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Pôvodná práca

Utváranie materskej prenatálnej väzby vo vzťahu s depresiou a stresom

počas tehotnosti

Martina Gomolčáková, Iveta Schusterová

Súhrn

Cieľom práce bolo poukázať na existenciu depresie už počas tehotnosti a potvrdiť negatívny vzťah medzi
prenatálnou depresiou, resp. prenatálnym stresom, vyplývajúcimi aj z požiadaviek tehotnosti a materskou
prenatálnou väzbou. Metodiky na meranie prenatálnej väzby z pohľadu matky (MAAS), prenatálnej depresie
(EPDS) a prenatálneho stresu (PDQ) sme administrovali v našej výskumnej vzorke tehotných respondentiek
(N=78), vo vekovom rozmedzí od 20–35 rokov, ktoré boli v čase testovania v rôznych časových obdobiach
gravidity. Výsledky boli analyzované pomocou štatistického balíka SPSS. Na základe zozbieraných údajov
výsledky poukázali ma možnú miernu až stredne silnú formu depresie u 37,2% respondentiek z našej vý-
skumnej vzorky, pričom u 29,5% z nich hovoríme o možnej prítomnosti klinicky závažnej depresie. Výsledky
ďalej potvrdzujú negatívnu súvislosť medzi prenatálnou depresiou a celkovou materskou prenatálnou väzbou.
Zároveň sme zistili vzťah, ktorý hovorí o tom, že čím vyššia bude úroveň prenatálnej depresie ako aj stresu,
tým nižšia bude kvalita materskej väzby. Potvrdenie týchto negatívnych súvislostí nás upozorňuje na väčšiu
pozornosť, ktorú by sme mali venovať oblasti vývinu vzťahu medzi matkou a jej dieťaťom už od prenatálneho
štádia.

Kľúčové slová: tehotnosť, prenatálny vývoj, prenatálna komunikácia, prenatálna väzba, prenatálna depresia,
prenatálny stres, kvantitatívny výskum.

Summary

The aim of this study was to summarize the knowledges about reciprocal communication between mother-
to-be and her child during the pregnancy, which is basic prerequisite to make maternal fetal attachment.
Second goal of the study was to demonstrate existention and negative association between prenatal depres-
sion, prenatal stress, which could be a consequence of pregnancy, and maternal prenatal attachment. The
group of seventy-eight pregnant women, with age range from 20 to 35, in the different period of pregnancy
completed the Maternal Antenatal Attachment Scale, Edinburgh Postnatal Depression Scale and Prenatal
Distress Questionnaire. The outcomes were analysed by SPSS and confirmed negative relationship between
prenatal depression and maternal antenatal attachment, and also association between prenatal depression
and quality of attachment. We investigated medium trength association between prenatal distress and qu-
ality of prenatal attachment. This confirmation of negative associations may warrant greater accent and
attention than was accorded to this kind of relationship and its development from the prenatal time of life.

Key words: pregnancy, prenatal development, prenatal communication, prenatal attachment, prenatal dep-
ression, prenatal distress, quantitative study.
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Úvod

Ľudské bytie v celej jeho zložitosti a komplexnosti, rozmani-
tosť jeho prežívania a správania nás vedie k presvedčeniu, že
ľudská bytosť je najväčším divom vo vesmíre. Iba v nej ta-
jomne vzniká vedomie, výraz, morálna skúsenosť, túžby, tra-
gédie i láska (Barocchiova, 1994). Príchodu človeka na svet
predchádza deväť mesiacov jeho vývinu, akýsi malý ľudský
život, počas ktorého plod poznáva svet a adaptuje sa naň
vďaka prežívaniu v dyáde so svojou matkou a s jej širším
okolím.

Dôležitosť vzťahu medzi matkou a jej dieťaťom vo veku
dojčaťa je konceptualizovaná a dobre dokumentovaná Bo-
wlbyho vzťahovou teóriou. Poznatky posledných rokov uka-
zujú, že sa vzťah medzi matkou a jej dieťaťom začína rozvíjať
ešte pred narodením dieťaťa. Tento fenomén vzťahu však nie
je zatiaľ dobre preskúmaný.

Vzťah matky s jej nenarodeným dieťaťom je nezvyčajne
mocný. Neexistuje iný čas v živote, kedy sú dvaja ľudia viac
schopní komunikovať a zdieľať najdôvernejšie pocity. Dô-
sledná a vedomá materská pozornosť a interakcia, ktoré vedú
k prenatálnemu vzťahu sú najlepšími darmi, ktoré matka
môže dať svojmu dieťaťu (Preisser, 1997). Prenatálne utvá-
ranie vzťahu poskytuje milujúce, výživné, stimulujúce a bez-
pečné prostredie pre dieťa – pred narodením a rovnako aj po
ňom. Matka takto

”
vybavuje“ dieťa základnými kľúčmi na

dosiahnutie úspechu v živote. Je dôležité robiť všetko preto,
aby svet prijal správu, že maternica je školou, ktorú všetky
deti navštevujú (Chamberlain, 2003).

