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Klinická prehľadová štúdia

Skúsenosť s fenoménom úzkosti ako podielom pri vzniku stresu,

CAN a PTSD u postihnutých detí

Príspevok k reklasifikácii položky MKCh-10

Kamil Činovský, Igor Škodáček, František Böhmer

The participation of the anxiety in the origin of the functional

disorders children’s behaviour

Súhrn

Autori sa zaoberajú podielom úzkosti pri vzniku funkčných porúch správania detí. Zvýšené prežívanie úz-
kosti kladú do súvisu s formujúcim sa typom osobnosti. Analyzujú adaptáciu a adjustáciu, akomodáciu
a asimiláciu na stresujúce podmienky, ktoré vyvolávajú úzkosť. Popisujú odpovede organizmu na podmienky
syndrómu CAN a traumy. V týchto podmienkach ide o prvotné úzkostné vnímanie reality, následný vznik
sociálno-patologických javov agresivity. Uvádzajú názory psychoanalytických a behaviorálnych škôl na vznik
neurotických porúch. Zaoberajú sa príčinou panickej poruchy a iných ochorení, pri ktorých zohráva úlohu
úzkosť. Navrhujú sy CAN zaradiť ako samostatnú kategóriu do MKCh-11 z uvedených dôvodov.

Kľúčové slová: úzkosť, CAN sy, PTSD, MKCh-10.

Summary

Authors are concerned on the participation of the anxiety in the origin of the functional disorders childreněs
behaviour. The elevated experience of anxiety attribute with the context of personalityěs shaping. They
analysed the adaptation and adjustment, accomodation and assimilation to stressfull strings producing the
anxiety. Authors described the answer of organism to the circumstances of CAN syndrome and trauma.
In these circumstances is matter on the primary anxious perceiving of reality and consequently rises the
sociopathological signs of agressivity. There are mentioned the opinions of psychoanalytical and behavioural
schools on the origin of neurotic disorders. They are concerned with the cause of panic attac and other
disorders where is participating anxiety. For these reasons authors put forward CAN syndrome to categorie
separate in future ICD-11.
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Úvod

Definícia duševných porúch a správania vyústila do 10. reví-
zie Medzinárodnej klasifikácie ochorení a ďalších zdravot-
ných problémov MKCH-10, resp. International Statistical

Klinika detskej psychiatrie Lekárskej fakulty UK a Detskej fa-
kultnej NsP v Bratislave
Adresa: PhDr. K. Činovský, PhD., Klinika detskej psychiatrie LF
UK a DFNsP, Limbova 1, 833 40 Bratislava, Slovensko

Classification of Diseases and Related Health Probléme ICD-
10 (WHO, 1992; DSM-IV, 1994). Zbližujúce sa diagnostické
kritéria, usporiadané do diagnostického algoritmu odhalili
odchýľky dvojzmyselnosti, nadbytočnosti v systéme uspo-
riadania systému. Autori návrhu MKCh-10 nabádajú k ďal-
šiemu pokračovaniu výskumu týchto stavov z hľadiska uži-
točnosti novátorských kategórií.
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V kategórii F 40-49 sú vo vzájomnej spojitosti úzkostné
poruchy, fóbické poruchy, reakcie na závažný stres, poruchy
prispôsobenia, poruchy vyvolané stresom a somatoformné
poruchy. Tieto typy porúch boli spojené do jednej veľkej sku-
piny. Poruchy sú tu z väčšej časti zapríčinené definovanými
situáciami, ktorým sa chce pacient vyhnúť, alebo ich znáša
s pocitom diskomfortu, hrôzy, depresie pri fóbiach, úzkost-
ných poruchách (napr. strach pred šikanovaním a týraním).
Psychická záťaž má rôzny vplyv na vývin integrovanej

osobnosti u detí. Pomerne známa je situácia vplyvu a psy-
chickej traumy CAN na dieťa. Na 1 fyzicky týrané dieťa pri-
padajú 3 zanedbávané a ešte viac psychicky týraných detí.
Na Slovensku s 1 400 000 deťmi pri výskyte CAN syndrómu
u 1 až 5% detí to predstavuje 14 až 70 tisíc nedospelých so
spomenutým prežívaním (Škodáček, 1993). Prečo fenomén
úzkosti tieto stavy spája a podieľa sa na ich výskyte?
Pri sy CAN u detí nastáva veľký výkyv v adaptačno-

funkčnej interakcii s nepriaznivým prostredím. V rámci ma-
ladaptácie nastáva porucha u premorbídnej osobnosti die-
ťaťa. Tu podiel anxiety zohráva jednu z prvých úloh v pris-
pôsobení a pri vzniku funkčných porúch.

