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Sociálne tolerovaná agresivita a jej
”
možný“ vplyv na psychosomatické

a somatické ochorenia

D. Selko

Súhrn

Autori v pilotnej štúdii overovali dotazník na meranie hostility od autorov R. a V. Williamsových. Vyšetrili
80 pacientov s ICHS pred a po aortokoronárnom bypasse) a 68 pracovníkov rôznych zdravotníckych zaria-
dení. Súčasné problémy sociálne tolerovanej agresivity, a to v spoločnosti všeobecne, ako aj v slovenskom
zdravotníctve obzvlášť, by mali byť v centre pozornosti všetkých zdravotníckych pracovníkov na všetkých
úrovniach riadenia, nielen klinických psychológov, sociálnych psychiatrov alebo odborníkov v oblasti behavi-
orálnej medicíny. Praktický život, ktorý sa manifestuje v zdravotnom stave našej populácie, ako aj v neustále
hroziacich kolapsoch a nezažehnanej kríze zdravotníctva, si to vyžaduje.
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Emocionalita má dôležitú úlohu pri vzniku niektorých
psychosomatických aj somatických ochorení (napr. ICHS,
hypertenzia, nádorové ochorenia, poruchy GIT, alergie). Vý-
sledky zahraničných štúdií o patogénnom pôsobení nega-
tívnych emócií, najmä agresivity, hostility a depresie, na
vznik funkčných, psychosomatických aj somatických ocho-
rení spĺňajú prísne kritériá medicíny založenej na dôkazoch
(Zyzanski a spol., 1975; Frank a spol., 1978; Williams a spol.,
1980, 1988; Barefoot a spol., 1983; Goodman a spol., 1996;
Iribarren a spol., 2000). Napriek tomu sa v medicínskej praxi
nestretávame s rešpektovaním psychosociálnych rizikových
faktorov, ktoré by sa mali týkať napríklad manažmentu zdra-
votníkov. Vieme, aké sú psychosociálne rizikové faktory so-
matického zlyhania v populácii a u pacientov. Vieme však,
aké sú riziká možného zlyhania zdravotníkov ?
Veľmi dôležitú úlohu v etiopatogenéze najmä kardiovas-

kulárnych ochorení má agresivita a hostilita. Jedinci so zvý-
šeným skóre v škálach agresivity a hostility sú vo väčšom
riziku rozvoja aterosklerózy, ICHS, esenciálnej hypertenzie
alebo IM (Dembroski a spol., 1982; Williams a spol., 1980,
1988, 1984). Agresivita, hostilita v kombinácii so zlým ma-
nažmentom pracovného prostredia a negatívnym interper-
sonálnymi vzťahmi sú nezávislými rizikovými faktormi roz-
voja hypertenzie (Denollet a spol., 1996; Pickering, 1998;
Suarez, 1998). Priebojnosť, súťaživosť, netrpezlivosť, agre-
sivita/hostilita v koncepte typu A správania podľa Fried-
manna a Rosenmana na jednej strane predstavujú predpo-
klad profesionálneho úspechu, na druhej strane riziko ohro-
zenia zdravia pre svojho nositeľa (Dembroski a spol., 1982;
Friedmann, 1983, 1985, 1986, 1993). Agresivita a agresia –
termíny, ktoré sa niekedy používajú promiscue – ako fyloge-
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neticky staršie formy reakcie človeka na stres, záťaž –
v situácii, keď nie sú adaptívne, začínajú sa obracať voči
svojmu nositeľovi. Majú negatívny vplyv na vzostup krv-
ného tlaku, akcelerujú aterosklerózu, negatívne ovplyvňujú
imunitný systém a samozrejme výrazne narúšajú interper-
sonálne vzťahy. Práve pri štúdiu agresívneho a hostilného

”
sociálne tolerovaného“ správania sa, či už zjavného, mani-
festného alebo neprejaveného, maskovaného, je veľmi dôle-
žité uvedomiť si závažnosť