Väzba matky a dieťaťa po narodení by mala byť pokračo-
vaním už dávno začatého vzťahu. Hovorí nám o tom aj tento
príbeh:

”
Keď lekár položil po pôrode Ráchel do mojich rúk,

mäkko som sa jej prihovárala. Prestala trhať rúčkami, oto-
čila hlávku ku mne a pozrela sa mi priamo do očí. Nebolo to
naše prvé stretnutie, lebo sme sa spoznávali počas deviatich
mesiacov čakania. V jej očiach som videla, že ma poznala
a milovala. Mala dôverujúce oči, ktoré sa nemuseli poze-
rať bokom alebo odmietať či posudzovať“ (MacNutt, 2002).
Toto dieťa po narodení poznalo svet očami matky. Z príbehu
sa zdá, poznalo svet dôverujúci a priaznivý, nie ohrozujúci.
Poznajú takéto bezpečie aj deti matiek, ktoré sa cítia preťa-
žené pod tlakom každodenného stresu, či nových požiadaviek
tehotnosti ? Matiek, ktoré nepoznajú správne mechanizmy
na vyrovnávanie sa so zmenami či už telesnými, psychic-
kými, hormonálnymi, ktoré sa k tomuto špecifickému obdo-
biu viažu ? Dlhotrvajúce stresy môžu viesť ďalej k nebezpeč-
nejším depresívnym epizódam počas tehotnosti. O prenatál-
nej depresii sa žiaľ dočítame v literatúre omnoho menej ako
o depresii popôrodnej, a je pritom dokázateľné, ako navzá-
jom spolu úzko súvisia. Perinatálna depresia je definovaná
ako stav závažnej alebo miernej depresívnej epizódy, ktorá
sa odohráva v priebehu tehotnosti, kedy sa jej hovorí prena-
tálna depresia, alebo prebieha v rámci prvých 12 mesiacov
po pôrode, kedy sa táto depresia nazýva postnatálnou. DSM-
IV definuje depresívnu poruchu ako periódu trvania aspoň
dvoch týždňov, počas ktorej osoba prežíva denné poruchy
nálad, intenzívne pocity smútku, alebo stratu záujmu o ak-

tivity, ktoré boli doposiaľ príjemné a aspoň štyri z ôsmich
symptómov ako sú hyper/hyposomnia, zmena chuti do jedla,
psychomotorická agitácia, strata energie, pocity zbytočnosti
a viny, problémy s koncentráciou, strata záujmu o sexuálny
život, suicidálne myšlienky až suicidálne pokusy.
Občas sa vyskytujúce negatívne emócie alebo stresové si-

tuácie neovplyvnia nepriaznivo vnútromaternicovú väzbu.
Nenarodené dieťa je dostatočne odolné a nedá sa odradiť
niekoľkými rušivými momentmi. Nebezpečie vzniká vtedy,
keď cíti, že sa mu matka odcudzuje alebo keď sa sústavne
zanedbávajú jeho telesné a psychické potreby.
Veľmi dôležitý je okamih prijatia dieťaťa matkou i otcom

a jeho začlenenie do celého ich spoločného života (Sunder-
landová, 2006). Láska matky je najsilnejšou ochranou, akú
môže dieťa získať nie len proti depresii, ale aj proti negatív-
nemu stresu (Verny a Kelly, 1993).
S komunikáciou medzi matkou a dieťaťom počas tehot-

nosti je to tak, že je nemožné nekomunikovať, a všetko, čo je
sprostredkované akýmkoľvek spôsobom, je skutočné (Fedor-
Freybergh a Mikloško, 2008). Spôsob a intenzita tejto komu-
nikácie vedú k budovaniu vzťahu, určujú dimenzie, akými
sú jeho kvalita a sila. Tento vzťah buduje základy dušev-
ného života dieťaťa pred príchodom na svet. Thomas Verny
a John Kelly (1993) vo svojej knihe hovoria o troch úrov-
niach prenatálnej komunikácie medzi matkou a jej ešte ne-
narodeným dieťaťom, o fyziologickej, sympatickej a behavi-
orálnej. Zo senzorickej komunikácie môžeme spomenúť ko-
munikáciu akustickú, haptickú, svetelnú či komunikáciu cez
chute. Nielen matka komunikuje so svojím dieťaťom, ale ne-
spočetné práce poukazujú na to, že prenatálne dieťa je po-
čujúcou, vidiacou, cítiacou a veľmi citlivou bytosťou. Liley
(1972) zdôrazňoval, že fetus je aktívna, rozvíjajúca sa in-
dividualita, odpovedajúca na okolie takým spôsobom, aby
zlepšovala svoj komfort.
Dieťa v maternici je jedinečnou osobnosťou, a ako ho-

