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Teória psychoanalýzy

Vzájomná relevancia neurobiológie a psychoterapie

R. Hrubý1, D. Ignjatovičová2, M. Ignjatovič2, G. Nosáľová3

Mutual relevance of neurobiology and psychotherapy

Súhrn

Psychoterapia predstavuje v súčasnosti modernú liečebnú metódu, často a úspešne využívanú v ústavnej aj
ambulantnej psychiatrickej praxi. Svoje klinické využitie nachádza predovšetkým v liečbe úzkostných a dep-
resívnych porúch. Jednotlivé formy psychoterapeutických intervencií sa navzájom líšia v svojich indikáciách,
technikách, principiálnych teoretických východiskách a v mechanizmoch účinku. Napriek širokému využitiu
psychoterapeutických metód sa v porovnaní s psychofarmakologickou liečbou vie zreteľne menej o neurobi-
ologických základoch ich pôsobenia. Nádejou v ich dôkladnejšom pochopení je intenzívny rozvoj neurovied,
progresívny neurobiologický výskum a využitie moderných neurozobrazovacích metód. Oblasť výskumu aj
terapeutického pôsobenia psychoterapie je oblasťou intenzívnych interakcií genetických, vývojových, envi-
ronmentálnych a psychosociálnych faktorov. Účinky psychoterapie sa uplatňujú prostredníctvom základných
psychických funkcií vedomia, myslenia, učenia a pamäti, vnímania, vôle, konania a podobne. Tieto funkcie
sú reprezentované široko distribuovanými neuronálnymi sieťami a zmeny ich funkčného stavu sa odohrávajú
prostredníctvom zmien neuronálnej plasticity. Azda najdôležitejšími mozgovými štruktúrami, ktoré vytvá-
rajú predpoklady pre psychoterapeutické pôsobenie sú prefrontálny kortex so svojimi početnými funkčnými
systémami, asociačná kôra so systémami vnímania a poznávania, spánkové laloky, diencefalon, cerebellum,
senzorický kortex a amygdala dôležité pre funkčné systémy pamäti a neuronálne okruhy emócií, strachu
a úzkosti s dominantným postavením limbického systému a predovšetkým amygdaly. Na úrovni genómu je
vo vzťahu k tejto problematike potrebné zdôrazniť predovšetkým enormný vplyv environmentálnych fakto-
rov, učenia a adekvátnej podnetovej stimulácie na expresiu génov. Základom týchto interakcií sú fenomény
ako krátkodobá a dlhodobá potenciácia a nadštandardná expresia génov. Prísľubom do budúcnosti je pokra-
čujúci výskum účinkov psychoterapie s využitím moderných neurozobrazovacích metód. Najviac výsledkov
bolo zatiaľ získaných pri hodnotení efektov kognitívne-behaviorálnej a interpersonálnej terapie pri liečbe
obsedantno-kompulzívnej poruchy, fobických a úzkostných porúch a veľkej depresívnej poruchy. Ukazuje
sa, že psychoterapia v porovnaní s psychofarmakologickou liečbou vedie k podobným, ale nie identickým
zmenám v obraze funkčných neurozobrazovacích metód. Mohlo by to znamenať, že pôsobí prostredníctvom
odlišných mechanizmov ako psychofarmakologická liečba a obe metódy sú skôr komplementárne a nie na-
vzájom alternatívne. Konceptuálny rámec psychoterapie s neurobiologickými základmi umožňujú vytvoriť
Bowlbyho teória vzťahovej väzby a Cloningerov neurobiologický model osobnosti.
Teória vzťahovej väzby zdôrazňuje význam rodičovského správania k dieťaťu vo včasnom detstve pre formo-
vanie trvalých charakteristík správania v dospelosti, Cloningerov neurobiologický model osobnosti spája ge-
netické a neurobiologické determinanty osobnosti s vplyvom environmentálnych a psychosociálnych faktorov.
S využitím neurobiologických poznatkov o účinkoch psychoterapie bude v budúcnosti možné jej cielenejšie
a efektívnejšie využitie.

Kľúčové slová: psychoterapia, psychoanalýza, neurobiológia, vzťahová väzba, osobnosť, neurozobrazovacie
metódy, mozgové funkcie.
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Summary

Nowadays, psychotherapy represents a modern treatment method, frequently and successfully used both
in an in-patient and also out-patient psychiatric practice. Its clinical use is found mainly in a treatment of
anxiety and depressive disorders. Individual forms of psychotherapeutic interventions each differ in their
indications, techniques, fundamental theoretical bases and in effect mechanisms. Despite of wide use of
psychotherapeutical methods, it is in comparison with psychopharmacological treatment clearly less known
about neurobiological basis of their action. The hope of their better understanding is an intensive develop-
ment of neurosciences, a progressive neurobiological research and an application of neuroimaging methods.
The field of research also of a therapeutical action of psychotherapy is a field of intensive genetic interactions,
developmental, environmental and psychosocial factors. The effects of psychotherapy are applied through
basic psychological functions of consciousness, thinking, learning and memory, perception, will, action and so
on. These functions are represented by widely distributed neuronal nets and the changes of their functional
condition occur through changes of neuronal plasticity. Perhaps, the most important brain structures that
make assumptions for psychotherapeutical action are prefrontal cortex with its numerous functional systems,
associative cortex with the systems of perception and cognition, temporal lobes, diencephalon, cerebellum,
sensory cortex and amygdale important for functional systems of memory and neuronal circuits of emotions,
fear and anxiety with dominant position of limbic system and mainly amygdale. On the level of genome
it is, in a relation to this issue, necessary to highlight mostly enormous impact of environmental factors,
learning and adequate impetus stimulation for gene expression. The basis of these interactions is phenomena
such as short-term and long-term potentiation and gene expression above standard. A continuous research
of psychotherapy effects with the use of modern neuroimaging methods represents a future prospect. Most
outcomes were so far obtained in an assessment of cognitive-behavioral effects and interpersonal therapy in
a treatment of obsessive-compulsive disorder, phobic and anxiety disorders and a major depressive disor-
der. It has been shown that psychotherapy in a comparison with psychopharmacological treatment leads to
similar but not identical changes in a picture of functional neuroimaging methods. It could mean that it
affects through different mechanisms such as psychopharmacological treatment and both methods are rather
complementary and not each another alternative.
Conceptual framework of psychotherapy with neurobiological bases enables to create Bowlby’s theory about
attachment and a Cloniger’s neurobiological model of personality. The theory of attachment highlights the
importance of parental behaviour to a child in an early childhood for forming permanent characteristics of
behaviour in adulthood, Cloniger’s neurobiological model of personality links genetic and neurobiological
determinants of personality with the impact of environmental and psychosocial factors. With the use of
neurobiological knowledge about the effects of psychotherapy will be in future its more deliberate and
effective use.

Key words: psychotherapy, psychoanalysis, neurobiology, attachment, personality, neuroimaging methods,
brain functions.