”
over behavior“ – správania sa na-

vonok a
”
cover behavior !“ – správania sa dovnútra (Sulivan

a spol., 1981). Neprimeraná, ale sociálne tolerovaná agresi-
vita predstavuje kolíziu medzi biologickým založením, pod-
statou človeka na jednej strane a jeho výchovou, sociálno-
kulturálnymi normami a vplyvmi na druhej strane.
Čo to je sociálne tolerovaná agresivita/hostilita ? Podľa

Redforda Williamsa z Medicínskeho centra na Duke Uni-
versity v USA, ktorý sa problematikou hostility u jedin-
cov s typom A správania zaoberá už vyše 30 rokov, je
chronická hostilita nebezpečnejšia ako jednorazové agre-
sívne prejavy/reakcie. Komplexná hostilná reakcia pozos-
táva z cynizmu, t.j. postoja, z hnevu, t.j. emócie, a z ag-
resivity, t.j. tendencie správať sa za určitých okolností ag-
resívne (Williams a spol., 1988; Williams a Williams, 1994,
1996). Práve na Williamsovom modeli hostility možno do-
kumentovať prepojenie medzi biologickými základmi agre-
sívneho/hostilného správania sa (presne lokalizované v star-
ších štruktúrach CNS – medzimozgu) a vedomou kontrolou
správania sa regulovanou vedomím, vyššími citmi, spoločen-
skými normami a etikou.

Metóda

V pilotnej štúdii sme overovali dotazník na meranie hosti-
lity od autorov Redforda a Virginie Williamsových, ktorý
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publikovali aj vo svojej monografii Angers kills (Williams
a Williams, 1994, 1996). R. Williams sa zaoberá problema-
tikou osobnosti a správania sa jedincov s typom A správania
a ako lekár-psychiater s internistickým vzdelaním pracoval
vo viacerých tímoch, ktoré sa snažili verifikovať a objekti-
vizovať psychosociálne rizikové faktory u jedincov s rozvi-
nutou aterosklerózou a určiť ich podiel na etiopatogenéze
aj niektorých iných neinfekčných ochorení. Pôvodne použí-
vaná štandardná škála hostility z MMPI nespĺňala očakáva-
nia, resp. nedostatočne selektovala medzi sledovanými sku-
pinami. Preto ju upravili: nevalidné otázky vylúčili a doplnili
o nové, ktoré sa u zdravej, resp. somaticky postihnutej po-
pulácie javili ako vhodnejšie. Nami použitá verzia dotazníka
(ktorý sme nazvali DACHW – dotazník agresivity, cynizmu
a hnevu Williamsových, pozostáva zo 46 otázok s bipolár-
nymi odpoveďami. Odpovede sú analyzované na 3 subšká-
lach: cynizmus, hne v a agresivita. Súčet subškál dáva cel-
kovú hodnotu hostility, pričom hodnoty nad 10 autori ozna-
čujú za kliniky signifikantné. Podľa dostupných informácií
tento dotazník u nás zatiaľ nebol použitý.

Súbor

V pilotnej klinickej štúdii sme vyšetrili 80 pacientov s ICHS
pred a po CABG (pacienti s klinicky potvrdenou ateroskle-
rózou koronárnych ciev pred a po aortokoronárnom bypasse)
a 68 pracovníkov rôznych zdravotníckych zariadení (40 s vy-
sokoškolským vzdelaním, prevažne lekárov, a 28 zdravotných
sestier). Skupinu pacientov tvorilo 66 mužov (priemerný vek
53,9 roka) a 14 žien (priemerný vek 53,5 roka). Kontrolnú
skupinu zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzde-
laním tvorilo 17 mužov (priemerný vek 36,7 roka) a 23 žien
(priemerný vek 41,8 roka). Skupinu zdravotných sestier tvo-
rilo 27 žien (priemerný vek 32 rokov) a 1 muž vo veku 28,6
roka. V súbore zdravotníkov bola podskupina 24 pracovní-
kov
”
invazívnych“ disciplín – chirurgovia, anestéziológovia,

lekári JIS a sestry JIS – 11 mužov (priemerný vek 34,3 roka)
a 13 žien (priemerný vek 29,9 roka).