vorí prof. Fedor-Freybergh (2008), deti sú rôznorodé už pri
narodení. Každé dieťa je osobnosťou samo o sebe a okrem
genetických daností má mimoriadne dôležitú úlohu aj deväť
mesiacov tehotnosti.
Dnes, keď je už známe, že dieťa je komunikujúcim partne-

rom a jeho osobnosť sa vyvíja v interakcii so životnou skúse-
nosťou už počas prenatálneho vývinu, je dôležité klásť dôraz
na prežívanie tehotnosti tých matiek, ktorých tehotnosť nie
je iba žiarivým obdobím. V centre nášho záujmu stoja te-
hotné matky, ktoré nepoznajú, aký aktívny je život dieťaťa
už počas prenatálneho štádia a ktoré nevedia, ako môžu ve-
dome budovať vzťah so svojimi prenatálnymi deťmi. Zau-
jímajú nás matky, ktoré trpia nadmerným stavom úzkosti
a stresu a boja sa priznať si to pred sebou aj svojim okolím.
Je podľa nás dôležité o existujúcom strese a depresii počas
tehotnosti hovoriť, aby matky, ktorých sa to osobne týka
vedeli, že nie sú jediné, ktoré sa takto cítia. Psychologická
prenatálna literatúra hovorí o strese matky počas tehotnosti
a jeho vplyve v súvislosti s pôrodnými komplikáciami, s one-
skoreniami v mentálnom vývoji a inými poruchami dieťaťa.
Nedostatok fyzickej a emocionálnej výživy počas tehotnosti
prirodzene spôsobuje dieťaťu podváhu pri narodení, a je mo-
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tívom rôznych komplikácií, vrátane neurologických anomálií,
ktoré sa prejavujú predovšetkým počas školského obdobia.
Naopak plánované a vytúžené deti prezentujú pozoruhodný
náskok pred ostatnými (Chamberlain, 2003).
Základnou charakteristikou všetkých vývinových teórií je

bezpečná základňa dieťaťa, bezpečné korene, ktoré napĺňajú
primárnu potrebu bezpečia (Maslow, 2000). A preto v nepo-
slednom rade i z pohľadu prenatálneho dieťaťa a jeho potrieb
si trúfame hovoriť, že je i v jeho záujme starostlivosť o matku
počas tehotnosti aj z pohľadu psychiky. Priestorovým cieľom
väzbového správania je podľa Bowlbyho blízkosť, pocitovým
cieľom je istota (Heretik a Heretik, 2007). Tému bytia, pre-
bývania a domova možno ako univerzálnu ľudskú skúsenosť
zaradiť medzi základné antropologické charakteristiky a psy-
chologické potreby človeka. A to aj preto, že jednou z naj-
hlbších existenciálnych túžob je túžba byť milovaný, patriť
niekam, byť vo vzťahu, byť naviazaný na citový a duchovný

”
domov“, ktorý možno chápať v rôznych významoch (Naniš-
tová, 2008). V našom prípade môžeme maternicu prirovnať
k mäkkej, teplej komôrke, v ktorej si dieťa prebýva, kým
nepríde na svet (Nilsson et al., 1986) a nazvať ju prena-
tálnym domovom (Schusterová, 2008). Je našou výskumnou
úlohou potvrdiť spomínané súvislosti a tým zároveň pomôcť
v intervencii proti tomu, aby nadmerné stresy a prenatálna
depresia ohrozovali a znižovali kvalitu vznikajúceho vzťahu
matky a dieťaťa a znižovali kvalitu

”
prenatálneho domova

istoty a bezpečia“, ktorý je potrebným základom pre budúci
život a všetky ďalšie vzťahy dieťaťa.

Cieľ výskumu a výskumné hypotézy

Základný problém sme sformulovali do otázky: Aký je vzťah
prenatálnej depresie, prenatálneho distresu matky a utvárania
materskej prenatálnej väzby k dieťaťu počas vnútromaternico-

vého vývinu? Podrobné smerovanie nami predpokladaných
interakcií medzi premennými nášho výskumu sme vyjadrili
v podobe výskumných hypotéz.

