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Klinická štúdia

K problému explicitných kritérií pri diagnostike psychických porúch

I. Žucha, T. Čaplová

To problem of explicit criteria in diagnostics of mental disorders

Súhrn

Uplatnenie explicitne formulovateľných diagnostických procedúr možno považovať za pozitívny prínos v od-
bornom myslení v psychiatrii. Sú však explicitne ťažko vyjadriteľné kognitívne procesy, ktoré majú diag-
nostickú účinnosť. Klinický diagnostik sa im nevyhne. V kognitívnom výkone psychiatra je teda nevyhnutné

”
podvojné účtovníctvo“. Naznačuje sa vzťah k podvojnosti stratégií ľavej a pravej mozgovej hemisféry.
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Summary

Assertion of explicit formulatable diagnostic procedures could be considered as positive in professional
thinking in psychiatry. There exist also explicit poorly expresable cognitive processes, which have diagnostic
effectivity. Clinical diagnostician could not avoid them. In cognitive performance of psychiatrist in necessary

”
double counting“. It suggests relation to duality of strategies of left and right hemisferes.
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Pre každého človeka je občas problémom rozhodnúť, či
správanie sa inej osoby je

”
normálne“. Každý je občas v po-

kušení povedať:
”
toto nemôže byť normálne“. Ak sa rozhod-

neme, že správanie sa nie je
”
normálne“, rozhodujeme sa, či

je
”
chorobné“. Všeobecná skúsenosť sa transformuje na od-

borný problém psychiatrie. Ide o problém spoznania a klasi-
fikácie psychických porúch a chorôb. Matéria psychiatrovej
skúsenosti je mimoriadne členitá. Jej hodnotenie závisí nie-
len od odborných kritérií, ale aj od kultúrnej atmosféry, od
ideologických postojov spoločnosti. Preto spôsoby identifi-
kácie a klasifikácie psychopatologických entít (symptómov,
syndrómov, nozologických a nozografických skupín a jedno-
tiek) sú nejednotné a premenlivé. Líšia sa napríklad nielen
podľa škôl, ktoré vychovávajú odborníkov, podľa konven-
cií, ktoré akceptujú odborné inštitúcie, ale aj interindividu-
álne. Každý psychiater explicitne aj implicitne prijíma svoje
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postoje odlišné od klasifikačných postojov iných psychiat-
rov. Častá je nedisciplinovanosť odborníkov v myslení. Ob-
čas sa možno stretnúť s diagnostickými závermi, ktoré majú
idiomatický a takpovediac folklórny charakter. Napríklad:

”
neurastenický vývoj pri osobnosti s hysterickými rysmi,
dekompenzovaný do schizofreniformnej psychózy“. Epide-
miologické štúdie neraz poukázali na rozdielny výskyt poru-
chy, napríklad zmiešanej psychózy, v zemepisne a demogra-
ficky veľmi podobných oblastiach: možno ho vysvetliť vzá-
jomne odlišnými klasifikačnými postojmi odborných praco-
vísk. Všeobecne povedané: preklad globálnej skúsenosti od-
borníka so psychicky chorým do symptómovej, syndrómo-
vej a nozologickej diagnózy závisí od mnohých činiteľov,
z ktorých len časť sa reflektuje v diagnostickom procese,
druhá časť ostáva nereflektovaná, netematizovaná, a teda
iracionálna. Nejednotnosť

”
prekladu“ je rušivým činiteľom

pri výskume, napríklad pri výskume v psychofarmakoterapii
alebo v psychoterapii. Ako napríklad možno zistiť účinnosť
neuroleptika pri liečbe schizofrénie, ak sa odborníci nedo-
hovoria presne (slovo

”
presne“ je kľúčové), čo budú pova-
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žovať za
”
schizofréniu“. Psychiatria, ktorá si nárokuje byť

”
vednou“ disciplínou, musela sa prispôsobiť všeobecnej po-
žiadavke

”
vedeckosti“: premieňať čím viac svojej aktivity na

aktivitu, riadenú explicitnými pravidlami.

Realizovali sa teda programy explicitnej diagnostickej pro-
cedúry. Psychiatri museli z

”
kuchynskej“ fázy svojej činnosti

prejsť do fázy, v ktorej explicitnosť dominuje: stáva sa po-
žiadavkou sine qua non.

Diagnostické systémy, ktoré sú dosť všeobecne záväzné
pre psychiatrov posledného desaťročia druhého tisícročia,
sú výrazne explicitné. Ide o veľmi autoritatívne systémy
Medzinárodnej klasifikácie chorôb po X. revízii a Diagnos-
tického a štatistického manuálu po IV. revízii (MKCH-10
a DSM-IV). Ctižiadosťou každého klasifikačného systému
je byť

”
prirodzeným“: teda reflektovať tie entity (symp-

tómy, syndrómy, nozologické skupiny a jednotky), ktoré
sa objektívne vyskytujú. Položky systémov sú teda nie

”
vynálezmi“, umelými výtvormi, ale

”
objavmi“, teda formu-

láciami
”
prirodzených“ útvarov. Ak sa napríklad v systéme

objaví položka
”
schizofrénia“, predpokladá sa, že schizofré-

nia
”
naozaj“ existuje a položka nie je len produktom dohody

odborníkov, ktorá má len pragmatickú hodnotu. Ak sú sys-
témy reflexiou

”
prirodzeného“ stavu, mali by vzájomne ko-

rešpondovať.