Výsledky

Priemerné hodnoty Ho pacientov s ICHS a hodnoty zdravot-
níkov boli vysoké (17,35/17,21) rozdiely neboli významné.
Zaujímavé bolo, že keď sme rozdelili zdravotníkov na vyso-
koškolsky vzdelaných a zdravotné sestry – mladé ženy (prie-
merný vek 28,6 roka), mali vyššie hodnoty ako pacienti a vy-
sokoškolsky vzdelaní zdravotnícki pracovníci (17,35–17,21–
20,05), pričom zdravotné sestry z invazívnych oddelení (od-
delenia s vyššou pracovnou aj psychickou záťažou) mali naj-
vyššie hodnoty celkovej Ho – 20,63, ako aj v jednotlivých
subškálach (C=7,46, H=7,46, A=7,46) v porovnaní s pa-
cientmi aj lekármi. Špecifickou skupinou s rovnako vysokými
hodnotami ako zdravotné sestry boli mladí kardiochirurgo-
via a lekári JIS (n=11, Ho=20,2, C=8,1, H=4,9, A=7,2).
Treba uviesť, že autori dotazníka (Williams a Williams,

1994) zdôrazňovali, že hranica celkového skóre tolerovanej,
nie zdraviu škodlivej hostility, by nemala byť vyššia ako 10.

Závery

• Hostilní jedinci s vysokými hodnotami cynizmu, hnevu
a agresivity sú vo vyššom riziku rozvoja život ohrozu-
júceho ochorenia ako menej hostilní jedinci.

• Hostilní jedinci majú častejšie narušené sociálne väzby
a sociálnu podporu.

• Zrýchlená reakcia stresovej odpovede
”
fight or flight“

v kombinácii s oslabeným parasympatikom predstavuje
biologický mechanizmus častejších zdravotných problé-
mov hostilných jedincov.

• Hostilní jedinci častejšie inklinujú k rizikovému sprá-
vaniu sa, ktoré vedie k poškodeniu zdravia: prejeda-
nie sa, konzumácia psychoaktívnych látok, súťaživé
športy/aktivity a podobne (podľa Williams a Williams,
1994, 1996).

• Očakávali sme vyššie hodnoty hostility u pacientov
s CABG a tie sme aj zistili, prekvapili nás vysoké hod-
noty hostility u zdravotníkov.

• Prekvapili nás vysoké hodnoty hostility, cynizmu,
hnevu a agresivity najmä u mladých žien.

• V prípade, že platí hypotéza R. Williamsa a iných vý-
skumníkov o rizikovosti hostility vo vzťahu ku kardi-
ovaskulárnemu, ale aj celkovému somatickému zdraviu,
je nevyhnutné upozorniť na zvýšené riziko možného
zdravotného zlyhania u zdravotníkov.

• Kvalitatívna analýza odhalila vysokú mieru nespokoj-
nosti respondentov s personálnym manažmentom na
jednotlivých pracoviskách.

• Vysoké hodnoty hostility a jednotlivých subškál u zdra-
votníkov môžu upozorňovať na hroziaci, prípadne už
rozvinutý syndróm

”
vypálenia“, ako aj na aktivovanie

nežiaducich obranných mechanizmov v súvislosti s pra-
covnou záťažou, ktoré sa môžu obrátiť proti pacientom,
ako aj proti samým zdravotníkom.

• Potreba zlepšiť informovanosť zdravotníkov o
”
toxicite

syndróm hostility“ a využiť rezervy v manažmente
zdravotníkov/zdravotníctva∗.

∗Práca bola prezentovaná na konferencii
”
Agresivita – fe-

nomén psychiatrickej praxe a spoločenského života“ 14.-16.
júna 2001 v Pezinku. Prvá časť prezentovaných prác na tejto
konferencii je publikovaná v Psychiatria, 8, 2001, č. 4.
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