Úvod

Psychoterapia je odborom, vednou disciplínou, empirickou
aj aplikovanou vedou s komplikovanou a komplexnou defi-
níciou. Je odborom interdisciplinárnym, ktorý zasahuje do
rôznych oblastí medicíny a psychológie (Kratochvíl, 1997).
Klasickú definíciu psychoterapie podal Pierre Janet (1909),
ktorý uvádza, že psychoterapia je použitie psychologickej
vedy na liečenie psychických, ale aj primárne somatických
chorôb, ktoré majú svoju psychickú odozvu (Nákonečný,
1998). P. Janet považuje za hlavný cieľ psychoterapie na-
vodenie rovnováhy medzi tým, čo si človek uvedomuje a ne-
vedomou oblasťou psychiky (Praško, 2005). Psychoterape-
utické pôsobenie sa v klinickej praxi najvýznamnejšie uplat-
ňuje v liečbe úzkostných porúch (Latas, 2004; Praško, 2005).
Pre náš ďalší výklad je potrebné definovať pojmy skupinovej
a individuálnej psychoterapie, psychoanalýzy, kognitívne-
behaviorálnej terapie a interpersonálnej terapie.

Skupinová psychoterapia patrí k najrozšírenejším tera-
peutickým postupom s veľkou indikačnou šírkou (Höschl,
2004). Je založená na psychoterapeutickom pôsobení v sku-
pine, pričom vychádza zo základných teoretických vý-
chodísk, ktoré tvoria psychoanalytické, psychodynamické
a kognitívne-behaviorálne prístupy. Výhodami skupinovej
psychoterapie sú najmä efektivita, široké spektrum využi-
tia a nižšie nároky na čas (Höschl, 2004). Individuálna psy-
choterapia je časovo náročnejšia, vyžaduje prístup eduko-
vaného psychoterapeuta, pracujúceho pod supervíziou. Vý-
hodou pre pacienta je individuálny prístup zabezpečujúci
individuálne riešenie problému s použitím vhodne zvolenej
psychoterapeutickej metódy. Psychoanalýza, ktorej zaklada-
teľom bol Sigmund Freud, sa zameriava na vedomé a neve-
domé spôsoby fungovania a obranné mechanizmy (vytesne-
nie, racionalizácie, popretie atď.), čerpá z vývinových štádií
psychiky (orálne, análne, falické, štádium latencie a geni-
tálne štádium) a sústreďuje sa na trvalé funkčné jednotky:
id, ego a superego (Prochaska, 1999).
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Práve tieto pojmy podliehajú kritike niektorých behavi-
oristov, ktorí ich považujú za subjektívne, objektívne neme-
rateľné a tým aj nevedecké (Prochaska, 1999). V psycho-
analýze sa kladie dôraz na prenos a protiprenos vo vzťahu
medzi analytikom a pacientom. Kognitívne-behaviorálna
terapia (CBT) vychádza z teórie učenia a zameriava sa
na
”
aktuálny“ problém, ciele liečby, riešenie problémov

a
”
detskú“ skúsenosť (kedy najčastejšie vznikajú základy pre

vytvorenie kognitívnych jadrových schém).
”
Brainstorming“

alebo kognitívna reštrukturalizácia predpokladá identifiká-
ciu jadrových schém a odvodených presvedčení, a ich ná-
slednú zmenu. CBT býva objektom kritiky najmä preto,
že sa zameriava na aktuálny problém, symptómy a kladie
menší dôraz na hľadanie ich príčiny. Interpersonálna psy-
choterapia, za ktorej zakladateľa sa považuje H.S. Sullivan,
vychádza z metódy transakčnej analýzy (TA). TA začína pri
štrukturálnej analýze, pomocou ktorej si pacienti uvedomia
stavy ega, ktoré boli zmätené,

”
kontaminované“ alebo vy-

lúčené. V priebehu terapie sú privádzané do vedomia trans-
akcie mariace vlastné snahy jedinca. Analyzujú sa sebadeš-
truktívne tendencie, pacient si uvedomí patologické životné
postoje a scenáre (Prochaska a Norcross, 1999). Cieľom psy-
choterapeutického pôsobenia je zlepšenie kvality života pa-
cienta (klienta) psychologickými prostriedkami, odstránenie
a/alebo zmiernenie symptómov psychickej poruchy prostred-
níctvom kvalifikovaného psychoterapeuta, vyriešiť jeho sú-
časné problémy, zvýšiť pocit životnej spokojnosti, zvýšiť jeho
sebavedomie a schopnosť slobodne sa rozhodovať (Možný
a Praško, 1999).

Psychoterapia je v súčasnosti rozšírenou liečebnou metó-
dou v psychiatrickej ústavnej aj ambulantnej praxi, v porov-
naní s psychofarmakologickou liečbou je však zreteľne menej
poznatkov o neurobiologických mechanizmoch jej pôsobenia.
Vo vzťahu k problematike mechanizmov účinku a efektivity
psychoterapie sa moderná neurobiológia opiera najmä o ná-
rast poznatkov pri identifikovaní neurobiologických korelá-
tov takých psychických funkcií, akými sú vnímanie, kogni-
tívne schopnosti, emócie, empatia a schopnosť sociálnej in-
terakcie. Treba pritom zdôrazniť, že komplexné psychické
funkcie, rovnako ako rôznorodé klinické fenomény psychickej
patológie sa reprezentujú prostredníctvom zložitých neuro-
nálnych sietí, ktoré nemožno špecificky viazať na ohraničenú
oblasť mozgu. V ich pozadí stoja procesy na molekulárnej
úrovni, ktoré zmenami neuronálnej plasticity kontrolujú be-
haviorálne prejavy a podmieňujú komplexitu všetkých psy-
chických funkcií. Zároveň preklinické aj klinické štúdie a vý-
skumy zreteľne ukazujú na enormnú dôležitosť subjektív-
nych skúseností, bohatého

”
zážitkového“ poľa a procesov

učenia v priebehu raného detstva, ktoré sú nevyhnutné pre
primeranú štrukturálnu a funkčnú maturáciu mozgu. V kri-
tických časových obdobiach, ktoré sú charakterizované pre-
javmi zvýšenej neuronálnej plasticity, zohrávajú významnú
úlohu psychosociálne faktory, ktoré indukujú pretrvávajúce
zmeny mozgových funkcií (Braun a Bogerts, 2001). Takto
vzniknuté alterácie mozgových funkcií (psychosociálnymi či-
niteľmi), napríklad výrazná sociálna deprivácia, môžu byť
potom korigované len v obmedzenej miere alebo s výraz-

nými ťažkosťami, najmä s využitím psychoterapeutických
prostriedkov. Napriek výraznému pokroku vo výskume vyš-
ších nervových funkcií, ktorý priniesli najmä moderné zobra-
zovacie metódy (PET, SPECT, funkčná MRI), súčasný stav
poznania je ešte značne vzdialený od objavenia funkčných
vzťahov pri konštituovaní psychických funkcií.
Pre pochopenie štruktúry a funkcie psychických funkcií

vo svojej komplexite bude potrebný multimodálny prístup
zahrňujúci cytoarchitektonické mapovanie, funkčné zobra-
zovacie metódy a funkčnú neuroanatómiu (Zilles, 2002).
Pri diskusii o neurobiologickej podstate psychickej patológie
a vzťahu neurobiológie a psychoterapie sa nemožno vyhnúť
otázke vzťahu mysle a tela. V chápaní klasického cartezián-
skeho dualizmu rozlišujeme mozog nesúci svoju biologickú

