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Prehľadová práca

Psychosomatické pohľady na problematiku chronických zápalových ochorení

čreva detského a adolescentného veku

K. Kovátsová, A. Heretik∗, L. Kovács

Psychosomatic aspects of chronic inflammatory bowel disease in children

and adolescents

Súhrn

Článok prináša prehľad súšasných poznatkov o psychosomatických aspektoch nešpecifických zápalových ocho-
rení čreva (inflammatory bowel disease – IBD) so zameraním na detský a adolescentný vek. Venuje sa aj
špecifikám psychosomatiky v tejto vekovej skupine pacientov. Jadrom práce je prehľad výskumov posledných
desaťročí o psychosomatických aspektoch IBD zameraných na osobnostné charakteristiky, charakteristiky
rodinného prostredia a spracúvanie záťažových životných udalostí u pacientov s IBD v detskom a adoles-
centnom veku, ako aj v dospelom veku (lit. 30).

Kľúčové slová: IBD, psychosomatika detského a adolescentného veku, psychosomatická rodina, osobnosť
pacienta s IBD, záťažové životné udalosti

Summary

The study reviews present knowledge of the psychosomatic aspects of non-specific inflammatory bowel
disease (inflammatory bowel disease – IBD) in children and adolescents. It analyses also the specific nature
of psychosomatics in this group of patients. The study reviews the research of the psychosomatic aspects of
IBD, aimed at the personal characteristics, family characteristics and processing of stressing life events in
children, adolescents and adults with IBD (Ref. 30).

Key words: IBD, psychosomatics in children and adolescents, psychosomatic family, personality of the IBD
patient, stressing life events

Chronické zápalové ochorenia čreva

Chronické zápalové ochorenia čreva (inflammatory bowel di-
sease, IBD) zahrňujú dve nozologické jednotky, a to ulce-
róznu kolitídu (ulcerative colitis, UC) a Crohnovu chorobu
(Crohn’s disease, CD). Pre ulceróznu kolitídu je typický zá-
pal sliznice a submukózy čreva, ktorý postihuje konečník
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alebo rozsiahlejšie časti hrubého čreva. Na rozdiel od ulce-
róznej kolitídy pri Crohnovej chorobe zápal postihuje všetky
vrstvy črevnej steny v ktorejkoľvek časti tráviaceho traktu
od dutiny ústnej až po konečník (Kirschner, 1988).

Etiológia a patogenéza

Klinický obraz a priebeh oboch ochorení je známy, stále však
nie je zodpovedaná otázka ich etiológie a patogenézy. Po-
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sledné roky síce nové poznatky v imunológii postupne vná-
šajú svetlo do patogenézy ochorenia, čo je však spúšťačom,
doteraz stále nie je objasnené. V etiológii v posledných ro-
koch vystupujú do popredia štyri možnosti: genetická pre-
dispozícia, environmentálne faktory, infekcia a imunologické
faktory. Už dávnejšie je známe, že jedným z etiopatogene-
tických činiteľov môže byť aj stres (Mařatka, 1988). Psycho-
somatická koncepcia vychádza z pozorovania, že vzplanutie
choroby môže vyvolať aj psychická trauma. Pozorovateľné
sú aj charakteristické psychické črty osobnosti, infantilná
štruktúra osobnosti a výrazný sklon k depresívnym stavom
(Dieška, 1986; Gvozdják, 1987).

Výskyt

Incidencia je vo svetovej populácii 3–15 nových prípadov na
100 000 obyvateľov za rok (Lukáš, 1997). U nás je incidencia
ulceróznej kolitídy 3–5 nových prípadov na 100 000 obyva-
teľov a Crohnovej choroby 1,7–2 nové prípady na 100 000
obyvateľov (Bitter a spol., 1992). Asi 20% pacientov s ulce-
róznou kolitídou je diagnostikovaných vo veku už pred 20.
rokom, pri Crohnovej chorobe je to ešte viac (25–30% pa-
cientov). Najvyššia prevalencia je medzi 11. až 15. rokom
s vrcholom výskytu medzi 16. až 20. rokom. Opisujú sa aj
prípady detí s ulceróznou kolitídou v dojčenskom veku (Kir-
schner, 1988).

