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Kazuistika

Je anxiózny syndróm podstatný pri udržiavaní psychických porúch

v detskom veku ?

K. Činovský, I. Škodáček

Is the syndrome of anxiety crucial in preserving mental disorders

during childhood ?

Súhrn

Autori venujú pozornosť podielu anxiozity na vznik neuróz v detskom veku. Konštatujú, že väčšina psy-
choterapeutických škôl prikladá anxiozite veľký význam pri vzniku neurotických porúch. Toto východisko
demonštrujú v kazuistike 11-ročnej pacientky s diagnózou obsedantne kompulzívnej poruchy (OCD). Uvá-
dza sa úspešnosť antidepresívnej liečby s SSRI a behaviorálnej psychoterapie systematickou desenzitizáciou.
Touto sa podarilo znížiť vplyv anxiózneho syndrómu na kognitívnu, emocionálnu a vôľovú spojitosť dys-
funkčného správania (lit. 15).

Kľúčové slová: redukcia úzkosti, anxiózna neuróza, OCD, behaviorálna psychoterapia, systematická desen-
zitizácia, ambivalencia emočného vzťahu, terapia s SSRI

Summary

Authors attend to the quote of anxiety which rise in children age. They state that majority of psychothe-
rapeutic schools attribute to anxiety the great meaning in the beginning of neurotic disorders. This origin
is demonstrated in the case of she-patient, 11 years old, which suffered with OCD (obsessive compulsive
disorder). It states the succefulness of therapy with SSRI and behavioral psychotherapy in the sense of
systemic desensitization. The benefit was lowering of the syndrome of anxiety on cognitive, emotional and
will juncture of dysfunctional behavior (Ref. 15).

Key words: reduction of anxiety, anxiety disorders, OCD, behavioral psychotherapy, systemic desensitiza-
tion, ambivalency of emotional relation, SSRI therapy

Existujú určité súvislosti medzi úzkosťou, osobnosťou
a neurózou detského pacienta. Vzťahy úzkosti a neurózy vy-
kresľuje psychoanalytická škola ako prejav obranných me-
chanizmov k odstráneniu úzkosti. Sullivan (1953), Horney-
ová (1945), Fromm (1993), May (1971), Frankl (1975) dá-
vajú v rôznej miere, dynamike a rozsahu význam úzkosti pri
vzniku neuróz. V teórii učenia (Wolpe, 1969; Kondáš, 1969)
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je anxieta motivačným faktorom pri vytváraní neurotických
prejavov. Dôležitým činiteľom psychopatológie neuróz je úz-
kosť, ktorá súvisí s problematikou konfliktu (Janík a Dušek,
1974). Z úzkosti vyplýva tenzia, ktorá vedie k nesprávnemu
reagovaniu organizmu. Tieto dve premenné sa účinnou mie-
rou zúčastňujú na vzniku neurózy. Úzkosť sa môže predpo-
kladať pri každej neuróze, ale nie v rovnako vyjadrenej inten-
zite. Uvedení autori uznávajú vznik neurózy na základe čŕt
osobnosti, ktoré sa v životných situáciách aktivujú. Každá
neuróza sa prejavuje predovšetkým poruchou adaptačných
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schopností, pričom emočná reaktivita predstavuje najuniver-
zálnejšiu odpoveď na somatické a psychické ťažkosti. S poru-
chami emočnej reaktivity sa stretávame najmä pri anxiózno-
depresívnom syndróme. Pôsobenie anxiózneho syndrómu na
výkon v pozornosti zistili vo výskume s číselným štvorcom
pri psychasténii a neurasténii Dobrotka (1954) a perceptívne
kognitívnej záťaži Činovský (1973). V detskom veku sa úz-
kosť pozoruje pri hypochondrických predstavách, obsesiách
a kompulziách, poruchách reaktívnej príchylnosti, strachoch
z objektov, ako aj pri stavoch zlosti – temper tantrum, poru-
chách spánku, posttraumatickej stresovej poruche, fóbiách,
pri úzkostných poruchách v rôznej miere podľa veku. Asi
3,5% detí trpí separačnou anxietou, 3% generalizovanou úz-
kostnou poruchou, 2,4% špecifickými izolovanými fóbiami
a 1% sociálnou fóbiou. Panická porucha sa vyskytuje naj-
viac u adolescentov. Treba odlíšiť úzkostné stavy pri záchva-
toch temporálnej epilepsie, hypertyreóze, pri tumoroch, ak-
rodýnii, následkoch organicky postihnutého mozgu, či pri
iniciálnom hospitalizme.

