nízkym skóre na škálach 

popierania. Autori uzatvárajú, že popieranie ochorenia móže 

byť efektívnou stratégiou v akútnej fáze rekonvalescencie, 

ale je dlhodobo maladaptívne (Levine, et al., 1987). 

Popieranie Je multidimenzionálny konštrukt a jeho 

používanie móže mať tak adaptívne, ako maladaptívne 

následky (Kortte, Wegener, 2004). 

8. 5. 2. Vyhýbavé formy cop1ngu 

Carver, Scheier a Weintrab ( 1989) popisujú dve 

vyhýbavé formy cop1ngu tzv. behaviorálne a mentálne 

vypnutie. Behaviorálne vypnutie (behavioral disengagement) 

popisujú ako maladaptívnu stratégiu, kedy u jedinca 

dochádza ku redukcii úsilia pn vyrovnávaní sa so stresorom 

a ktorý súvisí s fenoménom bezmocnosti. Mentálne vypnutie 

(mental disengagement) sa vyskytuje v poďobe širokej škály 

aktivít, ktoré umožňujú jedincovi odvrátit' pozornost' od 
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myšlienok na nepriaznivú situáciu alebo stresor. Jedinec sa 

tak napr. venuje aktivitám, ktoré mu umožňujú zabudnúť na 

problém, sníva, uniká nadmerným spánkom alebo nadmerným 

sledovaním televízie. Tieto formy často stoja v ceste 

adaptívnym formám copingu. 

Endler, Parker, Summerfeldt (1998) sa zmieňujú o tzv. 

coptngu odvracaním pozornosti (distraction coping), kedy sa 

jedinec rozptyl'uje premýšl'aním o príjemnejších zážitkoch, 

vykonávaním aktivít, ktoré nesúvtsta so stresorom alebo 

vyhl'adávaním spoločnosti iných. 

Katastrofické myslenie, strach a vyhýbanie sa fyzickej 

aktivite mali u pacientov s KVO vzťah ku adjustácii na 

prácu (posudzovanú sebahodnotením) a následnej mtere 

návratu do práce (O'Hagan, Thomas, Julian, 2005). 

Copingová stratégia "behaviorálne vypnutie" bola 

signifikantným prediktorom mortality u pacientov so 

zlyhávajúcim srdcom (Murberg, Bru, 2001). V tejto skupine 

pacientov vyhýbavé formy coptngu predikujú závažnost' 

somatických symptómov (Carels, et al., 2004) a sú 

asociované s vyššou mterou úzkosti, zlosti, depresie, 

pocitov zmatenosti a únavy (Doering, et al., 2004). 

Vyhýbavé formy coptngu sú vo všeobecnosti 

asociované s vyššou mterou distresu. Bez ohl'adu na 

ochorenie a jeho závažnost', či špecifickosť úloh, s ktorými 

sa jedinec musí konfrontovat', kognitívne a behaviorálne 

formy úniku a vyhýbania sa, sú poškodzujúce. Sú 

maladaptívne najma pn liečbe alebo procedúrach, ktoré 

vyžadujú pacientovo aktívne zapojenie, úsilie a pozornost' 

(Folkman, 2002). 
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8. 5. 3. Na problém verzus na emócie orientovaný coptng 

Paliativný (zameraný na starostlivost' o seba samého 

a na zmiernenie nepríjemných stránok situácie) a na emócie 

orientovaný coptng, sa podiel'ali na horšej kvalite života 

u pacientov s KVO, sledovaných v rámci trojmesačného 

rehabilitačného programu (Corace, Endler, 2003). 

Depresia a emocionálny coptng zhoršujú kvalitu života 

u pacientov s hypertenziou (Rueda, Perez-Garcia, 2006) 

Keckeisen a Nyamathi (1990) skúmali copingové stratégie 

pacientov mesiac po lM. V tomto období bolo používanie na 

problém orientovaného coptngu asociované s lepšou 

psychickou a sociálnou adjustáciou. Výraznejšie užívanie na 

emócie zameraného coptngu, viedlo ku horšej sociálnej 

adaptácii (coping vysvetl'oval až 50% z celkovej var1anc1e 

miery sociálnej adaptácie). Temer 40% z celkovej vananc1e 

prítomnosti psychického distresu, definovaného príznakmi 

úzkosti, depresie, zlosti a pocitov vtny, bolo 

vysvetlitel'ných somatickými príznakmi a vol'bou na emócie 

zameraného copingu. Navyše na problém orientovaný coptng, 

charakterizovaný správaním ako snaha získat' si čo naJvtac 

informácií ohl'adom ochorenia, úsilie o riešenie problémov, 

či vyhl'adávanie společnosti iných, ktorí sú v rovnakej 

situácii s ciel'om porozprávať sa o svojich ťažkostiach, móže 

u jedinca posilňovat' pocit vlastnej kontroly nad situáciou, 

čo následne móže zmierňovať emocionálny distres. 

Čas, ktorý uplynul od prvotných príznakov srdcovej príhody 

ku príchodu na pohotovostný príjem je najkratší u mužov 

s na problém orientovaným copingovým správaním (Walsh, 

et al., 2004). 
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/ Snaha o získanie informácií, ako jedna z foriem na problém 

orientovaného copingu, je vo všeobecnosti považovaná za 

adaptívnu. Za určitých podmienok však móže viesť 

ku nepriaznivým následkom ako zvýšenie miery úzkosti. Na 

emócie orientovaný cop1ng s a vačšinou spáj a 

s nepriaznivými zdravotnými následkami (Folkman, 2002). 