Porovnanie klasifikačného systému MKCh-10 a DSM-IV
ukazuje približne dobrú korešpondenciu, ale nie úplnú. Teda
ani systémy, hoci expertne dobre založené, nie sú celkom

”
prirodzené“. Nie sú len objavom, ale do istej miery aj vyná-
lezom, produktom pragmatickej konvencie svojich tvorcov.
Prirodzená klasifikácia duševných porúch a chorôb ostáva
dosiaľ otvoreným problémom. Globálna skúsenosť so psy-
chopatologickými javmi je individuálne náročná. Diagnostik
ako jednotlivec musí explicitné kritériá identifikácie a klasi-
fikácie psychopatologickej matérie asimilovať, interiorizovať
ich, prijať ich

”
za svoje“. Praktická skúsenosť s diagnosti-

kou ukazuje, že táto úloha je priťažká. Prieskumy, ktoré sa
robili na Psychiatrickej klinike LFUK v Bratislave, ukazujú
interindividuálnu variabilitu v osobnej asimilácii diagnostic-
kých systémov. Rôzni diagnostici hodnotia diagnostické sys-
témy ako rôzne použiteľné v praktickej diagnostickej práci.
V implicitnej, predverbálnej, predreflexívnej skúsenosti so
psychicky chorými je veľa matérie, ktorá vzdoruje explicit-
nému spracovaniu a imponuje ako neverbalizovateľná, hoci
diagnosticky relevantná. Príkladom môžu byť diagnostické

”
pocity“ napríklad

”
pocit schizofrénie“,

”
pocit hystérie“.

Snažiť sa kompletne premeniť diagnostickú prácu na sek-
venciu diagnostických krokov, vybudovať diagnostickú pro-
cedúru ako explicitný rozhodovací

”
strom“, znamená stratu

informácie, stratu bohatej,
”
nekonečnej“ matérie klinickej

skúsenosti. Je pravdepodobné, že akákoľvek kognitívna pro-
cedúra je podvojná. Užívajú sa explicitné techniky, sekvencie
čiastkových operácií, a zároveň globálne, intuitívne úsudky,

”
pocity“. Na význam druhej stratégie poukazuje napríklad
Konrad Lozenz. Považuje ju za rovnako platnú ako prvú.
Uvažuje o synergickom výkone analytickej ľavej a syntetic-
kej pravej mozgovej hemisféry. Ak chceme, môžeme si pri-

pomenúť dichotómiu
”
primárnych“ a

”
sekundárnych“ psy-

chických procesov,
”
rozumu“ a

”
intuície“.

Redukovať kognitívny proces, teda aj diagnostiku cho-
roby, na jeden analytický, explicitne formulovateľný dej, si-
mulovateľný počítačom, je prejavom diagnostického, kog-
nitívneho redukcionizmu. Nikto z praktických diagnostikov
nevyradí zo svojho rozhodovania svoju

”
pravú hemisféru“.

Možno teda uzavrieť: konkrétny diagnostik, ktorý sa usiluje
byť vedecky korektným, robí podvojné účtovníctvo: externe
pracuje podľa explicitného diagnostického systému, ale zá-
roveň

”
súkromne“ zapája aj svoje osobné a väčšinou impli-

citné diagnostické úsudky. Iným problémom, s ktorým sa
veľa diagnostikov nevie zmieriť, je komorbidita. Ak psycho-
patologická matéria splní kritériá zaradenia do dvoch alebo
troch explicitne vymedzených entít, uzavrie sa, že ide o ko-
morbiditu. Napríklad

”
porucha výživy“ je vysoko komor-

bidná s
”
depresiou“ a s

”
úzkostnou poruchou“. Komorbi-

dita je štatisticky užitočný, poznanie sprehľadňujúci pojem.
Ale patofyziologicky uvažujúci lekár musí hľadať jej mecha-
nizmy. Ťažko by sa dalo obhájiť tvrdenie, že hnačka, vraca-
nie a nález týfových mikróbov v stolici sú

”
komorbidné“. Je

samozrejmé, že reprezentujú jeden
”
morbus“. Morbus ako

entita, ktorá organizuje svoje klinické prejavy, symptómy
a syndrómy, správa sa podľa zákonitostí, ktorých objav je
úlohou výskumu patogenézy. Pojem

”
komorbidita“ je teda

sám o sebe prázdny, kým sa nenaplní konkrétnym obsahom:
keď sa naplní, stane sa pravdepodobne zbytočným.
Hľadanie a nachádzanie explicitných kritérií klasifikácie

psychických porúch možno teda považovať za spôsob mys-
lenia v psychiatrii, ktorému netreba pripisovať priveľký vý-
znam. Jeho precenenie by mohlo vyústiť do psychiatrického

”
kompjuterocentrizmu“.∗

∗Práca vyplýva z výsledkov riešenia grantovej výskumnej
úlohy VEGA, číslo protokolu 1/7524/20

”
Predikcia účin-

nosti terapie hospitalizovaných psychicky chorých podľa ne-
explicitných kritérií“, ktorá sa riešila na pracovisku autorov
v r. 2000-2002.
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