Potvrdenie existencie prenatálnej depresie

Hy 1: Predpokladáme určité prejavy symptómov prenatálnej
depresie v priebehu tehotnosti.
Potvrdenie súvislosti medzi prenatálnou depresiou a vy-

tváraním väzby medzi matkou a jej ešte nenarodeným dieťa-
ťom počas tehotnosti.

Hy 2: Predpokladáme, že prenatálna depresia je v signifi-
kantne negatívnom vzťahu s materskou prenatálnou väzbou
a jej zložkami – s intenzitou a kvalitou tejto väzby.
Potvrdenie súvislosti medzi prenatálnym stresom a vytvá-

raním väzby medzi matkou a jej ešte nenarodeným dieťaťom
počas tehotnosti.

Hy 3: Predpokladáme, že prenatálny stres je v signifikantne
negatívnom vzťahu s materskou prenatálnou väzbou a jej
zložkami – s intenzitou a kvalitou tejto väzby.

Výskumná vzorka a metóda

Na našom výskume sa zúčastnilo 78 tehotných responden-
tiek v rôznom časovom štádiu tehotnosti, vo veku od 20 do
35 rokov. Priemerný vek matiek bol 28,3 roka. Priemerná
dĺžka tehotnosti bola 28. týždeň. Na oslovenie responden-
tiek sme použili zámerný výber na oddelení Gynekologicko-
pôrodníckej kliniky vo FN v Košiciach a metódu

”
snehovej

gule“ s využitím elektronickej komunikácie. Mamičky boli
oboznámené s podmienkami výskumu informovaným súhla-
som a požiadali sme ich o vyplnenie batérie testov, ktorú
tvorili metodikyMAAS (Condon), EPDS (Cox, Sagovsky, Hol-
den), PDQ (Lobel, Yali), v priebehu mesiacov január-marec
2009. Súčasťou testovej batérie boli doplňujúce otázky, zis-
ťujúce demografické údaje a iné aspekty tehotnosti, na zá-
klade ktorých sme diferencovali respondentky z hľadiska
veku, vzdelania, dĺžky gravidity, rodinného stavu, poradia
čakaného dieťaťa a plánovanosti tehotnosti (tab. 1–6).

Tabuľka 1. Charakteristika vzorky z hľadiska veku.

Vek 20–25 26–30 31–35 chýb.
rokov rokov rokov odpovede

N 24 24 27 3

% 30,77% 30,77% 34,62% 3,85%

Tabuľka 2. Charakteristika vzorky z hľadiska vzdelania.

Vzdelanie stredoškolské vysokoškolské chýb.
odpovede

N 28 46 4

% 35,9% 58,97% 5,13%

Tabuľka 3. Charakteristika vzorky z hľadiska dĺžky gravidity.

Trimester prvý druhý tretí chýb.
trimester trimester trimester odpovede

N 4 25 45 4

% 5,13% 32,05% 57,69% 5,13%
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Tabuľka 4. Charakteristika vzorky z hľadiska rodinného sta-
vu.

Rodinný stav vydatá slobodná s partnerom

N 67 11

% 85,90% 14,10%

Tabuľka 5. Charakteristika vzorky z hľadiska poradia čaka-
ného dieťaťa.

Poradie
dieťaťa prvé druhé tretie štvrté piate šieste

N 36 25 7 6 3 1

% 46,15% 32,05% 8,97% 7,69% 3,86% 1,28%

Tabuľka 6. Charakteristika vzorky z hľadiska plánovanosti
tehotnosti.

Plánovanosť tehotnosti plánované neplánované

N 54 24

% 69,23% 30,77%

Škála materskej prenatálnej väzby (MAAS)

Väzbu matky k prenatálnemu dieťaťu sme merali pomocou
metodiky Maternal Antenatal Attachment Scale (MAAS),
vytvorenú dr. Condonom (1993). MAAS je 19-položková se-
bavýpoveďová škála, hodnotiaca pocity materinskej väzby.
Bola vytvorená na zachytenie rozvíjajúcej sa väzby matky
k plodu.
Škála má dva komponenty:

a) Desať položiek reflektuje kvalitu materinských pocitov,
kvalitu interakcie matky s jej ešte nenarodeným dieťaťom.
Faktor kvalita hodnotí pozitívne emócie a myšlienky,
týkajúce sa blízkosti, nežnosti, túžby poznať a vidieť
dieťa, potešenia z interakcie, zahŕňa negatívny stres
z predstavenej straty a konceptualizáciu plodu ako ma-
lej osoby.

b) Druhý komponent, osem položiek, reflektuje silu a inten-
zitu sústredenia sa na ešte nenarodené dieťa, čo predsta-
vuje intenzitu zaoberania sa ním, množstvo času, ktoré

očakávajúca matka prežíva myslením na dieťa, rozprá-
vaním sa s ním a snívaním o ňom. Je to rozsah, v akom
plod zaberá centrálne miesto v matkinom emocionál-
nom živote (Condon a Corkindale, 1997).