Úzkosť a sy CAN

Vyhrážky aktérov CAN na adresu dieťaťa bývaju prvým sig-
nálom týrania. Dieťa sa na základe dôvery k aktérom sto-
tožní s úzkosťou. Už vyhrážky vyvolávaju úzkosť a stimuly
záťaže emočné utrpenie. Utrpenie súvisí so zapájaním kom-
penzačných mechanizmov v snahe udržať integritu osobnosti
(Činovský a Škodáček, 2003).
Pri sy CAN ide o schopnosť adaptovať sa, prispôsobiť

a vyrovnať sa s touto situáciou a to funkciami: akomodá-
cie, asimilácie, adjustácie. Situácia aktívneho a pasívneho
sy CAN nadobúda charakter stresu a záťaže. Jeho zvládanie
vyplýva z psychoregulácie vyvýjajucej sa osobnosti. Interak-
cia aktivít a funkcií adaptácie dieťaťa v homeostáze súvisí
s pojmom dezintegrovaného správania.

Klasifikácia CAN sy

Vymedzenie CAN syndrómu je určené v podobe základnej
klasifikácie v položkách Účinky iných nedostatkov (deprivá-
cií)T 73 a Syndrómy zo zlého zaobchádzania T 74 a pod-
porných klasifikácií čo je v súlade s názormi iných (Biskup,
2001).
Jednotlivé problematiky CAN syndrómu sú v MKCh-10

opísané, definované a obsiahnuté aj v položkách Z. Sy CAN
negatívne vplýva na všeobecné zdravie, zapríčiňuje kontakt
so zdravotníckymi službami. Môže sa dať do súvisu s prob-
lémami výchovy Z 55, problémami súvisiacimi s bývaním
a ekonomickými okolnosťami, vrátane problémov plynúcich
pre deti z extrémnej biedy Z 59, s problémami spojenými so
sociálnym správaním Z 60, so sociálnym vylúčením a odmie-
taním Z 60.4, súvisí s cielenou nepriaznivou diskrimináciou
a perzekúciou Z 60.8, a inými špecifickými problémami spo-
jenými so sociálnym prostredím.

Sy CAN súvisí s Problémami spojenými s nepriaznivými ži-
votnými situáciami v detstve Z 61: stratou láskyplných vzťa-
hov, stratou domova, nepriaznivo zmenenými vzťahmi v ro-
dine, udalosťami, ktoré vyvolávaju stratu sebaúcty, problé-
mami spôsobenými sexuálnym zneužitím, fyzickým zneuži-
tím dieťaťa, osobnými desivými zážitkami v detstve a inými
nepriaznivými udalosťami v detstve.
V MKCh-10 je s CAN syndrómom spojená kategória Iné

problémy spojené s výchovou dieťaťa Z 62, kam patrí nepri-
meraná kontrola dieťaťa a sledovanie, nadmerné rodičovské
ochranárstvo, inštitucionálna výchova, hostilita voči obet-
nému baránkovi, emočné zanedbávanie dieťaťa, neprimeraný
rodičovský nátlak a iné abnormné výchovné spôsoby a prob-
lémy spojené s výchovou dieťaťa. Ďalej je sy CAN čiastočne
zahrnutý aj v kategórii Problémy primárnej podpornej sku-
piny Z 63 a v problémoch, ktoré suvisia so psychosociálnami
okolnosťami Z 64 a Z 65.
O zahrnutí CAN syndrómu treba uvažovať aj pri položke