Klinický obraz

Ako prvý Helmholtz roku 1923 opísal klinický obraz ulceróz-
nej kolitídy u detí. Najčastejším prejavom ochorenia sú ob-
sažné riedke stolice s prímesou čerstvej krvi a hlienu. Hnačky
bývajú prítomné častejšie skoro ráno alebo v noci. Kŕče a bo-
lesti brucha sú lokalizované väčšinou v oblasti ľavého pod-
bruška. Bolesti brucha sa objavia najčastejšie počas jede-
nia alebo počas vyprázdňovania. Po vyprázdnení dochádza
k úľave. Nechutenstvo je sprievodným príznakom ochorenia
asi u polovice detských pacientov. Pokles telesnej hmotnosti
nebýva taký výrazný ako pri CD. U malého percenta pa-
cientov sa môže vyskytnúť pri závažnom priebehu ochorenia
ako sprievodný príznak aj vracanie. Ďalším príznakom sú
subfebrility, niekedy až febrility (Evans a spol., 1992).
Crohnova choroba sa manifestuje najčastejšie v adoles-

centnom veku. Najčastejšími príznakmi sú bolesti brucha,
hnačky, pokles telesnej hmotnosti, oneskorený rast, nechu-
tenstvo, čerstvá krv v stolici, zvýšená teplota (Kirschner,
1988; Nevoral, 1997). Črevné symptómy sú pri CD menej
výrazné ako pri UC. Niekedy sa ochorenie diagnostikuje nie-
koľko mesiacov až rokov po objavení sa prvých izolovaných
príznakov, ako je napríklad bolesť brucha bez ďalších sprie-
vodných symptómov. Špecifikom CD v detskom veku je ok-
rem podvýživy aj spomalenie rastu a oneskorený nástup
puberty. Rastová retardácia je u pacientov s CD častejšia
a výraznejšia ako u pacientov s UC. Iba 5–10% detí s UC
zaostáva v raste, kým u detí s CD je to až 30% (Kirschner,
1988). U 20% detí s CD úplne rozvinutej chorobe predchá-
dza spomalenie alebo zastavenie rastu o niekoľko mesiacov až

rokov. Oneskorenie rastu je sprevádzané aj oneskoreným se-
xuálnym dozrievaním (Fujimuraa spol., 1992). Pre CD, ako
aj UC je charakteristický chronický priebeh ochorenia. Fázy
štádia pokoja (remisie) sa striedajú s obdobím vysokej ak-
tivity zápalu (relapsu). Z novodiagnostikovaných pacientov
s UC má relaps ochorenia do 12 mesiacov asi 80% pacientov.
U pacientov s CD po prvom ataku vzniká relaps ochorenia
priemerne do 2–3 rokov (Lukáš, 1997).

Špecifiká psychosomatiky detského a adolescentného
veku

Už od čias Hippokrata sa lekári zaujímajú o záhadnú inte-
rakciu tela a duše, o pôsobenie stavu mysle na stav tela a na-
opak. Psychosomatická porucha je taká, pri rozvoji ktorej sa
významne uplatňujú psychosociálne faktory, bez ohľadu na
jej zaradenie v klasifikačnom systéme a na diagnózu. U psy-
chosomatických porúch ide o súvislosti vrodených a zís-
kaných vlastností, temperamentu, emotivity a prostredia,
v ktorom pacient vyrastal, v ktorom aktuálne žije, o vý-
vinovú etapu, v ktorej sa práve nachádza, o predchádzajúce
choroby, o celkovú aj orgánovú odolnosť alebo zraniteľnosť
(Hort a spol., 2000).
Psychosomatické poruchy sa v detskom veku vyskytujú

stále častejšie. Môže to byť spôsobené jednak skutočným
nárastom ich výskytu, čo zodpovedá rastúcej psychosociál-
nej záťaži detí, ale tiež zvýšenou citlivosťou odborníkov pri
ich rozpoznávaní (Baštecký a spol., 1993).
Jedným z predpokladov vzniku psychosomatickej poruchy