Jedna z položiek nie je zahrnutá do žiadnej zo subškál, je
započítavaná do celkového skóre väzby. Každá položka skó-
ruje na päť bodovej škále od 1 po 5, jednotka reprezentuje
absenciu konceptu materskej väzby k plodu, a päť reprezen-
tuje materinské pocity puta, ktoré sú pozitívne a silné. Ana-
lýza integrity dotazníka v našom výskume: Cronbachovo alfa
pre celú stupnicu bolo α= 0,80. Reliabilita dotazníka MAAS
v našom výskume bola veľmi dobrá. Minimálne možné skóre
v MAAS je 19 a maximálne 95 bodov. Potenciálne rozpätie
skóre pre subškálu Kvalita je od 10–50 bodov, a pre subškálu
Intenzita od 8–40 bodov (Tsartsara a Johnson, 2006).

Edinburghská škála postnatálnej depresie (EPDS)

K včasnému rozpoznaniu prenatálnej depresie sme použili
skríningovú metódu, seba-výpoveďovú škálu Edinburgh Po-
stnatal Depression Scale (EPDS), vytvorenú a prvýkrát opí-
sanú autormi Cox, Holden a Sagovsky v roku 1987. EPDS je
10-položková škála, vytvorená špeciálne na skríning a hodno-
tenie perinatálnej depresie. Nie je škálou iba na detekciu dep-
resie v postnatálnom období, je používaná aj na monitoro-
vanie depresie v gravidite. Neobsahuje žiadne položky, ktoré
by znemožňovali jej použitie v priebehu tehotnosti (Condon
a Corkindale, 1997). Metodika zahŕňa položky zamerané na
úzkosť, sebaobviňovanie, oslabený coping, až sebapoškodzo-
vanie. Položky sa týkajú bežných symptómov depresie, ok-
rem somatických symptómov, akými sú únava, zmeny chuti
do jedla, ktoré sa objavujú prirodzene v tehotenstve a ne-
rozlišovali by depresívne ženy od nie depresívnych. Autori
uvedomujúc si, že škála pre tehotné ženy a ženy po pôrode
by mala byť jednoduchá a rýchla na vyplnenie, vytvorili me-
todiku, ktorá má 10 položiek, a jej administrácia a vyplnenie
nezaberie viac ako 5 minút. Respondentky vyberajú, ktorá
zo štyroch možných odpovedí je najbližšie tomu ako sa cí-
tili za posledných sedem dní. Odpovede skórujú na škále od
0 do 3 podľa narastajúcej vážnosti symptómov, vyššie skóre
indikuje depresívnejšie symptómy. Reliabilita vnútornej kon-
zistencie (Cronbachovo alfa) dotazníka EPDS v našom vý-
skume bola α=0,86.

Dotazník prenatálneho distresu (PDQ)

Na meranie stresu špecifického pre tehotenstvo sme použili
revidovanú 17-položkovú verziu dotazníka Prenatal Distress
Questionnaire (PDQ) vytvorenú autormi M. Lobel a A.M.
Yali.
Mamičky v tomto dotazníku poukazujú na vážnosť ich

pocitov negatívneho stresu
”
znepokojujem sa, som rozčúlená,

alebo mám starost“ v rámci určitých tém, akými sú lekárska
starostlivosť, fyzické symptómy, rodičovstvo, telesné zmeny
a zdravie dieťaťa. Odpovede sú zaznamenávané na trojbo-
dovej škále od nie vôbec (0 bodov) po veľmi (2 body). (Lo-
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bel a Hamilton, 2008). Reliabilita vnútornej konzistencie
(Cronbachovo alfa) dotazníka PDQ v našom výskume bola
α=0,73.

Analýza dát

Na spracovanie výskumných dát sme použili štatistické testy
pomocou programu SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) pre Windows. Najskôr sme urobili deskriptívnu
analýzu dát a pokračovali sme korelačnou analýzou pomo-
cou Pearsonovej korelácie. Následne sme počítali koeficienty
korelácií.

Analýza a interpretácia výsledkov

Na základe zozbieraných dát sme vypočítali priemerné hod-
noty, štandardné odchýlky, minimálne a maximálne hodnoty
hrubého skóre pre každý dotazník (tab. 7).

Tabuľka 7. Charakteristika vzorky z hľadiska poradia čaka-
ného dieťaťa.