Problémy súvisiace s ťažkosťami so zvládnutím života Z 73,
ako je Z 73.2 nedostatok relaxácie a voľného času, či Z 73.3
fyzické a psychické prepätie. K tomu by prispela aj situácia
uvádzaná ako Duševné choroby a poruchy správania v ro-
dinnej anamnéze Z 81, ako je výskyt mentálne retardova-
ných, abúzus alkoholu, nikotínu, inych psychoaktívnych lá-
tok a iných duševných porúch v rodinnej anamnéze, či v Z 86
kde sú tieto skutočnosti uvádzané v rodinnej anamnéze. Pod
Z 91 sa uvádza nespolupráca s lekárskym ošetrením, nedos-
tatočná hygiena, psychická trauma, sebapoškodenie, či iná
fyzická trauma v osobnej anamnéze, čo sa tiež uplatní pri
popise CAN syndrómu (WHO, 1992; DSM-IV, 1994).
Hoci medzi faktormi ovplyvňujúcimi zdravotný stav náj-

deme mnoho súvisiacich kategórií, CAN sy ako samostatná
jednotka v MKCh-10 opísaný nie je.

Úzkosť, sy CAN a stres

Stres sa vníma ako odpoveď na možné alebo reálne ohro-
zenie homeostázy, vrátane imunitného stavu (Höschl, 2002).
Na regulácii stresovej reakcie sa značne podieľa hipocampus,
ktorému sa plasticky menia neurocyty podobne ako v cere-
belle a bulbus olfactorii, čím sa narušia funkcie pamäti a uče-
nia. Stres vytvára určité

”
prepätie“, ktorým sa pri dosta-

točne dlhom trvaní získava forma anxiety a depresie (Smith,
1996). Deti, ktoré prežili v skorom veku traumu majú v do-
spelom veku zvýšené riziko vzniku úzkostných porúch. Pri
strese pretrváva zvýšená aktivita corticotrofin releasing fac-
tor a sekrécia ACTH. Tým sa zníži prah pre vznik úzkosti,
zníži sa produkcia nových neuronálnych buniek v hipokampe
zástavou rastu kmeňových buniek v gyrus dentatus. Tým sa
zmenší objem hipokampu, čo je možné pozorovať pri MRI
u jedincov v depresii či s PTSD (Libigerová, 2003). Naruší
sa neurogenéza a veľa procesov v organizme ako je napr.
imunitná schopnosť.
Potreba sebazáchovy sa stáva dominujúcim motívom

správania a vyvoláva často patologický stav. Stupňovaním
pasívnej a aktívnej charakteristiky sy CAN dochádza k váž-
nemu ohrozeniu zdravia dieťaťa. Táto situácia sa stáva ob-
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jektívnym stresorom s dlhodobým učinkom, napr. fyzické
týranie, sociálna izolácia so zložkami anticipácie a reminis-
cencie. Podnetová situácia stresu vyvoláva vnímanie ohro-
zenia a prežívania úzkosti. Spomienky suvisia s kognitívnou
anticipáciou, s významom stresového podnetu, ktorého do-
provodom je úzkosť.
Ide o psychosociálny stres s etiologickou dôležitosťou,

ktorá objasňuje reakciu s poruchou prispôsobenia. V kate-
górii F 43 MKCh-10 je predpokladaný následok aktuálneho,
fyzického, alebo duševného stresu alebo dlhotrvajúceho, po-
kračujúceho traumatu šikanou. Napriek tomu, že šikana nie
je medicínsky definovanou nozologickou jednotkou, treba ju
vnímať ako význačný faktor psychogénne pôsobiaceho či-
niteľa v rozvoji CAN syndrómu. Táto kategória sa zatiaľ
v praxi kóduje pod položkou Rivalita medzi súrodencami F
93.3, čo nevystihuje podstatu ani z etymologického hľadiska.
Tieto nepriaznivé okolnosti sú primárnym a kauzálnym