Coping zameraný na riešenie problémov a coping zameraný 

na pozitívnu reinterpretáciu 
. . . 

nepnazn1 veJ situácie, za 

súčasnej akceptácie jej reality, sprostredkovával u pacientov 

s KVO priaznivý dopad prítomnosti dostatočnej sociálnej 

opory na výskyt príznakov depresie (Holahan, et al., 1995) 

Optimistickí pacienti po aortokoronárnom bypasse 

preferovali z copingových stratégií plánovanie a získavanie 

si informácii ohl'adom zdravotného stavu, menej sa u nich (v 

porovnaní s pesimistami) vyskytla ignorácia a popieranie 

myšlienok ohl'adom zdravotných problémov, či zameriavanie 

sa na negatívne aspekty ich emocionálnych reakcií, ako 

napr. nervozita, čo následne sprostredkovávalo priaznivý 

dopad optimizmu na kvalitu života u týchto pacientov 

(Scheier, et al., 1989). 

Tieto výsledky potvrdzujú hypotézu, že existuje vzťah 

medzi tým, aké copingové stratégie jedinec volí a následnou 

m1erou adjustácie na stres spojený s ochorením, 

emocionálnym stavom, kvalitou života a rekonvalescenciou. 

Pacienti s nedostatočnými copingovými stratégiami boli 

depresívnejší v dósledku stresu, ktorí so sebou prináša 

chronické ochorenie ako Je KVO alebo onkologické 

ochorenie (Schroder, 2004). 

Priamy vplyv copingu na zdravie je pravdepodobne 

zriedkavý a vo v ač šine prípadov s a bude jednat' 
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o behaviorálne formy cop1ngu, ktoré sú pnamo zdravie 

poškodzujúce, ako napríklad konzumácia alkoholu, či 

rizikové sexuálne správanie. Nepriamy vplyv copingu na 

zdravie a chorobu je zdá sa, pomerne častý. Jedna z možných 

sprostredkujúcich ciest je skrz emócie a náladu. Coping je 

silno asociovaný s emocionálnym stavom, čo móže následne 

ovplyvňovať so zdravým súvisiace správanie a zdravie 

samotné. Ďalšou možnou cestou je priamy vplyv aktívnych 

a vyhýbavých foriem cop1ngu na zdravie ovplyvňujúce 

správanie, ako Je kompliancia alebo dodržiavanie zdravého 

životného štýlu v oblasti fyzickej aktivity a stravovania sa. 

A nakoniec je tu hypotéza, že coping ovplyvňuje funkcie 

imunitného systému, pravdepodobne práve skrz náladu 

(Folkman, 2002). 

Akútne a chronické ochorenie predstavuje pre človeka 

psychický stres. Dosiahnutie duševnej pohody (well-being) 

tvárou v tv ár tým to stresorom vyžaduje zapoJenie 

copingových stratégií. Vel'ké množstvo štúdií sa zaoberalo 

tým, ktoré z copingových stratégií sú efektívne pn 

adjustácii na zdravotné problémy, a ktoré nie. Dosiahnutie 

duševného zdravia ako výsledku cop1ngu so stresom 

vyplývajúcim zo somatického ochorenia, je dóležité nielen 

z dóvodu zlepšenia kvality života pacientov, ale tiež preto, 

že duševné zdravie móže zohrávať dóležitú úlohu mediátora 

medzi copingom a somatickým stavom. 

všeobecnosti 

Popieranie 

asociované 

Scheier, 

a vyhýbavé formy copingu sú vo 

s vačším distresom (Folkman, 2002, Carver, 

Weintraub, 19 8 9' Doering, et al., 2004), na problém 

orientovaný coping všeobecne s distresom menším (Folkman, 

2000, Carver, Scheier, Weintraub, 1989). Pričom na problém 

orientovaný coping sa všeobecne považuje za efektívnejší 
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v s i t u á c i á c h , s k t o r ý m i s a " m o ž e n i e č o u r o b i t"' , m e n e J 

v situáciách, ktoré musíme akceptovat'. U na emócie 

orientovaného copingu je to naopak (Folkman, 2002, Carver, 

Scheier, Weintraub, 1989). Avšak na coping musíme nazerať 

ako na dynamický proces, ktorý sa v priebehu času mení, 

v závislosti od zmeny situácie, s ktorou sa človek musí 

vyrovnávat'. 

8. 6. Metodologické otázky u škál na diagnostiku copingu 

Metodologické problémy, ktoré vyvstávajú u škál 

slúžiacich na diagnostiku copingu, súvisia s charakterom 

samotnej meranej premennej - multidimenzionalitou copingu 

a otázkou jeho dispozičnej alebo situačnej povahy. 

Spomenuli sme, že vačšina copingových štýlov Je síce 

odlíšitel'ná na úrovni teoretickej koncepcie, ale v praxi sú 

vzájomne prepojené. Táto nedostatočná nezávislost' 

jednotlivých copingových odpovedí sťažuje a niekedy až 

znemožňuje 

jedinečného, 

stanovenie 

dostatočne 

jedinej 

silného 

. . 
cop1ngoveJ stratégie, ako 

prediktora a zároveň to 

vedie ku nízkej internej konzistencii škál. Pričom vieme, že 

čím je psychologický test viac interne konzistentný, tým Je 

v1ac spol'ahlivý. Samotná povaha skúmaného copingu tak 

kladie metodologické prekážky pri sledovaní vzťahu medzi 

copingom a zdravím (Folkman, 2002). 