”
podstatu“ a myseľ, ktorá je určovaná psychologickými fe-
noménmi. Klasická nevyriešiteľnosť tohto vzťahu je obsia-
hnutá v konštatovaní, že psychologické fenomény sú preja-
vom mozgovej činnosti, pričom súčasne samy o sebe pod-
mieňujú mozgovú činnosť. Moderný biopsychosociálny mo-
del súčasnej medicíny považuje telo, mozog a myseľ za mani-
festácie spoločného organizmu, ktorý je hierarchicky uspo-
riadaný, pričom jednotlivé úrovne medzi sebou interagujú
prostredníctvom chemických a neuronálnych nosičov infor-
mácií. Damasio (2003) sumarizuje, že problém vzťahu duše
a tela a otázky

”
presunu“ z duše do tela a z neuronál-

nych sietí do duše (body-mind problem) zostáva nevyriešený
a pravdepodobne takým zostane ešte po dlhú dobu. Pojem

”
duševný“ naďalej zostáva exkluzívnou kategóriou, ktorú ne-
možno opísať výlučne neurobiologickými charakteristikami.
Problémom neurovedného výskumu totiž nie je len identi-
fikovať koreláty psychologických funkcií, ale predovšetkým
odpovedať na otázku, akým spôsobom možno tieto funkcie
(najmä vedomie) odvodiť z neurobiologických procesov.

Základné východiská

Psychoanalýza sa v 20. storočí významnou mierou zaslúžila
o zmenu chápania, liečby a pohľadu na duševné poruchy.
Snáď rozhodujúcim prínosom psychoanalýzy je objav neve-
domia a poznatok o enormnej dôležitosti zážitkov raného
detstva pre ďalší vývoj jedinca. Na tieto ranné skúsenosti nie
je prítomná vedomá spomienka, preto nie sú prístupné pria-
memu vedomému skúmaniu a uložené sú v nevedomej časti
psychiky (Herman, 1999). Terapeuticky používa psychoana-
lýza techniku voľných asociácií a znovuobjavenia tráum za-
žitých v minulosti v aktuálnom prenose. Pre problematiku
psychoanalýzy je dôležitý vzťah k deklaratívnej a procedu-
rálnej pamäti. V psychoanalytickom chápaní v súhlase s te-
óriou učenia a podmieňovania je každá udalosť, či už dekla-
ratívna alebo procedurálna, determinovaná udalosťou, ktorá
jej predchádzala. Toto podmieňovanie pritom môže byť pro-
cedurálne aj deklaratívne (Atkinson a spol., 1995). Existen-
cia včasnej traumy, uloženej v nevedomí a schopnej vyvolať
patologické reakcie sa vysvetľuje rozličným vývojom základ-
ných druhov pamäti. V priebehu prvých 2 až 3 rokov života
totiž dieťa disponuje len systémom procedurálnej pamäti
a systémy deklaratívnej pamäti sa vytvárajú až v neskor-
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šom období. Rané zážitky sa teda ukladajú predovšetkým
do systému procedurálnej pamäti, ktorý zodpovedá nevedo-
mej časti psychiky. Takto uložené zážitky, obzvlášť spojené
so silným emočným nábojom, prežívajú izolovane od ostat-
ných častí psychiky v nevedomí a môžu byť kedykoľvek ak-
tivizované.

Dochádza k tomu najmä vtedy, keď sú aktivizované spúš-
ťačom, ktorý má podobné znaky ako prvotná trauma a môžu
sa opätovne manifestovať v závažnej forme a intenzite ako
vo včasnom detstve. Z pohľadu psychoanalytickej terapie
sú kľúčové práve tieto zážitky, uložené v preverbálnej ob-
lasti psychiky v hlbších častiach nevedomia, s ktorými nie
je možná vedomá konfrontácia, nakoľko nemajú vedomú re-
prezentáciu. Nachádzajú sa v oblasti, kde ležia aj základné
vlastnosti osobnosti, schémy vnímania a emočných reakcií
a temperament. K ich opakovanej aktivácii dochádza ne-
priamo, vo vzťahovej podobe počas prenosovej situácie me-
dzi terapeutom a pacientom. Predpokladá sa, že najdôle-
žitejšie terapeutické zmeny nie sú založené na vedomom
vhľade, ale na zmene procedurálnych znalostí. Počas inte-
rakcie medzi pacientom a terapeutom dochádza k aktivácii
raných zážitkov a následnému osvojovaniu nových informácií
v systéme implicitnej pamäti, čo vedie v konečnom dôsledku
k zmene správania (Kandel, 1999). Tematicky na problema-
tiku psychoanalýzy úzko nadväzuje problematika obranných
mechanizmov. Heilbrunn (1979) vo svojej práci o obranných
mechanizmoch vychádza z poznatkov, že represia, regresia
a iné obranné mechanizmy sú asociované s činnosťou via-
cerých neurontransmitérových systémov, pričom averzívne
centrá sú pod serotonínergnou a centrá odmeny pod no-
radrenergnou kontrolou. Zároveň považuje za nutné počí-
tať aj s dopamínergnou neurotransmisiou, najmä dopamí-
nergnými projekciami spájajúcimi mediálne časti predného
mozgu s limbickými, cingulárnymi a frontálnymi neokorti-
kálnymi oblasťami. Do tohto kontextu zahŕňa aj rozma-
nité efekty ďalších neurotransmiterov (inhibičný efekt gly-
cínu, taurínu a GABA, excitačný efekt cysteínu, glutamátu
a aspartátu a pod.) na moduláciu ich synaptických účinkov.
Obranné mechanizmy slúžia na prerušenie alebo vyhýbanie
sa aktuálnym alebo anticipovaným situáciám alebo predsta-
vám, ktoré boli v minulosti percipované ako zraňujúce. Ako
defenzívny prostriedok sa používajú okamžite a na nevedo-
mej úrovni. Najdôležitejším obranným mechanizmom je re-
presia. Používa sa na vyhnutie úzkosti spojenej s realizá-
ciou potlačených impulzov alebo neakceptovateľných akti-
vít a môže byť asociovaná s konkrétnymi neurobiologickými
zmenami. Ide predovšetkým o poznatok, že serotonín inhi-
buje receptory na telách aj terminálnych zakončeniach se-
rotonínergných neurónov. Je teda možné, že serotonínergné
projekcie z averzívnych centier inhibujú alebo inaktivujú po-
puláciu

”
exekutívnych neurónov“. Známa je aj inhibičná ak-

tivita GABA – ergného systému a jeho interakcia s dopamí-
nergnými neurónmi limbického systému. Môže takto dochá-
dzať prostredníctvom serotonínergnej neurotransmisie spolu
s GABA – ergným vstupom k pre – aj postsynaptickej inhi-
bícii, ktorá sa prejaví refraktérnosťou cieľových neurónov na
elektrické impulzy. Uvažuje sa aj o možnej spoluúčasti en-

kefalínov a pentapeptidov, ktoré by mohli byť angažované
v kontrole inhibičných mechanizmov. Regresia je definovaná
ako návrat k zažitým, emočne priaznivo percipovaným me-
chanizmom, ktoré slúžia na vyhnutie sa reálnym alebo antici-
povaným averzívnym situáciám. Na rozdiel od striktnej pro-
hibície represie umožňuje regresia zapojenie kompenzačných
mechanizmov. Jej základom je kvalita

”
príjemného“ pod-

netu, ktorá bola v minulosti pridelená pôvodnému vnemu
a reaktivovaná v pamäti pravdepodobne prostredníctvom
noradrenergných projekcií z locus coeruleus. Úspešné spus-
tenie obranných mechanizmov je spojené s aktiváciou norad-
renergných a dopamínergných projekcií nesúcich

”
príjemný“

signál, zatiaľ čo ich zlyhanie vedie k mobilizácii sérotoníner-
gickej neurotransmisie a prežívaniu anxiety a dysfórie.