je vulnerabilita, čiže zraniteľnosť, ktorá sa v súčasnosti chápe
ako nešpecifická podmienka vzniku psychosomatickej poru-
chy. Zahrňuje genetické a vývinové faktory, ako aj faktory
prostredia a časový faktor. Predpokladá sa aj opačná ten-
dencia, ktorú môžeme vidieť ako silu, zdatnosť, pružnosť,
schopnosť odolávať stresu a potenciálne traumatickým si-
tuáciám. Bola nazvaná protektivitou. Vulnerabilita a pro-
tektivita zahŕňajú štyri skupiny faktorov: neurofyziologické,
emocionálne, kognitívne a sociálne. S vekom sa mení vulne-
rabilita aj protektivita, a tým aj adaptačný potenciál jedinca
(Leixnering in Baštecký a spol., 1993).
Psychosomatika v detskom a adolescentnom veku má

svoje zvláštnosti (Baštecký a spol., 1993):

1. Psychosomatické poruchy vznikajú v detstve ľahšie.
Čím mladšie je dieťa, tým viac korešponduje psychické
vzrušenie s telesnými prejavmi, dieťa

”
hovorí telom“,

a tým viac ovplyvňujú sociálne faktory telesné funkcie.

2. Psychosomatické poruchy sú globálnejšie a menej dife-
rencované, čím je dieťa mladšie. U malých detí preva-
žujú celkové prejavy v telesnej oblasti. Až u starších
detí sa tento celkový obraz

”
telesného ochorenia“ dife-

rencuje do poruchy určitého typu alebo určitého teles-
ného systému.

3. Psychosomatické poruchy sú tým závažnejšie, čím skôr
v živote jedinca vznikli. Čím včasnejšie porucha vzniká
a dlhšie sa rozvíja, tým väčšia je pravdepodobnosť váž-
nej poruchy. Nebezpečenstvo podcenenia psychosociál-
nych stránok psychosomatickej poruchy spočíva v tom,
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že organicky orientovaný lekár na jednej strane bagate-
lizuje drobné a počiatočné manifestácie psychosomatic-
kej poruchy, na druhej strane, ak už vznikne ťažký a ži-
vot ohrozujúci stav, je nevyhnutné nasadiť intenzívnu
lekársku starostlivosť a psychosociálne podmienky sú
opäť ponechané stranou (Zimprich in Baštecký a spol.,
1993).

4. Medzi začiatkom psychosomatickej poruchy a jej mani-
festáciou je viac-menej dlhý časový interval. Preto môže
byť vzťah medzi psychosociálnou záťažou a vznikom
poruchy nejasný.

5. Ekosystémové hľadisko sa pri psychosomatických poru-
chách veľmi výrazne uplatňuje. Je reprezentované vlast-
nosťami rodinného systému, medzi ktoré zaraďujeme
rodinnú komunikáciu, štruktúru rodinného systému, in-
terakcie v rodine a schopnosť zvládať konflikt konštruk-
tívnym spôsobom.

Pre praktické potreby sa obvykle delia psychosomatické
poruchy detského a adolescentného veku do štyroch kategórií
(Zimprich in Baštecký a spol., 1993): 1. psychosomatické re-
akcie, 2. funkčné poruchy, 3. psychosomatické poruchy s or-
ganickými prejavmi, 4. špecifické psychosomatózy (kolitída,
astma a pod.).
Ústrednou tézou všetkých psychosomatických ochorení je,

že mnoho našich telesných a psychických chorôb vzniká, keď
sa na dlhšie odmlčíme a nerealizujeme náš život v reči a vzťa-
hoch. Inak povedané:

”
O čom nemožno hovoriť, tým sa musí

ochorieť“ (Danzer, 2001). Psychosomatické problémy teda
často majú svoj pôvod v komunikačných problémoch, resp.
v nekomunikovaní o problematických záležitostiach. V sú-
vislosti s tým sa pri psychosomatických poruchách u detí
a adolescentov často používa termín

”
psychosomatická ro-

dina“, pretože rodinný systém je tým najbližším a najur-
čujúcejším sociálnym systémom v živote dieťaťa. Charakte-
ristiky tzv. psychosomatických rodín sa najviac preskúmali
v rodinách s mentálnou anorexiou, ale nachádzame ich veľmi
často aj v rodinách s inými psychosomatickými poruchami.
Zaraďujeme sem (Baštecký a spol., 1993):