Druhou oblasťou metodologických otázok je už vyššie 

zmieňovaný rozdiel medzi tzv. inter- a intraindividuálnym 

rozdielom, ale bo rozdielom medzi tzv. dispozičným 

a situačným cop1ngom. Pri vol'be diagnostického nástroja 

výskumník stojí pred rozhodnutím, či siahnuť po overenom 

dotazníku na diagnostiku copingového správania, 
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vytvorenom tak, aby bol široko použitel'ný v populácii na 

vyhodnotenie cop1ngu v odlišných stresujúcich situáciách. 

U nás medzi tie najznámejšie patrí napr. dotazník COPE 

autorov Carvera, Scheiera a Weintrauba (1989), či Lazarusov 

a Folkmanov Ways of Coping Questionnaire (1985). Jedná sa 

o dotazníky validizované na zdravej populácii so známymi 

a uspokojujúcimi psychometrickými parametrami. Použitie 

týchto dotazníkov s o sebou však prináša mnohé 

metodologické nedostatky. Tým najzávažnejším je ich slabá 

aplikovatel'nosť u populácie so somatickými ťažkosťami a na 

problematiku vyrovnávania sa so zdravotnými problémami. 

Endler, Parker, Summerfeldt (1993) upozorňujú na to, že 

i malé množstvo nepoužitel'ných, či nevhodných položiek 

može dramaticky ovplyvniť validitu a reliabilitu škály. 

Tento problém sa niektorí výskumníci snažia obchádzať tým, 

že niektoré položky vylučujú, iné pridávajú, či modifikujú. 

Tento prístup tak umožní odstrániť niektoré problémy 

spojené s nevhodnosťou položiek, ale vedie ku ďalším 

komplikáciám, ako Je napr. ne možnost' generalizovat' 

výsledky u jedného somatického ochorenia či pre jednu 

skupinu pacientov, pokial' každý výskumný tým používa pre 

svoje potreby upravenú škálu. A navyše informácie 

o validite a reliabilite týchto škál sú nedostatočné alebo 

vobec neexistujú (Endler, Parker, Summerfeldt, 1993). 

Druhou možnosťou Je siahnuť po niektorej zo škál 

vytvorených na diagnostiku situačného cop1ngu - stratégií 

charakteristických pre špecifické zdravotné ťažkosti. 

Endler, Parker, Summerfeldt (1998) uvádzajú celosvetový 

"boom" v produkcii škál určených na diagnostiku 

copingových odpovedí v procese vyrovnávania sa s roznymi 

druhmi ochorení ako AIDS, astma, rakovina, vysoký krvný 
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tlak, svalová dystrofia atd'. Upozorňujú však na to, že mnohé 

z týchto škál majú metodologické slabiny - chýbajúce údaje 

ohl'adom reliability a validity, nevhodný výber položiek či 

testovaného súboru atd'. 

Folkman (2002) dokonca obracia záujem výskumníkov 

od tzv. metód "tužka - papier" ku kvalitatívnym metódam, 

s tým, že nastal čas, aby sa vedci zamerali na analýzu 

naratívnych dát. Individuálne l'udské príbehy nás tak možu 

obohatit' o odlišné sposoby premýšl'ania o copingu a o jeho 

vzťahu ku zdraviu. 

Všetky tieto metodologické problémy bránia vytvoreniu 

systematického modelu o vzťahu cop1ngu a zdravotných 

problémov (Endler, Parker, Summerfeldt, 1993). 

Situácia teda inšpirovala túto trojicu kritikov ku vytvoreniu 

škály, ktorá by bola použitel'ná na problematiku 

vyrovnávania sa jedinca so zdravotnými ťažkosťami 

Coping with Health, Injuries, and Problems Scale (CHIPS) 

(Endler, Parker, Summerfeldt, 1998). 

Faktorová analýza potvrdila 4-faktorovú štruktúru škály, 

ktorá bola identická u mužov i žien. Jedná sa o nasledujúce 

4 copingové stratégie: inštrumentálny coping, na emócie 

zameraný cop1ng, utešujúci cop1ng a cop1ng odvracaním 

pozornosti. Test má vysokú vnútornú konzistenciu, 

koeficient alfa sa pohyboval okolo hodnoty 0,80. Údaje 

o test-retestovej reliabilite neklesli pod korelačný 

koeficient 0,80. Škála bola navyše validizovaná na vzorke 

pacientov s roznorodými akútnymi i chronickými 

ochoreniami (diabetes, rakovina, gynekologické ťažkosti, 

gastrointestinálne problémy, úrazy, zlomeniny kostí, 

infekcie dýchacích ciest, 

kardiovaskulárne problémy, 

poruchy pohybového aparátu, 

hypertenzia) (Endler, Parker, 
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Summerfeldt, 1993, Endler, Parker, Summerfeldt, 1998). To 

bol dovoď, prečo naša vol'ba pri zostavovaní batérie na 

diagnostiku psychosociálnych premenných u pacientov po lM 

padla práve na tento diagnostický nástroj. 
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9. Kvalita života 