N=78 Priemer SD Minimum Maximum

celková MFA 79,9 7,2 51 92

kvalita MFA 45,9 3,5 34 50

intenzita MFA 29,7 4,5 13 38

EPDS 8,9 5,1 0 21

PDQ 11,6 4,7 2 22

Použitím Pearsonovej korelácie sme zistili významnú po-
zitívnu stredne silnú koreláciu medzi subškálou kvalita
a intenzita materskej prenatálnej väzby v našom výskume
(r=0,474, **p≤0,01). Vysoká úroveň kvality sa stredne silno
viaže s vysokou úrovňou intenzity väzby. Koeficient determi-
nácie nám udáva, že 22,5% variancie v hodnotách premen-
nej kvalita vysvetľuje variancia hodnôt premennej intenzita.
Z toho vyplýva, že materské prenatálne väzbové skóre kva-
lity a intenzity je zmysluplným meraním celkovej väzby.

Kontakt s prenatálnou depresiou v období
tehotenstva v našej výskumnej vzorke

Podľa teórie EPDS (Matthey et al., 2006), získané HS≥13
bodov hovorí o možnej existencii klinicky závažnej depresie
u tehotných respondentiek, ktorú je nutné potvrdiť ďalším
testovaním. Skóre EPDS od 9–12 bodov je ukazovateľom
pre možnú miernu až strednú formu depresie. Vychádzajúc
z teórie sme v Hy 1 predpokladali, že sa v našej výskumnej
vzorke preukážu symptómy prenatálnej depresie. Z našej vý-
skumnej vzorky získalo hodnotu HS EPDS≥13=23 respon-
dentiek, čo znamená 29,5% z celkového počtu. HS EPDS≥9

bodov získalo 33 respondentiek, čo predstavuje 37,2% našej
výskumnej vzorky. Táto hypotéza sa nám potvrdila.

Vzťah medzi materskou prenatálnou väzbou,
intenzitou väzby, kvalitou väzby a prenatálnou
depresiou

Výsledky korelačných koeficientov medzi celkovou mater-
skou prenatálnou väzbou, intenzitou väzby, kvalitou väzby
a prenatálnou depresiou uvádzame v tabuľke 8. Zistili
sme slabú signifikantnú negatívnu koreláciu medzi prena-
tálnou depresiou a celkovou materskou prenatálnou väzbou.
Stredne silnú signifikantnú negatívnu koreláciu sme zistili
medzi prenatálnou depresiou a kvalitou prenatálnej väzby.
Vysoká úroveň celkovej materskej prenatálnej väzby sa

slabo viaže s nízkou úrovňou prenatálnej depresie (r=–0,27);
a vysoká úroveň kvality materskej prenatálnej väzby sa
stredne silno viaže s nízkou úrovňou prenatálnej depresie
(r=–0,47).
Hodnota koeficientu determinácie udáva, že 7,3% varian-

cie v hodnotách premennej celková materská prenatálna
väzba vysvetľuje variancia hodnôt premennej prenatálna
depresia.
Hodnota druhého koeficientu determinácie udáva, že

22,1% variancie v hodnotách premennej kvalita materskej
prenatálnej väzby vysvetľuje variancia hodnôt premennej
prenatálna depresia.

Tabuľka 8. Koeficienty korelácie (Pearson) medzi MAAS
a EDPS.

N=78 MAAS Kvalita väzby Intenzita väzby

EPDS –0,27* –0,47** –0,08

*p≤0,05; **p≤0,01

VHy 2 sme predpokladali, že celková materská prenatálna
väzba a jej zložky-intenzita a kvalita sú v signifikantne ne-
gatívnom vzťahu s prenatálnou depresiou. Zistené výsledky
hypotézu čiastočne potvrdili (r=–0,27/–0,47).

Vzťah medzi materskou prenatálnou väzbou,
intenzitou väzby, kvalitou väzby a prenatálnym
stresom

Výsledky korelačných koeficientov medzi materskou prena-
tálnou väzbou, intenzitou väzby, kvalitou väzby a prenatál-
nym distresom uvádzame v tabuľke 9. Použitím Pearsonovej
korelácie sme zistili slabú signifikantnú negatívnu koreláciu
medzi prenatálnym distresom a kvalitou materskej prenatál-
nej väzby.
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Vysoká úroveň celkovej materskej prenatálnej väzby sa
stredne silno viaže s nízkou úrovňou prenatálneho distresu
(r=–0,26).
Hodnota koeficientu determinácie udáva, že 6,8% varian-

cie v hodnotách premennej kvalita materskej prenatálnej
väzby vysvetľuje variancia hodnôt premennej prenatálny
distres.