Heilbrunn uzatvára, že v pozadí vzniku
”
neurotického“

prežívania, ale aj účinku psychoterapie sú zmeny v množ-
stve a zložení gliálnej a neuronálnej RNA, ktorá zasahuje do
kódovania pamäťových stôp. Úspešná psychoterapia je po-
tom založená na prepracovaní

”
nociceptívne“ percipovaných

a takto uložených engramov prostredníctvom intelektuálne
a emočne korigujúcich vstupov.

Kognitívne-behaviorálna psychoterapia vychádza z bio-
logických a fyziologických základov úzkostných, depresív-
nych, psychotických a iných porúch (Latas, 2005). Pred-
stavuje psychoterapeutický smer, ktorý využíva výhody be-
haviorálneho a kognitívneho prístupu. Ide teda o spojenie
dvoch odlišných prístupov so zameraním na ovplyvňova-
nie myslenia s následným ovplyvnením správania a opačne
(Kratochvíl, 1997). Kognitívna psychoterapia venuje prvo-
radú pozornosť poznávacím procesom a nástrojom jej tera-
peutického pôsobenia je myslenie ako spracovanie informá-
cií. Toto spracovanie je založené na činnosti tzv. mentálnych
máp, ktoré si možno predstaviť ako konkrétne konfigurácie
neuronálnej siete. Ich morfologickým základom sú synap-
tické prepojenia. Funkčná a štrukturálna prestavba mentál-
nych máp sa realizuje prostredníctvom zmien výdaja neuro-
transmiterov, zmenou citlivosti receptorov a morfologickou
prestavbou synáps. V centrálnej nervovej sústave dochádza
k ich permanentnému obnovovaniu, vyhľadávaniu, aktivo-
vaniu a dolaďovaniu, ktoré sú neurobiologickým základom
myslenia (Höschl, 2004). Proces myslenia sa uskutočňuje
pomocou predstáv a pojmov, ktoré sú výrazom abstrakcie
a ich prostriedkom je slovo (Höschl, 2004). Slovo tak pred-
stavuje základný psychoterapeutický nástroj uplatňujúci sa
na úrovni synáps, neurotransmiterov a elektrochemických
zmien potenciálov (Nákonečný, 1998). Kognitívne – behavi-
orálna psychoterapia vychádza z predpokladu, že parciálne
je naše správanie podmienené učením. Patologické vzorce
správania tak môžu byť spolupodmienené

”
nesprávnym“

učením a korigované kognitívnou rekonštrukciou. Príkladom
z teórie učenia je

”
naučená“ úzkosť ako odpoveď na situ-

ácie, ktoré vyvolávajú strach. Ilustráciou môže byť situácia,
keď dieťa odlúčené od matky percipuje podnety vyvoláva-
júce úzkosť. Následne dôjde k manifestácii

”
naučenej“ úz-

kosti v neprítomnosti matky (Marič, 2001). Podľa A. Becka
sú aj emočné poruchy výrazne spolupodmienené nespráv-
nou stratégiou myslenia. Počas detstva si na základe vlast-
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ných skúsenosti formujeme schémy, ktoré sú buď adaptívne,
alebo dysfunkčné. Dysfunkčné myslenie vedie k negatívnym
automatickým myšlienkam a kognitívnemu skresleniu (kog-
nitívnym omylom) (Praško, 2005). Behaviorálna psychote-
rapia získala podnet ku svojmu rozvoju v experimentálnej
psychológii zaoberajúcej sa štúdiom procesov učenia a je
pokusom aplikovať výsledky a metódy tejto disciplíny na
poruchy ľudského správania (Možný a Praško, 1999). Be-
haviorálny pohľad predpokladá, že maladaptívne správanie
je dôsledkom nesprávneho učenia, kognitívny pohľad po-
kladá za základ úzkostných porúch maladaptívne kognitívne
procesy. Psychické poruchy podmienené takýmito procesmi
môžu byť zmiernené ich korekciou. Emočnú reakciu spojenú
s kognitívnym spracovaním príslušného podnetu sprostred-
kuje subjektívny význam, ktorý pacient takémuto podnetu
pripíše (Praško, 2005). CBT vychádza zo základného pred-
pokladu, že určité psychické procesy sú vrodené (pudové,
inštinktívne), iné sú naučené v priebehu života na základe
skúseností.
Klasická behaviorálna terapia vychádzala z dvoch foriem

učenia – klasického a operantného podmieňovania, ktoré ne-
skôr rozšírila o sociálne učenie (učenie napodobňovaním)
(Možný a Praško, 1999).
Podľa Atkinsonovej a spol. (2003) rozlišujeme 4 základné

druhy učenia:

• habituácia: postupne narastajúca schopnosť ignorovať
známy, opakujúci sa podnet s neutrálnymi následkami

• klasické podmieňovanie: predpokladá tvorbu asociácií,
jedna udalosť nasleduje po druhej

• operantné podmieňovanie: predpokladá tvorbu asociá-
cií, funkčnosť správania je zameraná na dosiahnutie žia-
dúcich dôsledkov a vyhnutie sa nežiadúcim následkom

• komplexné učenie: ide o vytváranie zložitých kognitív-
nych máp pomocou indukcie, dedukcie, zovšeobecnenia,
selektívny výber faktov, imprinting, modelovanie, imi-
tácia, zástupné učenie.

CBT teda vychádza z teórie učenia I. P. Pavlova (klasické
podmieňovanie) a J. Watsona a F. B. Skinnera (operantné
podmieňovanie). Skinner rozšíril operantné podmieňovanie
o pojmy

”
spevňovania“ a

”
spevňujúceho podnetu“, ktoré

definuje:

• pozitívne spevňovanie: proces, pri ktorom určité sprá-
vanie vedie k následku, ktorý zvýši pravdepodobnosť
výskytu daného správania, napr. odmena

• negatívne spevňovanie: proces, pri ktorom sa pravdepo-
dobnosť určitého správania zvýši preto, že vedie ku od-
stráneniu alebo oslabeniu určitého nežiadúceho vplyvu.
Pristupujú k nim ešte:

• pozitívne oslabenie: proces, pri ktorom sa pravdepo-
dobnosť určitého správania zníži, lebo viedlo ku nežia-
dúcim následkom

• negatívne oslabenie: proces, pri ktorom sa pravdepo-
dobnosť určitého správania zníži, pretože nevedie ku
očakávaným žiadúcim následkom.

Základom sociálneho učenia je učenie napodobňovaním
(imitáciou) blízkych ľudí v najskorších vývojových obdo-
biach nášho života.