9. 1. Historický exkurz 

Pojem kvality života zaviedol do psychológie Thorndike 

koncom 30. rokov 20. storočia (Doležalová 2003 in Vaďurová, 

Miihlpachr, 2005). S koncepciou kvality života sa móžeme 

stretnúť už v gréckej a rímskej mytológii. Pojem "kvalita 

života" po prvý krát zmienil Pigou v roku 1920 v práci, ktorá sa 

zaoberala ekonómiou a sociálnym zabezpečením. Neprinieslo to 

však vel'ký ohlas a pojmu kvality života začala byť opatovne 

venovaná pozornost' až po druhej svetovej VOJne. V tomto 

období sa odohrali dve významné udalosti: Svetová zdravotnícka 

organizácia rozšírila definíciu zdravia, nielen na neprítomnosť 

choroby, ale na stav celkovej fyzickej, duševnej a sociálnej 

pohody (WHO, 1946). To následne viedlo ku diskusiám 

o meratel'nosti tohto konceptu. A rastúce sociálne nerovnosti 

medzi jednotlivými západnými spoločnosťami sa stali v 60. 

rokoch 20. storočia impulzom pre rózne sociálne hnutia 

a politické iniciatívy (Vaďurová, Miihlpachr, 2005). V tomto 

období sa tento termín objavil i v politickom kontexte v USA, 

kedy v 60. rokoch americký prezident Johnson v jednom zo 

svojich preJavov prehlásil zlepšovanie kvality života 

Američanov za ciel' domácej politiky. 

V 70. rokoch tento termín "zdomácnel" aj v sociológii, 

najma v oblasti výskumu dopadu spoločenských zmien na život 

l'udí (Payne, et al., 2005). V 70. rokoch prebehlo v USA prvé 

celonárodné šetrenie kvality života obyvatel'stva so záverom, že 

zlepšenie socioekonomických podmienok života a splnenie 

základných biologických predpokladov existencie sú významné 

iba do určitej miery. Pre subjektívne vnímanie kvality života je 

rozhodujúce kognitívne hodnotenie a emočné prežívanie 

vlastného života (Schmale et al., 1983 in Payne, et al., 2005). 
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V tomto čase vyšlo množstvo publikácií, ktoré sa zaoberali 

definovaním poJmu kvalita života. Hlavným problémom, 

spoločným pre všetky pokusy, bolo stanovenie indikátorov 

kvality života. Tieto snahy vyústili do založenia časopisu 

"Skúmanie sociálnych indikátorov" (Social Indicators 

Research), ktorý od roku 1974 vychádzal v USA a Holandsku 

(Vaďurová, Mi.ihlpachr, 2005). Výraznejšie sa problematika 

kvality života dostala do popredia z dvoch príčin: ekonomický 

rast a rozvoj vedy a techniky vytvára pre občanov možnost' 

bezproblémovo uspokojovat' primárne materiálne potreby 

a zároveň sa objavuje dopad tohto ekonomického rastu, ktorý so 

sebou prináša ohrozenie zdravia 

(Vaďurová, Mi.ihlpachr, 2005). Do 

a l'udskej 

povedomia 

existencie 

modernej 

spoločnosti tak pojem kvality života vniesli kritici politiky 

neobmedzeného ekonomického rastu, ktorí upozorňovali na 

dopad extenzívneho rozmachu priemyslu na budúce podmienky 

"dobrého života" (Dragomirecká, 2007). 

Svoje miesto Sl koncept kvality života našiel v 

medicíne. Jedna z prvých monografií zaoberajúcich sa kvalitou 

života (Strauss, 1975 In Křivohlavý, 2002) bola venovaná 

problematike hodnotenia života chronicky chorých pacientov 

a starých l'udí. Ukázalo sa, že úspešnosť liečby chronicky 

chorých pacientov zvyšuje ich počet a tým i množstvo 

problémov, ktoré je možné zaradiť pod pojem kvality života. 

Príkladom móže byť zvyšovanie efektivity liečebných metód, 

transplantácie, operácie atd'. Vedl'a klasických medicínskych 

problémov tak začali vstupovat' do hry i otázky psychologické, 

sociálno psychologické a otázky sociálnej starostlivosti 

o týchto l'udí. Rýdzo medicínske kritéria stavu chronicky 

chorých pacientov bolo potrebné dopÍňať inými druhmi kritérií. 

Stále zretel'nejšie sa ukazovalo, že zmeny v zdravotnom stave 
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pacienta Je potrebné vyjadrovať v širšom zornom uhle, než sú 

len údaje o zmenách jeho fyzického stavu. Práve týmito 

otázkami sa zaoberá problematika kvality života (Křivohlavý, 

2002). 

Štúdium kvality života zažíva svoJ "boom" najma za 

posledných desať rokov a v súčasnosti znamená predovšetkým 

hl'adanie a identifikáciu faktorov, ktoré prispievajú ku dobrému 

a zmysluplnému životu a ku pocitu l'udského šťastia (Payne, et 

al., 2005). V súčasnej dobe sa kvalita života stala súčasťou 

všetkých vedných odborov. V českej republike je pojem kvality 

živ o ta spájaný s Psychiatrickým centrom v Prahe (E. 

Dragomirecká) a s I. Lekárskou fakultou UK v Prahe 

(J.Křivohlavý) (Vaďurová, Miihlpachr, 2005). 

