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Vedecké informácie

Vplyv pôrodnej hmotnosti a genetickej náchylnosti na depresívne symptómy
v detstve a počas dospievania

The effect of birth-weight with genetic susceptibility on depressive symptoms in childhood and adolescence
(F. Rice, G.T. Harold, A. Thapar: Eur Child Adolesc Psychiatry, 2006, 15, s. 383-391)

Niekoľko skupinových štúdií ukázalo vzťah medzi inde-
xmi fetálnej výživy, akými sú napríklad prenatálne hladova-
nie a nízka pôrodná hmotnosť, s depresiou a s ňou spojenými
fenoménmi v dospelosti. V súčasnosti však pribúdajú štú-

die, ktoré ilustrujú, že u detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou
sa vo zvýšenej miere vyskytujú depresívne symptómy. Ok-
rem toho jedna z najnovších štúdií depresie u adolescentov
zistila zvýšený výskyt depresívnej poruchy u adolescentov,

ktorí boli buď nedonosení, alebo mali nízku pôrodnú
hmotnosť. Predbežné dôkazy hovoria o tom, že rané nepriaz-
nivé udalosti môžu modifikovať spojenie medzi pôrodnou
hmotnosťou a depresiou v dospelosti, jedna štúdia odhalila
silnejšie spojenie u tých dospelých ľudí, ktorí boli vystavení
nepriaznivejším socio-ekonomickým podmienkam počas det-
stva. Ďalší faktor, ktorý môže potenciálne modifikovať vzťah
medzi pôrodnou hmotnosťou a depresívnymi symptómami,
je rodinné alebo genetické riziko pre depresiu. Je známe,
že genetické faktory sú dôležité v etiológii depresie. Dote-
raz žiadna štúdia neskúmala dopad genetických rizikových
faktorov pre depresiu na vzťah medzi pôrodnou hmotnos-
ťou a depresiou v detstve. V tejto štúdii sa skúmali dvoj-
čatá a zisťoval sa po prvé vzťah medzi pôrodnou hmotnosťou
a depresívnymi symptómami a po druhé, či je tento vzťah
ovplyvnený familiárnym a genetickým rizikom pre depresiu.
Do štúdie autori pozvali 1 581 rodín s dvojčatami, ktoré sa

narodili v období medzi rokmi 1980 až 1991. Reprezentovali
miestnu populáciu, čo sa týka rozloženia do sociálnych tried
a etnických skupín. Štúdia skúmala 2 046 dvojčiat vo veku
8 až 17 rokov. Údaje sa zbierali v roku 2000, priemerný vek
účastníkov štúdie bol 11,17 roka. Údaje o pôrodnej hmot-
nosti, antenatálnych a perinatálnych faktoroch sa zbierali
tri roky predtým. Kompletné údaje o pôrodnej hmotnosti,
gestácii a depresívnych symptómoch boli získané od 370 mo-
nozygotných a 495 dizygotných párov.
Autori zistili, že spolu s nízkou pôrodnou hmotnosťou

vplýva na vznik depresie aj genetické riziko. Tieto výsledky
naznačujú, že ak má niekto genetické alebo rodinné riziko
pre depresiu, zvyšuje sa tak vplyv nízkej pôrodnej hmotnosti
na vznik depresie. Tieto výsledky naznačujú, že treba uro-

biť zdravotnícke závery týkajúce sa budúceho duševného
zdravia novorodencov, ktorí sú malí na svoj gestačný vek
a zároveň majú pozitívnu rodinnú anamnézu pre depresiu.
Pôrodná hmotnosť má niekoľko vlastností, vďaka ktorým

sa stáva rizikovým faktorom pri skúmaní následkov inte-
rakcie génov s prostredím. Pôrodná hmotnosť je primárne
ovplyvnená viac faktormi prostredia, než genetickými fak-
tormi. Nenašiel sa žiadny pádny dôkaz, že by existovali spo-
ločné gény ovplyvňujúce aj depresívne symptómy aj nízku
pôrodnú hmotnosť. Ukázalo sa, že nízka pôrodná hmot-
nosť vzhľadom na gestačný vek nie je v rozvinutých kra-
jinách ovplyvnená depresiou matky počas gravidity. V tejto
vzorke nebola žiadna spojitosť medzi súčasnými depresív-
nymi symptómami matky a pôrodnou hmotnosťou vzhľa-
dom na gestačný vek. Pôrodná hmotnosť je ovplyvnená nie-
koľkými psychosociálnymi premennými a premennými týka-
júcimi sa zdravia matky, vrátane sociálnej triedy, fajčenia
počas gravidity, výškou matky, jej váhou, vekom a paritou.
Spoľahnutie sa na údaje od rodičov o pôrodnej hmotnosti

a rizikových faktoroch počas gravidity v štúdii nie je na-
jideálnejšie, vhodnejšie by bolo využiť zdravotné záznamy
z obdobia gravidity a pôrodu.
Výsledky tejto štúdie hovoria o tom, že nízka pôrodná

hmotnosť vzhľadom na gestačný vek a genetické/familiárne
rizikové faktory spolupôsobia a vzájomne vplývajú na skoré
depresívne symptómy. Z týchto pozorovaní vyplýva, že by
bolo vhodné monitorovať tie deti, ktoré majú pozitívnu ro-
dinnú anamnézu pre depresiu a dieťa sa narodilo malé na
svoj gestačný vek.
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