1. nadmerná emočná blízkosť a prepletenosť emočných
vzťahov medzi členmi rodiny s nejasnou individualizá-
ciou,

2. ochraňujúce a protektívne vzťahy medzi členmi rodiny
navzájom,

3. rigídna a strnulá interakcia s neschopnosťou zmeny,
ustrnutie na navyknutých vzorcoch komunikácie a sprá-
vania,

4. neschopnosť riešiť konflikty, ktoré sa buď úplne popie-
rajú alebo bagatelizujú,

5. zatiahnutie dieťaťa do partnerského konfliktu rodičov,

6. neschopnosť rodiny prijímať rozhodnutia,

7. neschopnosť rodiny tematicky, vecne komunikovať.

Z psychodynamického pohľadu sa v rodinách náchylných
na podnietenie psychosomatickej poruchy u dieťaťa stre-
távame často s úkazom

”
triangulácie“. Konflikt medzi ro-

dičmi sa nerieši priamo, ale prostredníctvom dieťaťa. Ob-
vykle sa jeden z rodičov tomuto dieťaťu prehnane venuje,
kým druhý sa vzďaľuje kontaktu s partnerom aj s dieťaťom.
Tento vzorec interakcie má sklon sa vyvíjať ďalej týmto sme-
rom, ktorý sa osvedčuje ako spôsob odkláňania obávaného
a dosiaľ skrytého konfliktu. To sa však deje na úkor dieťaťa

”
vybraného“ do koalície s jedným z rodičov. Citové preťaže-
nie dieťaťa narastá, pretože však ani ono nemôže situáciu
jasne rozpoznať a zverejniť, ani svoje postavenie v pato-
logickom

”
trojuholníku“ zmeniť, vzniknú u neho postupne

somatické príznaky. Tým sa však situácia v rodine zmení,
rodičovský konflikt ustupuje do pozadia pred chorobou die-
ťaťa, dieťa pociťuje citovú úľavu a prebieha upevnenie vý-
skytu symptómu inštrumentálnym podmieňovaním. Výskyt
príznaku u dieťaťa sa tak stáva nástrojom regulácie vzťa-
hov v rodine, ktorým

”
pomáha“ sebe aj rodičom vyhnúť

sa v kritických situáciách a
”
riadi“ podľa svojej okamžitej

situácie aktuálny vzťah a interakciu medzi rodičmi navzá-
jom aj voči sebe samému. Psychosomatická porucha je tu
dôsledkom, komunikáciou aj nástrojom vzťahovej dynamiky
v rodine (Říčan a spol., 1997).

Psychosomatika nešpecifických zápalových
ochorení čreva

Výskumy z oblasti chronických zápalových ochorení čreva
môžeme pre lepšiu prehľadnosť rozdeliť do niekoľkých sku-
pín. Výskumy zamerané na osobnostné charakteristiky pa-
cientov s IBD sa vo veľkej miere zaoberajú otázkou, či sú
osobnostné premenné predisponujúcim faktorom pre vznik
ochorenia alebo jeho následkom. Najčastejšie skúmanými sú
depresivita, anxiozita a alexitýmia.

1. Väčšina výskumov sa zaoberá dospelou populáciou.

2. Ďalšia skupina výskumov sa zameriava na charakte-
ristiky rodinného prostredia pacientov s IBD a vzťah
s matkou.

3. Poslednú skupinu tvoria práce zisťujúce vplyv záťa-
žových životných udalostí a ich spracúvania na vznik
a priebeh ochorenia.