faktorom poruchy prispôsobenia vo všetkých vekových sku-
pinách detí a adolescentov. Tu sú poruchy prispôsobenia po-
kladané za maladaptívne reakcie na ťažký stres, lebo naru-
šujú mechanizmy úspešného vyrovnania sa s ním. Stresorom
je obyčajne ohrozenie bezpečnosti dieťaťa alebo blízkych
osôb, straty, pričom reakcie na stres sú dostatočne známe.
Medzi F 40-49 v MKCh-10 sú zaradené poruchy vyvolané
stresom, iné zmiešané poruchy a poruchy prispôsobenia. Dô-
vodom zaradenia do tejto kategórie je uľahčenie klasifikácie
takých porúch, ktoré sa prejavujú zmesou príznakov, pre
ktoré nie je primerané jednoduché a tradičné psychologické
a psychiatrické označenie. Pre nich je charakteristický zá-
važný stav diskomfortu, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje čin-
nosť jedinca. Autori MKCh-10 uvádzajú, že je obtiažne sta-
noviť túto diagnózu spoľahlivo, ale je dôležité tieto stavy
overovať a ak bude nutné, spresnovať ich definíciu (WHO,
1992; DSM-IV, 1994).

Úzkosť a typ osobnosti

Vonkajšími a vnútornými podmienkami situácie sy CAN je
záťaž, ktorá je prezentovaná týraním a osobnosť s regulo-
vaným spôsobom správania, emočnou stabilitou alebo ten-
denciou k anxiete s bipolárnym faktorom smerujúcim k ex-
troverzii alebo introverzii. Relatívne stále sú črty orientácie
osobnosti, ktoré charakterizuju vo veľkej miere odolnosť voči
situácii CAN a záťaži. Účinným faktorom integrovanej osob-
nosti je emočná variabilita, ktorá sa týka prežívania a inte-
rakcie s prostredím CAN. Jej dynamika a dôsledky v ob-
lasti správania sú v zmysle vzrušivosti, prežívania napätia
a najmä úzkosti.
Situáciu CAN dieťa vníma a prežíva so subjektívnym hod-

notením jeho významu, s aktiváciou a mobilizáciou štruk-
túr fyziologického systému. Záťažový stav sy CAN prvotne
postihuje sféru prežívania a narúša integritu osobnosti, a to
nadmernou aktivizáciou jednotlivých psychických funkcií.
Situácia sy CAN a šikana aktérov má väčšinou účinok

dlhodobého pôsobenia na dieťa. Odpoveďou detského orga-
nizmu je zmena štruktúr psychiky a funkčného systému. Si-
tuácia sy CAN vplýva na zmenu psychických stavov rozumo-

vých, pozornosti, tvorivosti a vôle. Vplyvom sy CAN dochá-
dza k myšlienkovému a emočnému preťaženiu, k nadmernej
mobilizácii vnútorných síl, čo vedie k dezintegrácii správa-
nia v podmienkach ohrozenia dieťaťa, najmä pri nedostatku
možnosti riešenia vzniknutej situácie asimiláciou.
V aplikovanom výskume (Činovský, 2003) sme zistili vo

vzorke 33 detí so sy CAN vo fyzickom veku 14,5 následný
súvis zmeny kontaktu s realitou v zmysle hyperplasticity
a emočných zmien so zvýšenou anxietou pri introverzii. Tu
existoval významný súvis introverzie s emočnou labilitou,
plachosťou. Maladaptácia správania sa detí spočívala vo vý-
skyte depresie so zvýšením úzkostného vnímania reality.

Úzkosť a PSTD

Protrahovanou odozvou na stresové situácie je posttrauma-
tická stresová porucha PTSD s vyvolaním prenikavej tiesne,
ktorá je opísaná a zaradená v kategórii MKCh-10 pod F 43.1,
43.2. Prežívanie tiesne a s ňou súvisiace poruchy prispôsobe-
nia narušujú najmä sociálne fungovanie a výkon osobnosti.
Stavy tiesne vznikajú aj v období adaptácie na stresové ži-
votné udalosti napr. CAN. Individuálna osobnostná predis-
pozícia, alebo zraniteľnosť zohrávajú úlohu v prejavoch po-
rúch adjustácie v záťažovej situácii. Prejavy zahŕňajú najmä
úzkosť a obavy. Ide o maladaptívnu neurobiologickú dysre-
guláciu a psychologickú dysfunkciu (Yohar a spol., 2000).
Pri jednorázovom pôsobení traumy býva typická PTSD, ale
u traumatizujúceho dlhodobého zneužívania dieťaťa môžu
byť klinické príznaky odlišné so známkami popierania, di-
sociácie, pohotovosťou k poruchám správania, čo ovplyvní
vývoj osobnosti.
Mimoriadne silná a intenzívna situácia sy CAN, ktorá sa