9. 2. Vymedzenie pojmu, dimenzie kvality života a prístupy 

ku jej skúmaniu z pohl'adu roznych vedných odborov 

9. 2. 1. Štyri roviny skúmania kvality života 

Křivohlavý (2002) vychádza z koncepcie Engela 

a Bergsma a definuje kvalitu života v štyroch rovinách- makro

mezo-, osobnej a v rovme fyzickej (telesnej) existencie. 

V makro rov1ne i de o otázky kvality života vel'kých 

spoločenských celkov. Život je tu chápaný ako absolútna 

morálna hodnota a problematika kvality života sa tak stáva 

súčasťou politických úvah. V mezo rovme sa jedná 

o problematiku kvality života v menších sociálnych skupinách. 

Na tejto úrovni sa tak riešia otázky sociálnej klímy, vzájomných 

vzťahov medzi l'uďmi, otázky ne/uspokojovania potrieb každého 

člena skupiny a pod. Osobnú (personálnu) rovinu predstavuje 

život jednotlivca. Jedná sa o subjektívne hodnotenie 
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zdravotného stavu, bolesti, spokojnosti, nádeje apod. Každý sám 

hodnotí na tejto dimenzii kvalitu vlastného života. Do hry tak 

vstupujú osobné hodnoty jednotlivca jeho predstavy, 

očakávania, presvedčenia, nádeje. Fyzická (telesná) existencia 

je štvrtou rovinou, v ktorej by sme mohli hovoriť o kvalite 

života. V tomto zmysle ide o pozorovatel'né správanie druhých 

l'udí, ktoré je možné objektívne merať a porovnávat'. Kritéria je 

možné v tejto rovine operacionalizovať, údaje sú objektívne 

meratel'né, ale postrádajú niečo, čo je pre hlbšie poňatie kvality 

života podstatné (Křivohlavý, 2002). 

Tento prístup sa prekrýva s koncepciou tzv. subjektívnej 

a objektívnej dimenzie kvality život a s prístupmi z pohl'adu 

roznych vedných odborov. 

9. 2. 2. Subjektívna a objektívna dimenzia kvality života 

Ku koncepcii kvality života možeme pristupovať z dvoch 

hl'adísk, subjektívneho a objektívneho. V súčasnej dobe sa 

odborníci všetkých vedných odborov prikláňajú ku 

subjektívnemu hodnoteniu kvality života ako zásadnému 

a určujúcemu pre život človeka. K tomuto posunu došlo 

i v lekárstve, kde objektívne meratel'né ukazovatele zdravia bolí 

dlho považované za najpodstatnejšie a najhodnotnejšie pre 

vol'bu ďalšej liečby a pomoci. 

Objektívna dimenzia kvality života sleduje ukazovatele ako 

materiálne zabezpečenie, sociálne podmienky, sociálny status 

a fyzické zdravie. Je to teda súhrn ekonomických, sociálnych, 

demografických a environmentálnych podmienok, ktoré 

ovplyvňujú život človeka (Vaďurová, Mlihlpachr, 2005). 

Subjektívna dimenzia sa týka toho, ako jedinec vníma 

svoJe postavenie v spoločnosti v kontexte svoJeJ kultúry 
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a hodnotového systému. Výsledná spokojnosť je závislá na jeho 

osobných ciel'och, očakávaniach a záujmoch (Vymětal, 2001 in 

Vaďurová, Mtihlpachr, 2005). Subjektívna kvalita života sa týka 

l'udskej emocionality a všeobecnej spokojnosti so životom 

(Payne, et al., 2005). 

9. 2. 3. Prístupy ku kvalite života z pohl'adu róznych vedných 

odborov 

I keď Je poJem kvalita života vel'mi frekventovaný, 

v oblasti jeho konceptualizácie a v metodologických otázkach 

nenachádzame názorovú zhodu. Je to spósobené i tým, že 

o kvalite života sa hovorí v róznych súvislostiach a na poli 

róznych vedných odborov (Payne, et al., 2005). Vaďurová, 

Mtihlpachr (2005) sa zmieňujú o 6 základných oblastiach kvality 

života: fyziologickom/medicínskom prístupe ku kvalite života, 

psychologickom prístupe, psychoterapeutickom, sociologickom, 

ekologickom/environmentálnom a o kvalite života vo vzťahu ku 

zdraviu. 

Sociológovia sledujú kvalitu života u róznych sociálnych 

skupín a porovnávajú JU v rámci určitej populácie 

i medzikulturálne a hl'adajú faktory, ktoré JU naJviac 

determinujú (Payne, et al., 2005). 

Objektom záujmu psychologického prístupu je prežívanie, 

myslenie a hodnotenie človeka, jeho potreby a priania, 

sebahodnotenie, sebarealizácia, sebaaktualizácia a negatívne 

indikátory, ako napr. životná trauma, kríza, depresia, poruchy 

nálady (Vaďurová, Mtihlpachr, 2005). Psychológovia sa 

zameriavajú predovšetkým na subjektívnu pohodu jednotlivcov 

a spokojnosť s vlastným životom ako takým (hl'adajú odpovede 

na otázky, čo činí l'udí spokojnými, ktoré faktory ku spokojnosti 
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prispievajú). Subjektívna pohoda má s voj u k o gni tívn u 

a emocionálnu dimenziu. Kognitívna reprezentuje 
. . 

v1 ac -meneJ 

racionálne hodnotenie vlastného života. Emocionálny rozmer 

postihuje citové prežívanie a prevažujúci typ emócií, aké je 

celkové emočné ladenie danej osoby, či u neJ prevažujú 

pozitívne, alebo negatívne citové reakcie. 