1. Osobnostné charakteristiky pacientov s IBD

U pacientov s ulceróznou kolitídou bolo opísané pasívne,
k závislosti vedúce správanie. Vykazujú silnú potrebu sta-
rostlivosti, javia sa ako nesamostatní, príležitostne až infan-
tilní. Obsedantné črty, ako svedomitosť, poriadkumilovnosť
a puntičkárstvo, ktoré sú u nich silne vyvinuté, môžeme chá-
pať ako depresívne obrany. Opísaný bol u nich sklon k zá-
vislosti od vzťahových objektov (Zepf in Wilke a Leuner,
1990).
Ďalšími osobnostnými rysmi je potláčanie agresivity a ot-

voreného prejavovania pocitov navonok celkovo (Freiereis in
Wilke a Leuner, 1990). Pacienti s UC sú málo spontánni,
často zažívajú pocit, že sú obeťou a vykazujú vysokú po-
hotovosť k výkonovosti. V porovnaní s kontrolnou skupinou
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zažívajú pacienti s UC pocit väčšej vzdialenosti od ich nar-
cistického objektu, ktorého strata môže byť spúšťačom ocho-
renia (Sittaro a Zepf in Wilke a Leuner, 1990).

Porucha sebaocenenia pacientov s UC neumožňuje usku-
točniť diferencovaný objektový vývin. Nadväzovanie vzťa-
hov je narušené, frustračná tolerancia nízka, úzkostnosť
veľmi výrazná. Konflikty sú časté a stiahnutie sa do seba
a izolácia nie sú zriedkavé. V odborných kruhoch sa disku-
tuje o tom, či depresivita pozorovateľná u pacientov s UC
vo fáze aktivity ochorenia je premorbidná alebo reaktívna.
Psychologických vyšetrení pacientov v remisii nie je mnoho,
poukazujú však na zníženú depresivitu u pacientov v poko-
jovom štádiu ochorenia, čo svedčí o jej čiastočne reaktívnom
pôvode (Leibig in Wilke a Leuner, 1990).

Pre pacientov s Crohnovou chorobou je charakteristické
sebaisté vystupovanie, pseudonezávislé správanie, rigídna
a obsedantná osobnosť, emocionálna labilita a nezrelosť, po-
tláčanie agresivity a depresivita (Gerbert a spol. in Wilke
a Leuner, 1990). Zjavná je snaha výskumne odlíšiť osob-
nostné charakteristiky predisponujúce k ochoreniu od re-
aktívneho stavu. Leibig a spol. (in Wilke a Leuner, 1990)
vyšetrili 30 pacientov v remisii ochorenia. Na jednej strane
sa javili ako menej prejavujúci agresivitu a poddajnejší, na
druhej strane ako sebaistejší a emocionálne stabilnejší v po-
rovnaní s kontrolnou skupinou. Zvýšenú depresivitu a emo-
cionálnu labilitu sa dokázať nepodarilo. Otázka, či je za to
zodpovedná chýbajúca aktivita ochorenia alebo tendencia
pacientov disimulovať, zostala otvorená. Reindell a spol. (in
Wilke a Leuner, 1990) opisujú štruktúru osobnosti pacien-
tov s CD ako skôr schizoidnú v protiklade s pacientmi s UC,
ktorých vnímajú skôr ako depresívnych. Výsledky rozhovo-
rov s 52 pacientmi s CD spracovaných klastrovou analýzou
priniesli ich rozdelenie do podskupín, pričom jedna podsku-
pina bola pseudonezávislá a druhá naopak výrazne závislá
a manifestne depresívna (Wietersheim in Wilke a Leuner,
1990).

Liedtke a Jager (1993) a Porcelli a spol. (1993) posudzo-
vali pomocou projektívnych testov správanie a osobnosť pa-
cientov s IBD. Osobnosť nimi sledovaných pacientov sa vy-
značovala tendeciou k anxiete, agresivite obrátenej do seba,
ťažkostiam v spracúvaní stresu a konfliktov. Porcelli a spol.
(1994) dokázali signifikantné prepojenie anxiety a aktivity
ochorenia. Porcelli a spol. (1995) sa zamerali na zisťova-
nie alexitýmie u pacientov s IBD. 20-položkovou Toront-
skou škálou alexitýmie vyšetrili 112 pacientov s IBD, z toho
89 s UC a 23 s CD, a 112 zdravých ľudí a kontrolnú sku-
pinu. U pacientov s IBD vyšla alexitýmia signifikantne vyššia
(35,7%) ako v kontrolnej skupine (4,5%). Medzi pacientmi
s UC a CD neboli dokázané rozdiely. Porcelli a spol. (1996)
pokračovali vo výskume alexitýmie u pacientov s IBD lon-
gitudinálnou 6-mesačnou štúdiou, do ktorej zaradili 104 pa-
cientov s IBD. Skóre anxiety a depresivity sa menili u pacien-
tov v závislosti od aktivity ochorenia. Naopak v skóre ale-
xitýmie nezaznamenali signifikantne významné zmeny počas
6-mesačného sledovania. Autori na základe týchto výsledkov
považujú alexitýmiu za stabilnú osobnostnú charakteristiku
niektorých pacientov s IBD.