náhle a neočakávane vyskytne, vyvoláva rozpor medzi tla-
kom z vonkajších podmienok a podmienok u formujucej sa
osobnosti. Dieťa sa snaží túto situáciu zvládnuť. Mimoriadna
situácia sy CAN s jej závažnosťou ohrozenia pôsobí na or-
ganizmus aj po odoznení aktuálnej situácie vo forme PTSD
(Škodáček, 2005). Základné príznaky opakujucich sa a vnu-
cujúcich spomienok na udalosť traumy z týrania pôsobia
na rozvoj organizmu a osobnosť dieťaťa (Činovský a spol.,
2002). Negatívne účinky PTSD sa prejavujú aj v somatic-
kých príznakoch rozvinutých neuróz a reaktívnych stavov.
PTSD vzniká aj ako oneskorená odpoveď na silnú stresovú
udalosť obete sy CAN týraním, znásilnením, ktorá u nej vy-
voláva tieseň a úzkosť. Následkom tejto udalosti často dochá-
dza u obete aj k dramatickým výbuchom paniky a agresie.

Úzkosť a agresivita

Úzkosť a hostilná – agresívna reakcia sú často späté. Úzkosť
je možné stlmiť agresívnym správaním a tak vyrovnať arou-
sal – aktivačný tlak. Takéto správanie je možné považovať
za hyperkompenzáciu spôsobenú úzkosťou (Říčan, 1995).
Agresívnejšie správanie sme zistili (Činovský, 2003) u ado-

lescentov pod vplyvom sy CAN vo veku 13–18 rokov, u for-
mujúcej sa osobnosti extrovertovanej orientácie chlapcov.
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Ide o vznik únikovej agresivity, ktorá vyplýva z emocionálnej
deprivácie, ktorá trvala od najranejšieho obdobia vývinu, so
vznikom emočnej lability, ako reakciou na vyrovnávanie sa
so sociálnou úzkosťou a neistotou.
Ide o stavy ohrozenia, ktoré vyvolávaju úzkosť, obavy,

strach. V dôsledku očakávania a anticipácie situácie týra-
nia sa zvyšuje tenzia, ktorá vedie k dezorganizácii sprá-
vania, alebo dochádza k zníženiu, alebo až k zastaveniu
výkonu. U astenickej formy osobnosti sa prejavuje najmä
zvýšenie apatie (Škodáček a Činovský, 2004). Šikana prira-
ďovaná k psychickému týraniu v rámci CAN syndrómu je
agresiou jedinca či skupiny, zameranej voči jedincovi alebo
skupine viacmenej bezbrannému pre fyzickú alebo psychickú
slabosť, či nemožnosť účinnej obrany. Zo strany šikanujúcich
ide o atrocitné, čiže zlé, uštipačné, jedovité správanie.
Pri náchylnosti osobnosti reagovať stenickou formou sprá-

vania sú nasledkom CAN a PTSD príznačné prejavy agresi-
vity. Po prežití násilnej, nadlimitnej situácie CAN a traumy
napr. po fyzickom týraní a znásilnení nastávaju fyziologické
a psychické reakcie zmätenosti, hnevu, nechápavosti, úz-
kosti, depresie a bezmocnosti.

Úzkosť a vznik panickej poruchy

Dôsledkom silného otrasu v štrukture detskej osobnosti
je často prítomný rozpad výkonnosti, ako pri preťažení
a únave. Nastáva porucha percepcie, koordinácie, sústrede-
nia, kognitívnych a riadiacich funkcií a schopností, s po-
citmi skleslosti a slabosti, dysforie s častou vzťahovačnos-
tou, iritabilitou, hypervigilanciou a anxietou. Po prežití kri-
tickej traumatickej udalosti a pri stretnutí sa s podnetmi,
ktoré stresujúcu traumu pripomínajú, existuje vznik bez-
nádeje a zvýšená snaha o ovládnutie úzkostných citových
prejavov. Determinujúca zrelosť a odolnosť funkčných zlo-
žiek psychiky, z hľadiska zrenia a učenia, emočná stabilita
a odolnosť voči citovým vzruchom, voči panike nie je charak-
teristická pre ontogenetický vývin osobnosti dieťaťa a ado-
lescenta. Vonkajšie vplyvy stresujúcej traumy vedú neskor-
šie k demotivácii správania, rezignácii a blokujú ašpiračnu
úroveň.
Predstava traumy s úzkosťou doprevádza neurózu z oča-