Funkčná neuroanatómia a neurofyziológia

Kľúčovými pre ďalšie pochopenie dejov spojených so spra-
covávaním informácie sú procesy funkčnej a štrukturálnej
interakcie neurónov ako základných stavebných jednotiek
mozgu. Ako zjednodušený model použijeme

”
tok signálu“ od

neurónového receptora (event. synapsy) do jadra a následne
z jadra do synapsy. Výsledkom dejov transnukleárnej signali-
zácie (viď nižšie) je produkcia resp. zmena produkcie (kvan-
titatívna aj kvalitatívna) bielkovín. Jej dôsledkom môže byť
aj
”
zahusťovanie“ alebo

”
košatenie“ neuronálnych výbežkov,

inými slovami úprava synaptickej siete. Uvedené procesy sú
podstatou tzv. plasticity nervového systému, t.j. schopnosti
neurónov budovať, pretvárať, rušiť a upravovať synapsy. Tú
môžeme považovať za kľúčovú pri procesoch učenia a ucho-
vávania informácií (teda aj pri terapeutickom pôsobení psy-
choterapie). Práve z týchto dôvodov sa namiesto neurónu
začala za základnú

”
jednotku“ mozgu považovať synapsa.

Vychádzajúc z odhadov, že ľudský mozog obsahuje asi
100 miliárd neurónov, ktoré môžu niesť na svojom povr-
chu až niekoľko tisíc synáps, môže byť celkový počet synáps
v mozgu až 1014. Je to číslo, ktoré presahuje možnosti našej
genetickej informácie. Je teda zrejmé, že enormné množstvo
synáps vzniká ako dôsledok subjektívnej skúsenosti, uče-
nia a sociálnych interakcií. Informácia v podobe nervového
signálu sa ukladá do špecifickej konfigurácie synáps, ktoré
môžu vznikať v priebehu niekoľko desiatok sekúnd a ucho-
vať sa v priebehu celého života (Koukolík, 2005). Základná
štruktúra mozgu ľudí je rovnaká, jednoznačne sa však líšime
v spôsoboch reagovania, cítenia, prežívania a podobne. Prí-
činou týchto rozdielov je pravdepodobne interindividuálne
rozdielne adaptačné nastavenie neuronálnych sietí.
Ďalšou kľúčovou skutočnosťou pre pochopenie psychic-

kých funkcií mozgu je fakt, že neuróny sa spájajú do vyšších
funkčných celkov. Vytvárajú zložité trojrozmerné systémy
– moduly, ktoré môžu pracovať súbežne, paralelne, ale zá-
roveň sú usporiadané hierarchicky so vzájomnými prepoje-
niami na rôznych úrovniach. Je tak zabezpečený prevod in-
formácie súbežne a zároveň

”
zhora nadol“, ale aj

”
zdola na-

hor“. Súbory týchto modulov sa označujú ako funkčné moz-
gové systémy. Tie nemožno chápať ako ohraničené mozgové
oblasti, sú skôr prepojením viacerých kortikálnych a sub-
kortikálnych kľúčových

”
uzlov“ uložených v široko distribu-

ovaných neuronálnych sieťach. Mozog má teda modulový
charakter, pričom jednotlivé funkčné celky (moduly) pra-
cujú nezávisle, ale súčasne je sebaorganizujúcou štruktúrou,
ktorá permanentne interaguje s vonkajším svetom. Aj psy-
chické funkcie (napr. kognitívne schopnosti, emócie, správa-
nie a pod.) sú reprezentované prostredníctvom neuronálnych
sietí v modulárnom, hierarchickom usporiadaní. Adekvátna
schopnosť prežitia a sociálneho fungovania predpokladá au-
tomaticky, nevedomo fungujúce súbory modulov, neuronál-
nych sietí alebo systémov motivácie, vnímania a vyhodno-
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tenia podnetov z prostredia, regulácie impulzov a sexuál-
neho správania, sociálnej interakcie, inicializácie, organizácie
a kompletizácie na cieľ zameraného správania spolu s inhi-
bíciou neadekvátnych behaviorálnych tendencií (Schuessler,
2002). Systémy kontrolujúce naše správanie pracujú na ve-
domej aj nevedomej úrovni. Nevedomé spracovanie zahŕňa
automatickú voľbu kognitívne – emočných vzorcov správania
v konkrétnej situácii a na svoju aktiváciu vyžaduje len mini-
málne úsilie. Vedomé spracovanie naopak vyžaduje značné
vôľové úsilie a orientovanú snahu, pričom celkovo má k dis-
pozícii nižšiu kapacitu. Konštatovaním, že väčšina prejavov
správania sa realizuje automaticky, rýchlo a nevedome, sa
dostávame k ďalšiemu styčnému bodu psychoterapeutickej
praxe. Automatické behaviorálne vzorce (nevedomé) môžu
totiž zahŕňať aj fixované

”
neurotické“ reakcie, ktorých ko-

rekcia si vyžaduje motiváciu s vôľovým úsilím a ich vedomou
identifikáciou. Význam vnímania, poznávania a kognitívne
– mnestických funkcií pre účinok psychoterapeutickej inter-
vencie je nesporný. Možno preto v tejto súvislosti uvažo-
vať (v zjednodušenej a redukovanej podobe) o význame pre-
frontálnych funkčných systémov a neurokognitívnych sieťach
vnímania, poznávania a pamäti.

Z pohľadu komplexity svojich funkcií je pre našu prob-
lematiku zaujímavý najmä prefrontálny kortex (PFC). Po-
dieľa sa na pamäti, schopnosti plánovať a zabezpečovať kom-
plexné aktivity. Jeho orbitálne a mediálne časti úzko súvisia
so spracovaním emócií. Poškodenie orbitálnych častí PFC
vedie k poruchám kontroly impulzov, dezinhibícii správa-
nia a poruchám pozornosti, poškodenie jeho mediálnej časti
k poruchám vôľového konania.

Celkovo PFC dozrieva v dvoch kritických obdobiach,
a síce v 2. a 5. roku života a jeho rozvoj pokračuje do
konca druhej dekády. Zhrňme, že PFC hrá dôležitú úlohu
v procesoch učenia, získavania nových informácií a v in-
hibícii neadekvátnych vrodených reakcií (Mesulam, 1998).
Z pohľadu psychoterapie ešte vyzdvihnime osobitne funkciu
orbitálneho PFC, ktorý inhibuje behaviorálne prejavy a au-
tonómne reakcie spojené so strachom a obrannými mecha-
nizmami. V prefrontálnej lokalizácii Cummings (1993) vy-
medzuje tieto funkčné systémy: dorzolaterálny, orbitofron-
tálny a mediálny, ktoré majú spoločnú základnú štruktúru.
Tá spočíva v prepojení: prefrontálna kôra – striatum – ta-
lamus – prefrontálna kôra, pričom všetky tri obvody sú pre-
pojené vnútorne, aj s inými funkčnými systémami. Kľúčo-
vými neuronálnymi oblasťami dorzolaterálneho prefrontál-
neho – subkortikálneho obvodu sú dorzolaterálna prefron-
tálna kôra, dorzálna časť nc. caudatus, nc. subthalamicus,
nc. ventralis thalami anterior a nc. medialis dorsalis thalami.
Sprostredkúva exekutívne funkcie a motorické programova-
nie. Jeho poškodenie vedie k poruche znovuvybavovania, pa-
cienti s jeho narušením nie sú schopní vytvárať domnienky,
uchovávať a presúvať ucelené myšlienkové súbory. Orbitof-
rontálny – subkortikálny obvod je tvorený prepojením late-
rálnej orbitálnej kôry, ventromediálnej časti nc. caudatus,
dorzomediálnej časti globus pallidus a talamických jadier
nc. ventralis a nc. medialis dorsalis. Poškodenie obvodu je
spojené s výraznými zmenami osobnosti (Koukolík, 2000).