V zdravotníctve sa termín "kvalita života" začal používat' 

v 70. rokoch a v 80. rokoch sa začína stále častejšie objavovať 

v klinických štúdiách. Pre medicínu a zdravotníctvo sú 

relevantné definície opierajúce sa o poňatie zdravia WHO, kde 

kvalita života me Je podl'a súčasného poňatia súčtom podmienok 

a zdravotného stavu, ale vypovedá skor o vplyve zdravotného 

stavu a podmienok na jedinca. Doležitú úlohu tu zohráva 

idealizovaná predstava o sebe samom a SVOJOm živote. 

Najčastejšie sa tu operuje s termínom tzv. kvality života 

ovplyvnenej zdravím (health - related quality of life, HRQoL) 

(Payne, et al., 2005). 

V literatúre existuje pri definovaní kvality života ovplyvnenej 

zdravím iba malý konsenzus. Frisch (1998) ju definuje ako 

synonymum životnej spokojnosti. Vyjadruje mieru, do akej sú 

uspokojované jedincove najdoležitejšie potreby, ciele a priania. 

Je viac, než len popisom pacientovho zdravotného stavu. Gill 

a Feinstein (1994) ju definujú ako reflexiu toho, ako pacient 

vníma a reaguje na SVOJ zdravotný stav a na ostatné 

"nemedicínske" aspekty svojho života. Nezahtňa v sebe iba 

faktory vzťahujúce sa ku zdraviu, ale tiež ostatné "me 

zdravotné" faktory, ako sú zamestnanie, rodina, priatelia, 

sociálne fungovanie jedinca. Taylor (1999) postuluje HRQoL 

ako multidimenzionálny konštrukt, pozostávajúci z viacerých 

faktorov: fyzický stav, psychický stav, psychosociálne 

fungovanie a symptómy rezultujúce z medicínskej liečby. 
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Popri klinických ukazovatel'och sa tak sledujú tiež subjektívne 

a objektívne údaje o fyzickom a psychickom stave pacienta, ako 

sú prítomnosť bolesti, zvládanie chodze, intenzita únavy, 

schopnost' sebaobsluhy, prežívaná miera úzkosti a napatia a pod. 

(Payne, et al., 2005). WHO rozlišuje štyri základné oblasti 

kvality života: (a) fyzické zdravie a úroveň samostatnosti -

energia, únava, bolest', odpočinok, mobilita, schopnost' pracovat' 

atd'., (b) psychické zdravie a duchovná stránka - sebapoňatie, 

pocity, sebahodnotenie, koncentrácia, v1era, spiritualita, (c) 

sociálne vzťahy - osobné vzťahy, sociálna opora, sexuálna 

aktivita, (d) prostredie - finančné zdroje, sloboda, bezpečie, 

dostupnost' zdravotnej starostlivosti atd'. 

Posudzovanie pohody a spokojnosti jedinca vel'mi 

individuálne a z tohto dóvodu je nutné, aby otázky zisťujúce 

celkovú kvalitu života vždy posudzoval sám pacient, a nie lekár. 

ťudia trpiaci určitou chorobou, ktorí sa so SVOJlm stavom 

vyrovnajú a prisposobia mu svoje plány a očakávania, získajú 

určitý pocit životnej pohody a tým i lepšiu kvalitu života. Na 

rozdiel od jedincov, ktorí svoj zdravotný stav neprijmú a sú 

stále meneJ spokojní so SVOJOU funkčnou schopnosťou 

a celkovou životnou situáciou (Vaďurová, Mi.ihlpachr, 2005) 

Vaďurová, Mi.ihlpachr (2005) sa zmieňujú ešte 

o psychoterapeutickom prístupe ku kvalite života, ktorý sa 

uplatňuje pri rehabilitácii pacientov. Ciel'om je najvyššia možná 

kvalita života. Psychoterapeutické prostriedky sa tu kombinujú 

s ďalšími rehabilitačnými postupmi ako napr. fyzioterapia, 

ergoterapia apod. 
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9. 3. Kvalita života u pacientov s kardiovaskulárnym 

ochorením a jej prediktory 

Taylor ( 1999) uvádza nasledujúce štyri dóvody, prečo 

skúmať pacientovu kvalitu života: (a) zmapovat', ako ochorenie 

ovplyvňuje pacientove každodenné aktivity (sociálne, profesné 

a pod.), (b) stanovit', ktoré okruhy problémov móžeme očakávať 

u konkrétneho ochorenia, (c) vyhodnotit' vplyv liečby a iných 

intervencií na kvalitu pacientovho života, (d) porovnat' dopad 

róznych liečebných prístupov na kvalitu života. 

V súvislosti s kvalitou života a so štúdiom duševnej pohody, či 

well-beingu u pacientov s KVO sa často výskumný zámer 

obracia na otázky sociálnej opory, copmgu, depresie 

a dispozičného optimizmu a ich úlohy, ktorú móžu zahrávat' 

v kvalite života u tejto skupiny pacientov. 