Tabuľka 9. Koeficienty korelácie (Pearson) medzi MAAS
a PDQ.

N=78 MAAS Kvalita väzby Intenzita väzby

PDQ –0,05 –0,260* 0,105

*p≤0,05

V Hy 3 sme predpokladali, že materská prenatálna väzba
a jej zložky- ntenzita a kvalita majú signifikantne negatívny
vzťah s prenatálnym distresom. Zistené výsledky hypotézu
čiastočne potvrdili (r =–0,260), avšak iba pre vzťah kvality
väzby a prenatálneho distresu.

Diskusia

Podarilo sa nám potvrdiť teóriu, ktorá hovorí o existencii
depresie už počas tehotnosti (Forgáčová, 2001; Brandon,
2006; Green, 1998; Clement, 1995; Condon a Corkindale,
1997). Green (1998) zistila, že prenatálne stavy a nálady sú
signifikantným faktorom postnatálneho emocionálneho well-
beingu, i keď nehľadala odpoveď na to, prečo sú ženy ne-
šťastné počas tehotnosti, uviedla, že veľkým prediktorom
nálady počas tehotnosti boli práve prvé reakcie na tehot-
nosť, ktoré boli prepojené s manželským či partnerským ži-
votom. Postnatálny stav sa zdá byť jednoduchým pokračo-
vaním prenatálneho stavu. Aby sme teda predchádzali post-
natálnej depresii, je potrebné venovať sa naplno už prena-
tálnym stavom. Dokonca výskumy hovoria, že matky, ktoré
boli silnejšie pripútané k svojim deťom, mali nižšie riziko
trpieť depresiou i po pôrode (Besser a Priel, 2003).
Výskum potvrdil aj náš druhý predpoklad v súlade s teó-

riou a predchádzajúcimi výsledkami výskumov (Condon
a Corkindale, 1997; Brandon, 2006). Depresívna prenatálna
symptomatológia je vo vzťahu s celkovou materskou prena-
tálnou väzbou, a zároveň sa preukázala aj stredne silná sú-
vislosť s jej kvalitatívnou zložkou. Výskumy hovoria o tom,
že depresívne matky sú uzavreté vo vzťahu k svojim deťom
(Dawson et al., 1992; Murray, 1992). Naše zistenia hovoria
o potrebe identifikovať a intervenovať, kde je to možné zlep-
šiť, posilniť materskú prenatálnu väzbu a liečiť perinatálnu
depresiu, pretože depresia a materská väzba majú recipročný
vzťah (Priel a Bresser, 1999). V kategórii celkovej mater-
skej prenatálnej väzby sme nedosiahli možné spodné hranice
skóre, čo môže naznačovať isté smerovanie dnešnej doby –

pre matky nie je pojem prenatálneho vzťahu neznámy. Ďal-
ším dôvodom toho, že sme nezachytili nízke skóre mater-
skej prenatálnej väzby v našej výskumnej vzorke, môže byť
to, že nám chýbali respondentky, ktoré by zastupovali prvý
trimester tehotnosti, kedy je väzba matky a dieťaťa menej
silná i menej kvalitná. Teória hovorí o vyššej intenzite vzťahu
v treťom trimestri, ako i autori našli súvislosti medzi väz-
bou a gestačným vekom plodu, teda zvyšujúcou sa intenzitou
väzby počas tehotnosti, najmä po prvých pohyboch dieťaťa
(Muller, 1992; Matějček a Langmeier, 1986).
Prekvapením z našich výsledkov je prenatálny stres nie len

v negatívnej súvislosti s väzbou, ale ako jediný kladný vzťah,
ktorý sa preukázal, je vzťah stresu a väzbovej zložky inten-
zita. Hovoríme o slabom nesignifikantne pozitívnom vzťahu,
ktorý naznačuje tendenciu zvyšovania sa intenzity väzby
matky k dieťaťu pri zvyšujúcom sa strese, podobne ako to
naznačila i Cranley (1981).
Považujeme za potrebné spomenúť aj limity nášho vý-