Cviková a Korbašová (1997) potvrdili pomocou troj-
dimenzionálneho osobnostného dotazníka zameraného na
odolnosť typu hardiness predpoklad, že pacienti s IBD, ktorí
vykazujú menšiu mieru odolnosti typu hardiness, majú čas-
tejšie relapsy ochorenia. Dôležité je aj ich zistenie, že úro-
veň hardiness spätne podlieha priebehu ochorenia, čiže ťažký
priebeh ochorenia a zvýšený výskyt relapsov vedie k poklesu
psychickej odolnosti.
Mittermeier a spol. (2004) uskutočnili prospektívnu 18-

mesačnú štúdiu zameranú na zisťovanie vzťahu medzi dep-
resívnou náladou a relapsmi u pacientov s IBD. Dokázali
vplyv depresívnej nálady a s ňou súvisiacej anxiety na prie-
beh ochorenia.
Projektívnym osobnostným testom bezprostredne po

diagnostikovaní IBD u detí poukázali Krall a spol. (1995)
na nahromadenú anxietu a depresiu. Deti sa zároveň vyzna-
čovali dobrou inteligenciu, veku primeranými vzťahmi a psy-
chosexuálnou orientáciou.

2. Charakteristiky rodinného prostredia pacientov
s IBD

Predpokladá sa, že uvedený sklon k závislosti od vzťaho-
vých objektov u pacientov s UC súvisí s nevyriešeným vzťa-
hom k dominantnej, perfekcionistickej, kontrolujúcej matke,
ktorá neumožňuje, alebo úplne blokuje autonómiu svojho
dieťaťa. Sú početné dôkazy, že uvoľnenie dieťaťa zo symbi-
otického vzťahu sa dostatočne nedarí (Zepf in Wilke a Le-
uner, 1990).
Matky pacientov s CD bývajú opisované ako úzkostné, ob-

sedantné, kontrolujúce a neschopné poskytnúť dieťaťu teplo,
bezpečie a istotu (Ford in Wilke a Leuner, 1990).
Engstrom a Linquist (1991) poukazujú na skutočnosť, že

deti a adolescenti s IBD pochádzali s napätého rodinného
prostredia. Dôležité je aj ich zistenie, že títo pacienti sú vy-
sokorizikovou skupinou pre vznik psychiatrických ochorení.
Burke a spol. (1994) sa zamerali na vyšetrovanie depresivity
u detí s IBD. Ukázalo sa, že depresívne deti prežili signi-
fikantne viac životných udalostí a v ich rodinnom prostredí
sa vyskytovali konflikty častejšie ako u nondepresívnych detí
(Krall a spol., 1995).
Tojek a spol. (2002) skúmali vzťah medzi variabilitou

zdravotného stavu adolescentov s IBD a premennými vzťa-
hujúcimi sa k úlohe matky. Zo strany úlohy matky sa skú-
mali premenné dysfunkčnosť rodiny, somatické symptómy
matky a pozitívne materinské city, zo strany pacienta to boli
zmeny v depresivite, únave, bolesti, slabosti a frekvencii sto-
líc. Zistili signifikantne významnú pozitívnu koreláciu medzi
dysfunkčnosťou rodiny a frekvenciou stolíc pacientov a sig-
nifikantne významnú inverznú koreláciu medzi pozitívnymi
materinskými citmi a pacientovou depresivitou a slabosťou.
Medzi pacientmi s UC a CD sa nezistili významné rozdiely.
Cviková a Korbašová (1997) sledovali vzťah medzi sociál-