Vplyv akútneho lM na HRQoL je podl'a Simpsona a Pilota 

(2003) mierny. Fyzické funkcie, pracovný status, symptómy, 

funkčný stav a celkové vnímanie zdravia sa bezprostredne po lM 

zhoršia. Avšak podl'a autorov, postupom času dochádza 

u vačšiny týchto dimenzií HRQoL ku zlepšeniu. Celková 

hodnotená HRQoL tak móže byť výrazne ovplyvnená 

načasovaním jej hodnotenia, vekom pacientov a závažnosťou 

symptómov týkajúcich sa KVO. Mayou, et al. (2000) naopak 

upozorňujú, že toto neplatí u tých pacientov po lM, u ktorých sú 

v priebehu hospitalizácie prítomné príznaky depresie a úzkosti. 

Emocionálny distres prítomný v čase hospitalizácie bol 

asociovaný so zhoršenou adjustáciou a kvalitou života 

v nasledujúcom roku sledovania, i napriek počiatočnému 

zlepšeniu v priebehu prvých troch mesiacov. 

Brown, et al. ( 1999) sa zamerali na sledovanie rozdielov 

u dvoch vekových skupín pacientov - tých do 65. roku života 
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a 65-ročných a starších. Kým v období štyroch rokov po AlM 

došlo u pacientov vo vekovej skupine 65 rokov a starších ku 

zlepšeniu ukazovatel'ov kvality života do tej mtery, že sa 

nelíšili od svojich rovesníkov bez prítomnosti KVO, pacienti z 

"mladšej" skupiny vykazovali zhoršenie vo všetkých oblastiach 

sledovanej kvality života. Najvýraznejšie odlišnosti v porovnaní 

s populačnou, vekovo zrovnocenenou vzorkou boli na dimenzii 

fyzickej činnosti, fyzických funkcií a celkového zdravia. 

Zhoršená kvalita života bola najvýraznejšie asociovaná 

s nemožnosťou návratu do práce v dósledku zdravotného stavu, 

nutnosťou revaskularizačného zákroku, prítomnosťou úzkosti 

a problémov so spánkom, užívaním anxiolitík a hypnotík a 

častosťou bolestí na hrudníku. 

U pacientov po lM identifikovali Roebuck, Furze, Thompson 

(2001) nasledujúce faktory, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú 

HRQoL: miera fyzickej aktivity/závažnost' symptómov, pocit 

neistoty, emocionálny stav, závislost', nutnost' modifikácie 

životného štýlu, starosti ohl'adom liečby, vedl'ajšie účinky 

liečby, dýchavičnost', pocit nadmerne ochranitel'ského prístupu 

zo strany blízkych, nespokojnosť s množstvom informácií 

a nedostatok opory. 

Corace a Endler (2003) sa zamerali na úlohu dispozičného 

optimizmu, sociálnej opory a preferovanej copingovej stratégie 

vo vzťahu ku kvalite života u pacientov s KVO (pacienti po 

CABG, lM a angioplastike), ktorí absolvovali trojmesačný 

rehabilitačný program. Preukázali nepriaznivý dopad 

utišujúceho a na emócie orientovaného coptngu vo vzťahu ku 

kvalite života tak na začiatku, ako i na konci rehabilitácie. 

Naopak sociálna opora a dispozičný optimizmus priaznivo 

ovplyvňovali hodnotenú komponentu psychickej kvality života, 

pričom optimisti preferovali na problém orientovaný, a menej na 
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emócie orientovaný cop1ng. Optimizmus vysvetl'oval až 40% 

z celkovej variancie kvality života pacientov po absolvovaní 

rehabilitačného programu. Tento vzťah bol čiastočne 

sprostredkovaný vol'bou na problém orientovaného, 

inštrumentálneho cop1ngu. 

Na problém orientovaný coping má priaznivý dopad na kvalitu 

života v priebehu nasledujúceho roku po lM (Kristofferzon, 

Lofmark, Carlsson, 2005). 

U ďalšej skupiny pacientov, zapojenej do rehabilitačného 

programu v štúdii Shena, Myersa, McCrearyho (2006) bol 

preukázaný nepriaznivý dopad hostility, depresie 

a nedostatočnej sociálnej opory, hodnotených na začiatku 

programu, na mieru kvality života po absolvovaní rehabilitácie. 

Nezávisle na veku, závažnosti ochorenia a fyzických funkcií na 

počiatku 

optimizmus 

kondície. 

rehabilitácie, boli sociálna opora a dispozičný 

signifikantnými prediktormi poliečebnej fyzickej 

Tento vplyv bol tak pnamy, ako nepnamy, 

sprostredkovaný cop1ngom a zníženým výskytom príznakov 

depresie (Shen, McCreary, Myers, 2004). 

U pacientov so zlyhávajúcim srdcom je orientácia na vyhýbavú 

formu copingu odvracaním pozornosti asociovaná s častejším 

výskytom somatických príznakov (bolest' na hrudi, ťažkosti 

s dýchaním). Naopak preferencia akceptujúceho/ na aktivitu 

zameraného cop1ngu vedie ku výskytu menšieho počtu 

symptómov (Carels, 2004). 

Kvalita života u pacientov po lM a CABG, operacionalizovaná 

ako miera životnej spokojnosti (life satisfaction), miera úzkosti, 

depresie a somatizácie, bola nepriaznivo ovplyvnená vol'bou na 

emócie zameraného copingu a nedostatočnou sociálnou oporou. 