skumu, medzi ktoré patrí už spomenutý nezachytený prvý
trimester tehotnosti. Vzhľadom k tomu, že sme sa v škále
MAAS pýtali na veľmi špecifický typ vzťahu, ktorý má
pre každú mamičku nezovšeobecniteľné špecifické charak-
teristiky, aj napriek tomu, že Condonove postuláty obsa-
hovali prvky všeobecnej ľudskej väzby, ako sú túžba po-
znať, chrániť, predchádzať strate, byť v kontakte, výzvou
do budúcnosti pre nás je urobiť výskum aj pomocou iného
typu zbierania údajov, napr. pomocou štruktúrovaného in-
terview a následnej kvalitatívnej analýzy. Spoľahlivosť seba-
výpovedných škál, ktoré sme vo výskume použili, bola veľmi
dobrá, taktiež ako v predošlých výskumoch, kde boli tieto
metodiky použité. Uvedomujeme si, že dáta z týchto škál
sú ovplyvnené schopnosťou a ochotou respondentiek o sebe
pravdivo vypovedať.
Naše výsledky v mnohom potvrdili doterajšie zistenia

a prispeli tak k výskumu a rozvíjajúcim sa intervenciám,
ktoré sú spojené s materskou prenatálnou väzbou a peri-
natálnymi poruchami nálad. Je potrebné si uvedomiť, že aj
matky, ktoré majú slabšiu väzbu so svojimi prenatálnymi
deťmi, túto väzbu predsa len majú a potrebujú často iba
povzbudiť a pomôcť k jej skvalitneniu, čo môže mať blaho-
darné následky do budúcnosti.

Záver

V našej štúdii sme sledovali obdobie tehotnosti, ktoré je
pre každú matku jedinečnou skúsenosťou a preto sme oča-
kávali rôznorodosť v prežívaní a správaní žien. Tieto ženy
nazývame už od prenatálneho štádia matkami. Sú to matky
v pravom zmysle slova, ktoré sú zodpovedné za svoje pre-
natálne deti. Svojim správaním im totiž jednoznačne môžu
priniesť bezpečie a pokoj, alebo naopak nepohodu a úzkosť,
s ktorými sa potom rodia do sveta.
Získali sme široký obraz o prístupe matiek k ich prenatál-

nym deťom a o rôznych premenných, ktoré s touto dimen-
ziou súvisia. Konkrétne sme sa zamerali na súvislosť ma-
terskej prenatálnej väzby, jej kvality a intenzity s depresiou
a stresom. V teoretickej časti sme vymedzili spôsob, akým
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sme pristupovali ku konštruktu materskej prenatálnej väzby.
V praktickej časti sme sa snažili poukázať na potrebu o tejto
väzbe viac hovoriť a vysvetliť túto potrebu na základe dôle-
žitých súvislostí. Vychádzajúc zo zloženia našej výskumnej
vzorky ju môžeme považovať za reprezentatívnu pre druhý
a tretí trimester tehotnosti. Aj keď sa v našom výskume ob-
javili isté limity, snažili sme sa priniesť čo možno najviac
relevantných zistení ku skúmanej téme. Veríme, že nájdu
svoje uplatnenie v praxi.
Ukázalo sa, že depresívna symptomatológia je prítomná

už počas tehotnosti a jej negatívne súvislosti s materskou
prenatálnou väzbou sú zjavné. Taktiež ako reálne sú súvis-
losti stresu a kvality tejto väzby. Na základe našich ako aj
predošlých zistení tak môžeme konštatovať, že keďže je pre-
natálna väzba základom pre život čakaného dieťaťa a je re-
álna hrozba jej porušenia poruchami nálad matky, akou je
depresia a taktiež nadmerným stresom, je v konečnom dô-
sledku ohrozený zdravý vstup jedinca do života, ohrozená
jeho vlastná osobnosť, ktorá sa buduje už počas prenatál-
neho vývinu v interakcii s matkou a taktiež jeho ďalšie in-
terpersonálne fungovanie s matkou ako i inými.
Naše výsledky nie sú nespochybniteľné, sú však konzis-

tentné s teóriou a doterajšími výsledkami a preto si mys-
líme, že je potrebné i s ohľadom na nich budovať citlivý
prístup k tehotným matkám a konkrétnu intervenciu. Tu sa
nám ukazuje reálny príklad toho, ako šťastie jedného človeka
závisí od šťastia druhého až priam doslovne.
Štúdium psychobiologických vzájomných vzťahov matky

a plodu predstavujú podnetný sektor výskumu, z ktorého vy-
plýva možnosť poukazovať na správy, ktoré si matka a plod
vymieňajú a ktoré môžu byť príčinami spôsobu správania sa
matky a dieťaťa pred a po narodení (Mancuso et al., 2003),
preto sa domnievame, že si predkladaná problematika zaslu-
huje i ďalšiu pozornosť.∗

∗Ako prednáška bola práca prezentovaná na XXVII. česko-
slovenskej psychoterapeutickej konferencii 14.–17.októbra
2009 v Trenčianskych Tepliciach a sčasti bola publikovaná
v časopise Prenatálne dieťa, 2, 2009, č. 1, s. 55–62.
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