Tie sa môžu prejavovať ako pokles iniciatívy, záujmu, po-
dráždenosťou, netaktnosťou a podobne. Mediálny prefron-
tálny – subkortikálny obvod spája navzájom prednú časť
gyrus cinguli, nc. accumbens, ventrálnu časť globus pallidus
a substantia nigra a mediodorzálne jadro talamu. Predná
časť gyrus cinguli je súčasťou systému orientovanej pozor-
nosti (Koukolík, 1997). Poškodenie tejto kôrovej oblasti spô-
sobuje poruchu exekutívnych funkcií, visceromotorickej kon-
troly, vokalizácie, afektivity a odpovede na bolestivé podnety
(Koukolík, 2000). Procesy učenia a motorické zručnosti ak-
tivujú pre-motorickú a laterálnu prefrontálnu oblasť a tu sa
dostávame k ďalšiemu styčnému bodu psychoterapie. Takto
získané a spracované informácie a zručnosti sa opätovnou ak-
tiváciou a opakovaním stávajú automatickými, pričom sa ich
aktivácia presúva do subkortikálnych štruktúr (cerebellum,
bazálne gangliá, talamus a pod.). Tieto získané rutinné au-
tomatizmy správania, nezávisle na svojej zložitosti, už bez-
podmienečne nevyžadujú aktiváciu prefrontálneho kortexu,
pretože sú pevne

”
zakotvené“ v subkortikálnych štruktú-

rach. Predpokladom, aby sa nový typ behaviorálneho pre-
javu alebo stratégie stal automatickým, sú tisícky jeho opa-
kovaných úkonov (Gordon, 2000).

Nadväzujúc na význam funkcie prefrontálneho kortexu
s jeho komplexnými funkčnými prepojeniami prejdime lo-
gicky k neurokognitívnym sieťam systémov vnímania a po-
znávania. Mesulam (1985) ich rozdeľuje do piatich funkčných
oblastí: primárna senzoricko – motorická, unimodálna aso-
ciačná, heteromodálna asociačná, paralimbická a limbická.
V primárnych senzorických kôrových oblastiach sa spracú-
vajú informácie prichádzajúce zo zmyslových receptorov po
prepracovaní v podkôrových systémoch. Ďalšie spracovanie
zmyslových informácií pokračuje v unimodálnych senzoric-
kých kôrových oblastiach. Neuróny týchto oblastí reagujú
najmä (nie však výlučne) na podnety identických zmys-
lových modalít. Nasledujúci krok spracovania sa odohráva
v heteromodálnych asociačných oblastiach. Tie prijímajú
vstupy z unimodálnych oblastí viacerých zmyslových moda-
lít. Ich poškodenie (štrukturálne alebo funkčné) vedie k po-
ruchám správania, ktoré zodpovedajú viacerým zmyslovým
modalitám.

Finálne spracovanie zmyslovej informácie prebieha v pa-
ralimbických a limbických kôrových oblastiach. Heteromo-
dálne a paralimbické kôrové oblasti sú vložené medzi lim-
bický systém a primárne senzorické a motorické oblasti, lim-
bické oblasti sú obojstranne prepojené s hypotalamom (re-
gulácia homeostázy vnútorného prostredia).

Pamäť, obdobne k ostatným psychickým funkciám, pred-
stavuje sústavu rozsiahlych neurokognitívnych sietí. Podľa
Willinghama (1997) rozlišujeme tieto pamäťové moduly:
pracovnú pamäť, explicitnú pamäť, priming, motorické zruč-
nosti, klasické podmieňovanie a emočné podmieňovanie. Ako
pracovná pamäť sa v súčasnosti označuje tzv. krátkodobá
pamäť, ktorá ukladá informácie na niekoľko desiatok sekúnd
a potom ich odstraňuje, aby bola pripravená na opätovné
využitie. Spája sa s funkciou prefrontálnej kôry. Explicitná
pamäť je vedomá pamäť na fakty a udalosti, čiastočne ju
možno odvodiť od funkcie mediálnej časti spánkových lalo-
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kov a diencefala. Priming slúži na
”
dolaďovanie“ percepč-

ných a pojmových stôp a súvisí s aktivitou temenného,
spánkového a čelového laloka. Modul motorických zručností
vychádza z funkcie striata. Klasické podmieňovanie spája
zmyslové podnety a motorickú odpoveď, jeho podkladom je
funkčná schopnosť cerebella. Osobitne je pre našu problema-
tiku zaujímavé emočné podmieňovanie, ktoré súvisí s fun-
kciou amygdaly a vytvára vzťahy medzi zmyslovými pod-
netmi a emočnou odpoveďou. Od schopnosti amygdaly po-
dieľať sa na ukladaní emočne významných informácií a ich
spätného vybavovania sa odvodzuje tzv. emočná pamäť.
V klasickom chápaní ešte rozlišujeme deklaratívnu (expli-
citnú) pamäť, ktorá zahŕňa vedomé spomienky na ľudí, ob-
jekty, udalosti a miesta a súvisí so systémom mediálneho
temporálneho laloku a hipokampu a procedurálnu (impli-
citnú) pamäť, ktorá zahŕňa informácie o percepčných a mo-
torických schopnostiach a emočných zážitkoch a ktorá prav-
depodobne zodpovedá systému nevedomia s účasťou senzo-
rického kortexu, cerebella a neuronálnych okruhov amyg-
daly. Na záver zdôraznime, že pamäť vykazuje sieťovú štruk-
túru s rôznymi funkciami ako napríklad deklaratívne alebo
procedurálne učenie (Schuessler, 2002). Sú relatívne nezávis-
lými systémami deklaratívnej, procedurálnej a emočnej pa-
mäti s rozdielnym vývojom. Táto rozdielnosť spočíva v sku-
točnosti, že emočne-procedurálny systém sa konštituuje skôr
ako deklaratívny. Z toho možno usudzovať, že zvyky, prejavy
správania a spôsoby reagovania, ktoré vyplynuli zo zažitých
udalostí sú konštituované skôr, než je u dieťaťa vyvinutá
schopnosť zapamätať a pomenovať tieto udalosti s využitím
epizodickej a deklaratívnej pamäti (dôležité najmä v poní-
maní psychoanalýzy a jej včasnej traumy, viď vyššie).

Ďalšou dôležitou a snáď aj centrálnou témou vo vzťahu
k psychoterapii sú emócie. Z pohľadu psychologicko – psy-
choterapeutického výskumu sa charakterizujú ako kom-
plexné reakcie s rozličnými komponentami: motoricko-
expresívnou (napr. mimické prejavy), fyziologickou (auto-
nómne reakcie), racionálnou (pripravenosť konať), percep-
ciou jej telesných korelátov (autonómnych reakcií) a identi-
fikáciou citov na základe ich zažitej percepčnej a významovej
štruktúry. Prežívané emócie (cítenie) predstavujú najvyššiu
úroveň, pod ktorou ležia primárne a sociálne emócie, ktoré
sú z väčšej časti automatické a nevedomé. Základné (pri-
márne) emócie, ktorými sú hnev, šťastie, strach, prekvape-
nie, smútok a hnus sú transkultúrne. Podľa mimického vý-
razu ich s vysokou presnosťou rozlišujú príslušníci všetkých
doteraz študovaných kultúr (Ekman a Friesen, 1971).