Stupeň závažnosti anginy pectoris (vyjadrovaný klasifikačným 

hodnotením NYHA), dÍžka trvania ochorenia, počet postihnutých 
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tepien, ani vek nevysvetl'ovali dostatočne sledované rozdiely vo 

variancii kvality života (Dorner, et al., 2005) 

Obdobne i v štúdii Ruoa, et al. (2003) tradičné objektívne miery 

na posúdenie kardiálnej funkcie (ejekčná frakcia a rozsah 

ischémie), na rozdiel od depresie, neboli signifikantne 

asociované s hodnotením zdravotného stavu pacientom a mierou 

kvality života. Depresívní pacienti so stabilnou formou ICHS sa 

sťažovali na závažnejšie symptómy srdcového ochorenia, pocit 

vačšieho fyzického obmedzenia, horšiu kvalitu života a celkovo 

hodnotili svoj zdravotný stav ako horší, v porovnaní s pacientmi 

bez príznakov depresie. 

Kvalita života u pacientov po cievnej mozgoveJ príhode 

a u pacientov s KVO bola najhoršie hodnotená u pacientov 

s najvýraznejšími príznakmi depresie (FrUhwald, et al., 2001). 

Prítomnosť príznakov depresie a úzkosti u pacientov po lM 

v čase hospitalizácie, predikovala zhoršenú kvalitu života 

v nasledujúcom roku a takisto zhoršené skóre na škálach 

každodennej aktivity a príznakov bolesti na hrudi (Mayou, et 

al., 2000). 

Depresia v priebehu hospitalizácie bola negatívne asociovaná 

s pravdepodobnosťou návratu do práce v nasledujúcom roku 

sledovania u pacientov s AKS, nezávisle na klinických 

a demografických faktoroch (Bhattacharyya, et al., 2007). Popri 

sociodemografických faktoroch ako je vek, vzdelanie, finančná 

kompenzácia, bola nedostatočná sociálna opora a prítomnosť 

depresie kl'účovým prediktorom zvýšenej pracovneJ 

neschopnosti (Crisp, 2005). 

U pacientov po lM bol preukázaný vzťah medzi nedostatočnou 

kvalitou života na dimenzii fyzického zdravia a následnou 

zhoršenou komplianciou v prospektívnom sledovaní, voči 

dodržiavaniu diétnych odporúčaní, braniu predpísaných liečiv, 

130 



odporúčaniam ohl'adom fyzickej aktivity, zníženia stresu 

a odporučeniam týkajúcich sa nadvazovaniu sociálnych 

kontaktov s ostatnými (Fogel, et al., 2004). Nedostatočná 

kvalita života u pacientov po CABG diagnostikovaná pred 

operáciou, bola navyše prediktorom zvýšenej mortality 

v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov po operácii a to i po 

adjustácii na ostatné známe klinické rizikové faktory zvýšenej 

úmrtnosti po aortokoronárnom bypasse (Rumsfeld, et al., 1999). 

9. 4. Kvalita života a medzipohlavné rozdiely 

Lukkarinen a Hentinen (1998 in Corace, Endler, 2003) 

a Urizar a Sears (2006) popísali u žien s KVO významne horšiu 

kvalitu života, v porovnaní s mužmi trpiacimi KVO. Odlišnost' 

sa týkala predovšetkým množstva energie, ťažkostí so spánkom, 

emocionálnych reakcií a fyzickej mobility. To móže viesť ku 

odlišnostiam vo vzťahu kvalita života, coping a dispozičný 

optimizmus, u žien. Corace a Endler (2003) naopak nepozorovali 

žiadne medzipohlavné rozdiely v miere prežívanej kvality života 

u pacientov zapojených do rehabilitačného programu KVO. 

Prvý mesiac po lM je citlivým obdobím najma pre ženy, ktoré 

v porovnaní s mužmi zažívajú horšiu kvalitu života 

(Kristofferzon, Lofmark, Carlson, 2005). Van Jaarsveld, et al. 

(2002) však poukazujú na to, že zhoršená kvalita života žien po 

klinickej manifestácii KVO Je vysvetlitel'ná premorbídnymi 

rozdielmi v kvalite života medzi mužmi a ženami, vekom, 

komorbiditou s ďalšími ochoreniami a závažnosťou samotného 

kardiovaskulárneho ochorenia, a n1e Je následkom 

medzipohlavnej odlišnosti v rekonvalescencii. Gustavsson 

Lilius, Julkunen, Hietanen (2007) sa naopak zamerali na 

odlišnost' prediktorov kvality života u mužov a žien. Zatial' čo 
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u žien sa preukázal protektívny účinok partnerskej opory 

a optimizmu na HRQoL, u mužov to bola neprítomnosť pocitov 

beznádeje. Rankin a Fukuoka (2003) poukazujú na to, že 

v porovnaní s mužmi, dochádza u žien ku klinickým 

komplikáciám KVO o približne 10 rokov neskór. Vyšší vek pri 

manifestácii prvého lM u pacientok tak zvyšuje riziko horšej 

sociálnej opory a horšieho finančného zabezpečenia, 

v porovnaní s mužskými pacientmi. Pričom sociálna opora má 

pnamy efekt na stresory akým Je i lM zmierňuje ich 

dopad, zlepšuje zdravotné následky a zvyšuje kvalitu života. 

U ženských pacientok po lM sociálna opora spolu 

s emocionálnym stavom vysvetl'ovala 45% z celkovej variancie 

kvality života. To by mohlo čiastočne vysvetl'ovať 

medzipohlavné rozdiely pozorované u HRQoL u vyššie 

zmieňovaných autorov. 
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