Kazuistika

K problému podstatnej súvislosti syndrómu anxiety a ne-
urózy uvádzame kazuistiku 11,5-ročnej pacientky s OCD
symptomatikou. Jej matka bola doteraz 6-krát hospitalizo-
vaná pre OCD, matkin otec a pacientkin brat boli tiež liečení
na OCD. Matka je simplexná, stresogénna. Pacientka vyras-
tala v záťažovom rodinnom prostredí. Je z fyziologickej dru-
hej gravidity, primeraného psychomotorického vývinu. Vo
veku 3 roky mala nočné desy. Pre peľovú alergiu opako-
vala prvú triedu. Od 5 rokov bola sledovaná ambulantne
pre neurotický vývin s anxióznymi črtami. Nútila odpove-
dať rodinu na vnucujúce sa otázky, ak neodpovedali, pustila
plyn, štípala matku. Bála sa elektrického prúdu, obávala sa
aj chytiť hračky na batérie. Bála sa kontaminácie, ak matka
chytila jedlo do rúk, odmietala ho jesť. Pri prvej hospitali-
zácii vo veku jej 7 rokov sa uzavrela diagnóza ako nešpecifi-
kovaná porucha správania a emócií s úzkostnými stavmi pri
nevhodnom výchovnom prostredí. Mala zjavnú anxietu so
zvýšenou intrapsychickou tenziou, uvedomovala si početné
fóbie. Osobnosť bola neurotizovaná domácim prostredím pri
OCD poruche matky. Dostávala málo stimulov, bola ťažko
výchovne usmerniteľná, až agresívna k matke. Uprednostňo-
vala sladkosti ako kompenzáciu svojich stresov. Povolaním
chcela byť kaderníčkou. Osobnosť sa ďalej neuroticky roz-
víjala s črtami pedantérie, pri 3. hospitalizácii sa špecifiko-
vala ako OCD. Roku 2001 sa konštatovala u nej alexitýmia,
sekundárne s afektívnymi rozladami pri nevyhovení ritu-
álom V psychologickom vyšetrení metodikami KSAT, ROR,
RPM, v kresbe postavy podľa Hárdiho (1992) sa projiko-
vala výrazná anxiozita. Bolo zvýšené 45% prežívanie kla-
sických, sociálnych a predmetných objektov strachu, najmä
tmy a ignorancie. V ROR bol nález koartovaného zážitko-
vého typu. Index reality znížený. Zistili sa zvýšené vulgárne
odpovede, zlyhanie v tabuľke IV. a VIII. Obsahy boli devi-
talizované ako kostra a podobne i subjektívna a objektívna
kritika. Bola afiliácia k HD a objektu netopier. Tempera-

ment melancholický podľa JEPI (2003). Emočná labilita je
vyjadrená subjektívne: pri hnevaní sa na seba, keď sa pýta
otázkami na

”
hrozné veci“, ako: prach padá na hračky. Je

smutná, že sa pýta matky a otázky sa jej vtierajú, najmä
ak mama kričí. Rozumové schopnosti boli v nižšom pásme
priemeru. Záver: zvýšene anxiózne prežívanie, OCD symp-
tomatika viazaná na patické a induktívne rodinné prostre-
die, reaktívne sekundárne depresívna ambivalencia emoč-
ných vzťahov. Nastavená bola na fevarín, ale znova sa pre-
ukázalo ritualizované správanie, pri nevyhovení zlostne kri-
čala. Bola preliečená tioridazínom a boli odporučené týž-
dňové pobyty v Liečebno-výchovnom zariadení v Kyneku.
Zmenou prostredia sa jej stav zlepšil. Po infekte horných
dýchacích ciest sa u pacientky prejavilo zvýšené bazírovanie
na poriadku, musela opakovane počítať svoje šťastné čísla.
V auguste 2002 bola hospitalizovaná na KDP pre úzkosť
s obsesiou a kompulziou, strach, že ak matka silnejšie dupne
na zem pri chôdzi, potom prejde prach na prádlo v skrini,
zašpiní sa. Odkladala si veci, nikto sa ich nesmel dotknúť.
Bola nastavená na seropram. Pri liečbe OCD, ktorá bola
spojená s výrazným anxióznym syndrómom, bol podávaný
seropram a metóda systematickej desenzitizácie (SD) podľa
Kondáša (1969). Pacientka zažila v obávaných situáciách ko-
rektívnu skúsenosť, psychosomatickú relaxáciu v situáciách
vyvolávajúcich neurolabilitu, úzkosť a tenziu. Išlo o emočne
a kognitívno-ambivalentný vzťah k matke (podľa Blejchera,
1983). Ten bol nosným konfliktom pri OCD a naň naviazaný
iracionálny objektový vzťah: prach je na skrini a sliny sú
na hračkách s následným kompulzívnym správaním. Tento
pocit sa stupňoval, keď matka kričala. Pacientka produko-
vala tieto objekty v stave relaxácie a autogénneho tréningu.
Išlo o hierarchiu anxiet v poradí: mama kričí, prach je na
skrini a sliny sú na hračkách. Trikrát v týždni sa v relaxo-
vanom stave systematicky prezentovali uvedené predstavy
počas 4 týždňov. Poradie prezentácie bolo opačné – od naj-
menej rušivo pôsobiaceho objektu. Prezentácia každého ob-
jektu trvala pol minúty. Išlo najmä o habituáciu na matkino
správanie, teda objekt, na ktorý sa napájali mnohé obse-
sie a kompulzie. Vzhľadom na intelektové schopnosti bolo
možné uskutočniť klarifikačný pohovor vzniku neurotických
príznakov a problému úniku do choroby. Došlo k značnému
zlepšeniu stavu a subjektívneho prežívania. Po príchode do-
mov sa znížila frekvencia a intenzita neurotických prejavov.