Ich mimické výrazy tvoria deti už v priebehu prvého roku
života, takže ide pravdepodobne o prejav vrodených mecha-
nizmov a nie výsledok učenia. V súčasnosti je akceptovaná
teória, podľa ktorej sa na tvorbe a prežívaní emócií podie-
ľajú niektoré štruktúry mozgového kmeňa zodpovedajúce
za schopnosť rozlíšenia emočného signálu, limbický systém
a bazálne gangliá zodpovedajúce za schopnosť dodať emoč-
nému signálu príslušný obsah a na tento obsah nejakým spô-
sobom odpovedať a nakoniec mozgová kôra, ktorá je zodpo-
vedná za etický a estetický rozmer emócií v sociokultúrnych
súvislostiach.

V zjednodušenom poňatí je limbický systém tvorený
troma vzájomne nezávislými, ale funkčne prepojenými ob-
lasťami. Prvou časťou je časť kôrová, tvorená gyrus cin-
guli a gyrus parahippocampalis, ktoré spoločne vytvárajú
akúsi podkovu nazvanú gyrus fornicatus. K tejto kôrovej
oblasti sa ešte pričleňuje zložitý podkôrový systém v pred-
nej časti spánkových lalokov nazývaný amygdala. Druhou
časťou je tzv. septo-hypotalamo-mezencefalické kontinuum
tvorené v rostrokaudálnom poradí: preoptickou a septálnou
oblasťou, hypotalamom a limbickými oblasťami stredného
mozgu. Treťou časťou je tzv. visceroendokrinná periféria tvo-
rená autonómnymi jadrami mozgového kmeňa a ich prepo-
jenie s neuronálnymi sieťami vnútorných orgánov (Kouko-
lík, 2000). Štrukturálna a funkčná interakcia mediodorzál-
neho talamu a frontálneho neokortexu a predného talamu
a gyrus cinguli pravdepodobne vytvárajú oblasť zodpovednú
za integráciu pochodov emočného správania. K prepojeniu
k okruhom limbického systému dochádza cez gyrus cinguli
a predné talamické jadro. Aferentné projekcie do limbického
systému pochádzajú predovšetkým z receptorov rôznych mo-
dalít, ktoré sem prenikajú pravdepodobne cez retikulárnu
formáciu a zo špecifických centrálnych receptorov (v den-
dritoch hypotalamických neurónov). Zjednodušene si možno
úlohu limbického systému v neurofyziológii emócií predsta-
viť tak, že zaznamenáva, interpretuje a distribuuje pocitový
signál vyšším centrám, z ktorých percepčných oblastí získal
vstupné informácie pre spracovanie (Höschl, 2004).

Emócie spôsobujú aktiváciu komplexných neuronálnych
sietí. Na základe zistení funkčnej neuroanatómie, neurobi-
ológie a neurozobrazovacích metód, možno depresiu hod-
notiť ako dysfunkciu široko interagujúcej neuronálnej siete,
ktorá zahŕňa kortiko – striatálne a kortiko – limbické pre-
pojenia a podieľa sa na regulácii nálady a asociovaných mo-
torických, kognitívnych a somatických prejavov (Mayberg,
2003). V tejto súvislosti je potrebné rozlišovať dorzálnu ob-
lasť
”
afektívnej siete“ (neokortikálnu a mediálnu limbickú),

ktorá ovplyvňuje najmä pozornosť, kognitívne spracovanie
a impulzivitu a centrálnu oblasť (paralimbickú, subkorti-
kálnu a oblasti mozgového kmeňa), kde sa spracúvajú ve-
getatívne a somatické koreláty afektivity. Percepcia nále-
žitého podnetu spúšťa emočné reakcie rýchlo a okamžite
(nevedomo). Ďalším krokom je opätovné percepčné spraco-
vanie a motivačný

”
processing“, predovšetkým na úrovni

amygdaly a frontálneho kortexu. Nasleduje emočná reak-
cia a jej kognitívne spracovanie (okrem iného v mozgovom
kmeni, hypotalame, hippokampe a bazálnych častiach pred-
ného mozgu) a až na záver sa manifestuje emočná reakcia
ako prejav úrovne najvyššieho spracovania ( v somatosenzo-
rickom a prefrontálnom kortexe) (Adolphs, 2003).

Vo vzťahu k psychoterapii nemožno vynechať ani neuro-
nálne okruhy strachu a úzkosti. Ich hlavnou aferentnou čas-
ťou je exteroceptívny senzorický systém, ktorý sprostred-
kúva informácie významné vo vzťahu k skúsenosti stra-
chu a úzkosti. Táto senzorická informácia (s úzkosť alebo
strach navodzujúcim podnetom) je potom odovzdaná dor-
zálnemu talamu. Viscerálne aferentné dráhy ovplyvňujú fun-
kciu locus coeruleus a amygdaly priamo, alebo prostredníc-
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tvom nucleus paragigantocellularis a nucleus tractus solita-
rius (Praško, 2005).
Z talamu dochádza k prevodu informácie do primárnych

senzorických oblastí mozgovej kôry s ďalšou projekciou do
susedných unimodálnych a polymodálnych kôrových aso-
ciačných oblastí. Kôrové asociačné oblasti ďalej projikujú
do štruktúr ako napríklad amygdala, gyrus cinguli, orbitof-
rontálny a entorhinálny kortex a hipokampus dostáva kon-
vergentné vstupy všetkých senzorických systémov prostred-
níctvom entorhinálnej kôry. Väčšina senzorických informá-
cií o úzkostných alebo strachových podnetoch je teda naj-
skôr, ešte pred svojim prevodom do subkortikálnych štruk-
túr, spracovaná v senzorickej kôre a až následne dochá-
dza k subkortikálnemu priradeniu afektívnych, somatických
a behaviorálnych reakcií (Charney a spol., 1996). Kľúčovú
úlohu v spracovaní strachu a úzkosti má pravdepodobne
amygdala. Podporujú to zistenia, že amygdala je príjem-
com aferentných neuronálnych prepojení z talamických aj
kortikálnych systémov, rovnako ako zo subkortikálnych vis-
cerálnych aferentných dráh (Praško, 2005). Cez prepojenie
s hypotalamom amygdala môže aktivovať sympatický ner-
vový systém a hypotalamo – hypofyzárne – nadobličkovú os.
Cez eferentné vlákna do oblasti centrálnej šede stredného
mozgu môže sprostredkovať behaviorálne obranné reakcie.
Eferentné dráhy tohto okruhu sprostredkúvajú autonómne,
neuroendokrinné a svalovo – motorické reakcie. Angažo-
vané sú tu amygdala, locus coeruleus, hypotalamus, stria-
tum a periaqueduktálna šeď. Veľa autonómnych zmien počas
úzkostnej alebo strachovej reakcie je spôsobených sympatic-
kým a parasympatickým nervovým systémom. Inervácia pa-
rasympatického nervového systému súvisí s viscerálnymi prí-
znakmi úzkosti. Kontrola priečne pruhovaných svalov pri re-
akcii na emócie je komplexná. Tieto svalové reakcie pravde-
podobne sprostredkujú dráhy medzi kôrovými asociačnými
oblasťami a motorickou kôrou, kôrovými asociačnými oblas-
ťami a striatom a amygdalou a striatom (Praško, 2005).