nou oporou a psychickým stavom pacientov s IBD. Ich pred-
poklad, že kvalita sociálnej opory, čiže subjektívne prežíva-
nie spokojnosti so sociálnou oporou, má väčší vplyv na psy-
chický stav pacientov s IBD ako veľkosť podpornej siete, sa
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nepotvrdil. Autorky si tento neočakávaný výsledok vysvet-
ľujú tým, že nimi zvolený výskumný nástroj – dotazník sa
ukázal ako nevhodný z dôvodu výraznej tendencie k ideali-
zácii svojej sociálnej siete u pacientov s IBD. Vzhľadom na
toto zistenie upozorňujú, že v budúcnosti by bolo vhodnej-
šie mapovať sociálnu oporu pomocou interwiev a podrobnej
anamnézy napriek náročnosti a zdĺhavosti týchto postupov.

3. Záťažové životné udalosti a ich spracúvanie
v anamnéze pacientov s IBD

Predpokladá sa, že UC môže byť iniciovaná stratou dôleži-
tého objektu (Leibig in Wilke a Leuner, 1990). U pacientov
a CD sa vo vyššej miere vyskytujú psychické poruchy, vzpla-
nutie somatického ochorenia sa podobne ako pri UC dáva do
súvislosti s psychickou záťažou (Whybrow in Wilke a Leuner,
1990).
Vyvolávajúca situácia je obvykle charakterizovaná sumou

čiastkových príčin, ktorých význam je zrozumiteľný v kon-
texte pacientovej osobnej histórie. Významná je strata kľú-
čovej osoby alebo sociálneho vzťahu, hroziaca, symbolická
alebo reálna (Šavlík, 1993).
Garcia a spol. (1994) uvádzajú, že na psychickom stave

pacientov sa neodráža len stres spojený s aktivitou cho-
roby (symptómy, chronicita, neefektívnosť liečby), až 83,9%
pacientov uvádza spolupôsobenie psychosociálneho stresu
(konflikty s rodičmi, priateľmi, v práci). Sami pacienti opi-
sujú seba ako viac nervóznych, podráždených, rezervova-
ných, nevyrovnaných, málo agresívnych a sociabilných.
Greene a spol. (1994) podrobili 11 pacientov s IBD dlho-

dobému sledovaniu vzťahu medzi psychosociálnym stresom
a symptomatológiou IBD pomocou sebamonitorovania. Vý-
sledky potvrdili ich predpoklad, že psychosociálny stres sa
zúčastňuje na priebehu ochorenia.
Cviková a Korbašová (1997) zistili pomocou dotazníka ži-

votných udalostí, že s nárastom výskytu životných udalostí,
hlavne neradostných, a intenzity ich subjektívneho prežíva-
nia, stúpa u pacientov s IBD úroveň psychologického dis-
tresu, depresivita, anxiozita, introikovaná hostilita ako aj
sprievodné komplikácie ochorenia.
Robertson a spol. (1989) uvádzajú, že skóre neuroticizmu

a depresivity v priebehu choroby narastá. Sledovaní pacienti
veria, že existuje vzťah medzi osobnosťou, stresom a aktivi-
tou ochorenia. 56 z 80 pacientov zo skúmaného súboru si pa-
mätalo okolnosti vzniku ochorenia, 42 z nich spájalo nástup
choroby s výskytom náročnej životnej udalosti a neurotickej
osobnosti.

Záver

Je nesporné, že nešpecifické zápalové ochorenia čreva, ako aj
psychosomatické ochorenia majú v detskom a adolescentnom
veku svoje špecifiká. Výskumov venovaných špecifikám psy-
chosomatických aspektov IBD u detí a adolescentov je veľmi
málo. Často sa uvádzajú charakteristiky rodinného prostre-
dia s dôrazom na vzťah pacienta a jeho matky. Z osobnost-
ných charakteristík sa autori zhodujú najmä na nahroma-

denej anxiete a depresii, často sa uvádza aj infantilita a po-
tlačená agresivita. Uvažuje sa aj o psychickej traume ako
o možnom spúšťači ochorenia, ktorým býva strata dôležitej
osoby, či sociálneho vzťahu, či už reálna, symbolická alebo
hroziaca.
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