Diskusia

Z psychobiologického hľadiska možno podľa Clonningera
(1987) uvažovať o osobnosti ako o komplexnom stupňovi-
tom systéme. Má 4 temperamentové dimenzie, ktoré sa vy-
víjajú od skorého detstva – vyhľadávanie novosti (novelty
seeking), vyhýbanie sa nepríjemnostiam (harm avoidance),
závislosť od odmeny (reward dependence) a húževnatosť,
vytrvalosť (persistance). Simplifikovane sa dá povedať, že
vyhľadávanie novosti súvisí s dopamínergickým systémom,
vyhýbanie sa nepríjemnostiam so sérotonínergickým systé-
mom, závislosť od odmeny viac s dopamínergickým systé-
mom, čo je rozdiel od pôvodnej koncepcie, keď sa tvrdila spo-
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jenosť iba s noradrenergickým systémom. Ďalej sa opisujú 3
charakterové dimenzie, ktoré sa vytvárajú v priebehu onto-
genézy a sú ovplyvnené učením. Ide o

”
selftranscendence,

cooperativness a selfdirectedness“. Pri úzkosti a depresii sú
deti menej kooperatívne. Podľa teórie dysfunkčne-kognitív-
nej schémy (Praško a Kosová, 1998) išlo u prezentovanej pa-
cientky o fixovanie mimovoľnej myšlienky ohrozenia, straty
matkinej náklonnosti s pocitom silnej úzkosti, ktorej sa sna-
žila zbaviť pomocou vôľového správania a vnucujúcich sa
otázok. Pacientka uskutočňovala obranné mechanizmy proti
úzkosti už preventívne s potrebou hodnotenia dysfunkčného
správania. Išlo o spojenie mimovoľných myšlienok, ambiva-
lentného emocionálneho vzťahu, silného pocitu úzkosti, čím
bolo správanie potencované. Rituálmi boli potlačené a udr-
žiavané vyhýbavým správaním so znížením anxiety a ten-
zie. Deti a adolescenti vedia ťažko vyjadriť anxietu, ktorá je
podkladom alexitýmie. Psychodynamicky ide vlastne o re-
gresiu a použitie obranných mechanizmov popretia a potla-
čenia s prenesením afektu na situácie a objekty, kde si to
postihnuté dieťa môže dovoliť. Vyhýba sa stresovej reakcii,
a preto skúša redukovať úzkosť jednoduchou formou vyhý-
bavého správania (Praško a Kosová, 1998).

Záver

Úzkostná porucha pacientky bola naviazaná na zodpoveda-
júci vek, spúšťacím faktorom bol ambivalentný emocionálny
vzťah k matke. Pacientka mala typickú premorbidnú ešte
detskú, rozvíjajúcu sa osobnosť (úzkostnú, bez humoru, s po-
citmi viny a krivdy) s obavami zo špiny, znečistenia a ná-
kazy. Mala pohotovosť k depresívnej reaktibilite. Terape-
uticky prístup bol zameraný na zvládnutie symptómov s po-
zitívnym sebaocenením pacientky (so miernením pocitu viny
a hanby). Závažná bola rodinná etiológia, interakcia v ro-
dine a patologické postoje. Takáto milieupatia sťažila liečbu.
Pozorovalo sa zintenzívnenie príznakov v tomto prostredí.
Na demonštrovanej kazuistike sa preukázal značný a roz-
hodný vplyv anxiozity pri vzniku a udržiavaní OCD v det-
skom veku, ako aj markantné zníženie frekvencie a intenzity
príznakov ochorenia antidepresívami typu SSRI a metódou
systematickej desenzitizácie.
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