Interakcie na úrovni genómu

Z pohľadu psychoterapeutických intervencií možno na túto
oblasť aplikovať poznatky analogicky k doteraz známym fak-
tom neurobiológie, biologickej psychiatrie a psychofarmako-
genetiky. Ide o plynulú a logickú náväznosť procesov trans-
synaptickej a transmembránovej signalizácie, elektrogenézy
a prenosu nervového vzruchu, transcytoplazmatickej a ko-
nečne transnukleárnej signalizácie. Ide o tok nervového sig-
nálu v smere od synapsy až na úroveň genómu s efektom na
procesy transkripcie a translácie, ale v konečnom dôsledku
aj na mozgovú plasticitu (Rakús, 1997, 1998).
Z celej tejto zložitej problematiky vyzdvihnime pre po-

treby nášho výkladu procesy krátkodobej (short-term po-
tentiation) a dlhodobej (long-term potentiation) potenciá-
cie, ktoré môžeme v určitom zmysle chápať ako isté pre-
vodníky vyššie uvedených procesov s efektami na úrovni
genómu na strane jednej a výslednými zmenami mozgovej
plasticity a mozgových funkcií na strane druhej. Fenomémy
krátkodobej a dlhodobej potenciácie odvodzujeme od pro-

cesov elektrogenézy a šírenia nervového vzruchu. Samotná
elektrogenéza a propagácia nervového vzruchu sú deje, ktoré
prebiehajú relatívne jednoducho a rýchlo (rádovo milise-
kundy). Napriek tomu, že tieto mechanizmy sú pre nervový
systém spoločné, líšia sa rôzne synaptické populácie svojou
účinnosťou (mierou, akou sa podieľajú na šírení nervových
impulzov). Dokumentujú to štúdie tzv. postaktivačnej po-
tenciácie, čiže pretrvávania vzrastu synaptickej účinnosti po
predchádzajúcej presynaptickej stimulácii postsynaptického
neurónu, ktoré umožňujú rozlišovať tzv. krátkodobú a dl-
hodobú potenciáciu (Rakús, 1998). Krátkodobá potenciácia
je pravdepodobne dôsledkom prechodne zvýšeného uvoľňo-
vania neurotransmitera do synaptickej štrbiny a pretrváva
niekoľko minút. Z nášho pohľadu je podstatne zaujímavej-
šia dlhodobá potenciácia, pretrvávajúca hodiny, dni až me-
siace, ktorá vyžaduje okrem zvýšeného vylučovania neuro-
transmitera aj komplexné postsynaptické interakcie vrátane
procesov transnukleárnej signalizácie (t.j. deje na úrovni G-
proteínov, iónových kanálov, sekundárnych poslov, ampli-
fikačných enzýmov prenosu až po deje na úrovni expresie
génov a efektorových bielkovín).

Za osobitnú zmienku stoja deje na úrovni transnuk-
leárnej signalizácie so zmenami expresie génov. Rozli-
šuje sa tu medzi

”
štandardnou“ expresiou génov, ktorá

zabezpečuje bežnú obnovu bielkovinových súčastí bunky
a
”
nadštandardnou“ expresiou génov, ktorá môže predstavo-

vať ďalší styčný bod pre problematiku psychoterapie. Inicia-
lizácia

”
nadštandardnej“ expresie génov je totiž sprostred-

kovaná najmä intenzívnejšou, dlhodobejšou alebo frekven-
tovanejšou stimuláciou alebo špecifickým vzorcom stimu-
lácie (napr. rôzne fyziologické aj patofyziologické procesy,
environmentálne stimuly a

”
zážitkové“ fenomény). Dôsled-

kom takejto expresie génov je produkcia
”
nových“ bielkovín,

ktoré môžu facilitovať trvanie a intenzitu modulácie neuro-
nálnej odpovede alebo zabezpečovať morfologickú prestavbu
a diferenciáciu neurónu (košatenie dendritického stromu,
tvorba synáps a podobne).

Dôležitú úlohu pri expresii génov zohrávajú špecifické pro-
teíny, tzv. transkripčné faktory, ktoré sa viažu na špecifické
sekvencie DNA a spôsobujú zvýšenie alebo naopak zníženie
expresie génov a ich následnej transkripcie do RNA. K akti-
vácii týchto faktorov vedie ich fosforylácia prostredníctvom
proteínkináz, účinok druhých poslov, translokácia do bun-
kového jadra a podobne. Významnú úlohu v týchto pro-
cesoch zohráva osobitná skupina génov označovaných ako
rýchle gény (immediate early genes), ku ktorých expresii
dochádza niekoľko minút po aktivácii neurónu. Ich expre-
sia potom vedie k syntéze transkripčných faktorov pre iné
gény. Pravdepodobne najznámejšie z tejto skupiny sú gény
označované c-fos a jun. K ich expresii dochádza po selek-
tívnej aktivácii synáps s následnou produkciou zodpoveda-
júcich proteínov. Tieto proteíny sa v cytoplazme formujú
do diméru, ktorý sa translokuje do jadra, kde pôsobí ako
transkripčný aktivátor iných génov (Rakús, 1997). Vráťme
sa ešte k problematike dlhodobej potenciácie (viď vyššie).
Tento fenomén bol najlepšie preukázaný v najplastickejších
oblastiach mozgu (štruktúry limbického systému, hipokam-
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pus, neokortex) a jeho vznik sa viaže na glutamátergné exci-
tačné synapsy.

Celá kaskáda dejov spojených s aktiváciou týchto
receptorov vedie v konečnom dôsledku k aktivácii
kalcium/kalmodulín-dependentných proteínkináz a následne
k expresii génov, vrátane

”
nadštandardnej“ expresie génov

c-fos a jun aj génov kódujúcich tvorbu NMDA receptorov.
Všetky uvedené zmeny možno považovať za mechanizmy ne-
uronálnej pamäti a súčasne aj nástroje neuronálnej plasti-
city.

Rozličné formy génovej expresie a inkompletná penetran-
cia, ktoré sú typické pre závažné psychické poruchy najprav-
depodobnejšie nasvedčujú tomu, že pri ich manifestácii ide
o interakciu medzi genómom na jednej strane a vývojovými
a environmentálnymi faktormi na strane druhej (Gabbard,
2000). Štúdium mozgovej plasticity ukazuje, že expresia gé-
nov aktivovaných bunkovými procesmi a jej frekvencia sú
výrazne regulované signálmi vonkajšieho prostredia počas
celého života. Predpokladá sa, že pre adekvátnu expresiu
konkrétnych génov sú potrebné určité typy environmentál-
nych stimulov v kritických časových obdobiach. Počas vý-
voja ľudského jedinca sa predpokladá, že týmito obdobiami
sú včasné detstvo (15 mesiacov až 4 roky), neskoré detstvo
(6 až 10 rokov) a puberta a včasná adolescencia (Ornitz,
1996).

Kandel (1998) v sérii pokusov ukázal význam učenia na
základe podnetov z prostredia, ktoré vedú k permanentným
zmenám a

”
posilňovaniu“ synaptických spojení cestou re-

gulácie expresie génov. Ak teda považujeme aj psychotera-
piu za istú formu učenia, potom proces učenia v jej prie-
behu môže viesť k zmene génovej expresie a následnej zmene
funkčného stavu synáps. