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Výber z literatúry

Zvládacie stratégie, odolnosť a vyústenie

Robert Freedman

Coping, Resilience and Outcome (Am. J. Psychiatry, 165, December 2008, 12, s. 1505-1506)

Psychiatri sa zameriavajú najmä na snahu liečiť ochore-
nia, ale je užitočné zvážiť kontext ochorenia, teda okolností,
za ktorých sa u človeka vyskytne. Dva články v citovanom
časopise nastoľujú práve tému rôznych kontextov. Prvý člá-
nok je o schopnosti čítať v bežnej populácii (1) a druhý je
o reakciách ľudí, ktorí sa stali obeťou traumy (2).

Poruchy učenia boli prvou poruchou činnosti mozgu,
ktorá bola destigmatizovaná. Za posledných 50 rokov bol
zaznamenaný solídny pokrok v edukácií, vzdelávaní a za-
obchádzaní s deťmi s poruchou učenia. Dyslexia je jedným
zo syndrómov, ktorému sa dostal dostatok pozornosti. Vý-
sledkom je, že na poruchy učenia sa poskytuje množstvo
verejných finančných zdrojov a nálepka ”hlupák”, ktorou sa
predtým označovali dyslektici, bola vytlačená. Dôraz sa za-
čal klásť na to, aby žiadne dieťa neostávalo pozadu. Liečenie
porúch učenia je vzorom toho, v dosiahnutie čoho môžeme
dúfať pri deťoch trpiacich psychiatrickými ochoreniami.

Dyslexia tiež poslúžila ako model genetických štúdií kom-
plexného charakteru. Dlho pred endofenotypmi bola zvažo-
vaná analýza genetickej dedičnosti psychiatrických ochorení.
Boli stanovené podtypy porúch čítania, ktoré umožnili zma-
povať ich genetické centrum (3). Už na prvý pohľad to vy-
zerá, že zlyhávanie v učení sa čítať je podmienené mnohými
faktormi - rovnako ako detská depresia. Sú často sprevá-
dzané frustráciou, problematickým správaním a napätou ro-
dinnou dynamikou. To všetko má očividne vysoký podiel
na problémoch dieťaťa. Teraz, keď je špecifikovaný fenotyp,
máme silný genetický základ. Porozumenie čítaného textu
a pravopis majú iný genetický základ než fonetika. Gén,
ktorý bol skúmaný v súvislosti s týmto článkom, ešte ani
nemá meno, je označený ako KIAA0319. Rovnako, ako gény
spájané s psychiatrickými ochoreniami, je to gén, ktorý má
dôležitú úlohu počas vnútromaternicového vývinu mozgu,
keď je potrebný pri presune buniek do neokortexu. Ako špe-
cifický vývinový neurobiologický defekt sprostredkúvajúci
neurokognitívny deficit je rovnakou záhadou pre dyslexiu aj
pre psychiatrické poruchy.

Paracchini a kol. (1) skúmali efekt rôznych variantov
KIAA0319 na čítanie na veľkej vzorke detí vo veku od 7 do 9
rokov. Zistili, že u 6% detí, ktoré spadali do kritérií pre po-
ruchu učenia, neboli prítomné mutácie génu, ktoré sa s touto

poruchou predtým spájali. Efekt sa dal vidieť aj u 25% zo
vzorky s najslabšími schopnosťami v čítaní a hláskovaní, nie-
len u tých s poruchou čítania. Inými slovami, efekt tohto
génu sa dá najlepšie vidieť nie v kontexte menšiny detí s po-
ruchou, ale skôr ako rôznosť genetických variácií vo vývoji
mozgu, ktoré vedú k rozdielom v schopnosti čítať všeobecne.
Objavili sa podobné snahy nazerať na rôzne varianty génov,
ktoré sú spojené s psychiatrickými ochoreniami, ako dopa-
mínový DRD2 receptorový gén, a s osobnostnými rysmi (4).

Pôvodne sa v genetických štúdiách schizofrénie predpokla-
dalo, že je to zriedkavé a veľmi vážne ochorenie, ktoré sa ne-
vyhnutne objaví pri zriedkavej genetickej variácii. Tá vážne
poruší funkciu mozgu a teda jej zdedenie takmer vždy spô-
sobuje schizofréniu. Neskoršie štúdie však ukázali, že väčšina
genetických variácií spájaných so schizofréniou sa nachádza
aj u 10% bežnej populácie. To znamená, že u väčšiny ľudí
majúcich túto variáciu génu nespôsobujú schizofréniu. Ak
existuje viac takých bežných genetických mutácií pri schizof-
rénii a ešte viac pri poruchách nálad, autizme, demenciách,
človek si môže rýchlo vypočítať, že iba málo z nás nemá
žiadne predispozície k nejakému psychiatrickému ochoreniu.
Článok od Parachini a kol. nám pripomína, že táto situ-
ácia je pravdivá aj pre ostatné geneticky podmienené moz-
gové poruchy. Jeho zistenia nás konfrontujú s myšlienkou,
že vážne mentálne ochorenia pochádzajú zo spektra gene-
tických variácií vývinu mozgu, ktoré však máme my všetci.
Musíme potom vziať do úvahy aj negenetické vývinové čini-
tele, ktoré zapríčiňujú, že genetické faktory spôsobujúce len
minimálne diferencie sa môžu zmeniť na veľmi vážne ocho-
renie. Môžeme tiež zvažovať perspektívne prínosy zvládania
(coping). Ako je možné, že sa väčšina ľudí naučí dosť dobre
čítať napriek nepriaznivým genetickým predispozíciam, kým
iní nie? Skúmanie stratégií zvládania, ktoré používajú ľudia
s rizikom psychiatrického ochorenia by bolo veľmi užitočné
pre prax.

Alim a kol (2) tiež skúmali rôzne povahové rysy jednotliv-
cov vedúce k odlišným dôsledkom napriek vystaveniu podob-
nému riziku k vzniku choroby. Skúmali psychologické cha-
rakteristiky osôb, ktoré mali - čeliac podobne traumatickým
okolnostiam - rôzne vyústenia. Ženy po traumatickom zá-
žitku boli pacientkami v ambulanciách primárnej starostli-



138 FREEDMAN R.: ZVLÁDACIE STRATÉGIE, ODOLNOSŤ A VYÚSTENIE

vosti v centre mesta. Boli identifikované tri skupiny: odolné
(resilient) ženy bez psychiatrického ochorenia, ženy, ktoré sa
uzdravili z choroby, a ženy s chronickým ochorením. Alim et
al. našiel aj pozitívne aj negatívne faktory, ktoré - ako sa
zdá - sa podieľali na vzniku chronického ochorenia u týchto
traumatizovaných žien. V prvom rade to bol počet trau-
matických udalostí. Hlavne fyzický útok (physical assault)
bol kritickým determinantom ochorenia a jeho chronicity.
V druhom rade a nezávisle na predchádzajúcom, to bol zmy-
sel života, čo súviselo s odolnosťou a s uzdravením. Pocity
vlastnej hodnoty tiež pozitívne korelovali s uzdravením.
Tak ako v článku od Parachini a kol. nevedia, ako ľu-

dia s tým istým genotypom majú rôzne stupne poškodení
v schopnosti čítať, v článku od Alim a kol. nevedia, ako je
možné, že niektoré ženy prekonajú traumu s pocitom zmyslu
(sense of purpose) a s dokonalým zvládnutím (mastery), kým
iné nie. Bohužiaľ sa zdá, že fyzický útok nabúrava schopnosť
žien vidieť zmysel a tiež ich pocit vlastnej hodnoty. Tiež
sa zdá, že Afroamerické ženy, ktoré boli identifikované ako
odolné, mali istú výhodu vyplývajúcu zo zvýšeného navšte-
vovania bohoslužieb. Cirkevné stretnutia sú tradičnou so-
ciálnou podporou pre rôzne skupiny. Optimizmus a vyjad-
rovanie emócií tiež súviseli s odolnosťou. Mnoho z týchto
stratégií zvládania s ňou pozitívne korelovalo a teda môžu
byť považované za vyjadrenie sily charakteru.
Genetické riziko dyslexie a traumatické zážitky - zdanlivo

rozdielne, nesúvisiace, ale obe často sa vyskytujúce v bežnej
populácii - sú to príklady rizík, s ktorými sú ľudia konfron-

tovaní od počatia až po dospelosť. Napriek tomu sa u väčšiny
ľudí, ktorí sú týmto rizikám vystavení, nevyvinie dlhodobé
ochorenie. Objavovanie stratégií, ktoré niektorým z nás po-
máhajú vyrovnávať sa a víťaziť, nás zaujíma rovnako ako
psychiatrov pátranie po tom, prečo niektorí ľudia nevíťazia.
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