kávania, rovnako ako aj reevokácia pamäťových predstáv
týchto nepríjemných zážitkov. Ich dlhodobý účinok vyvo-
láva stavy vyčerpania a vplýva na vznik mentálnych a so-
matických syndrómov, na pokles kvality výkonu, na vznik
iritability, tenzie, depresie. Neurotické správanie sa preja-
vuje poruchou adaptačných schopností s emočnou reaktivi-
tou aj vznikom generalizovanej a panickej poruchy v ado-
lescencii. Tu býva častou príčinou naučený vplyv reakcií na
stres v detskom veku, s tendenciou k ich udržovaniu v pod-
mienkach týrania, alebo hyperprotektívneho prístupu z von-
kajšieho prostredia. Dieťa a adolescent žije v prostredí, ktoré
vyvoláva nadmerné prežívanie úzkosti. Existujú teda súvis-
losti medzi úzkosťou, typom osobnosti a neurózou u detského
pacienta (Horney, 1945). Tieto vysvetluje psychoanalytická
škola ako prejav obranných mechanizmov k odstráneniu úz-
kosti a najmä behaviorálna škola, kde je úzkosť v spojitosti

s tenziou dekompenzujúcim motivačným faktorom pri vy-
tváraní neurotických prejavov (Wolpe, 1964; Praško a Ko-
sová, 1998). Mali sme skúsenosť, že sa neurotické správanie
pri výskyte panickej poruchy často aktivizovalo v životných
situáciách sy CAN a traumy v súvislosti s PTSD.

Záver

V kategóriách F 40-49 sú zahrnuté vo vzájomnej spojitosti
úzkostné poruchy, úzkostné a fóbické poruchy, neurotické po-
ruchy a poruchy vyvolané stresom, somatoformné poruchy
a reakcie na závažný stres s poruchou prispôsobenia. Autori
návrhu MKCh-10 nabádajú k ďalšiemu sekvenčnému a no-
vátorskému výzkumu týchto stavov z hľadiska užitočnosti.
Nakoľko sy CAN nie je priamo v MKCh-10 zohľadnený

ako samostatná kategória, jeho deskripcia je zaradená v ob-
sahu F 40-49 a ďalej následne v položkách T 73,74 a Z 55, 59,
60, 6l, 62, 73, 81, 86, 91 t.j. medzi faktormi, ktoré ovplyvňujú
zdravie, navrhujeme sy CAN zaradiť ako samostatnú kate-
góriu do F 43, pretože sy CAN je evidentne a výrazne spo-
jený s úzkosťou, stresom a najmä neurotickými dekompenzá-
ciami, psychosomatickými ochoreniami, zhoršením telesného
stavu pri dlhotrvajucej šikane, poruchami CNS a imunit-
ného systému. Existujú dostatočné informácie o spojitosti
sy CAN s obsahom pasívneho a aktívneho psychického, te-
lesného týrania, šikany ako aj zneužívania a vzájomného
ovplyvňovania následných stavov úzkosťou. Úzkosť sa takto
podieľa na osobnostnej maladaptácii v správaní a na dekom-
penzácii osobnosti ako aj pri vzniku PTSD a iných neurotic-
kých porúch, najmä panickej poruchy. Navrhujeme sy CAN
preto z uvedených dôvodov samostatne zohľadniť v MKCh-
11 a zaradiť ho ako kategóriu. Mal by sa konečne vytvoriť
legislatívny návrh Zákona o zdraví detí, ku ktorému by mal
byť pripojený Zákon o duševnom zdraví, v ktorých by sa
odzrkadľovali tézy o zneužívanom, zanedbávanom, týranom
a šikanovanom dieťati∗.

∗Prednesené 12.10.2005 na Celoslovenskej vedeckej pracov-
nej schôdzi Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie PS SLS
v Bratislave:

”
Úzkosť a úzkostné poruchy v detskom veku“.
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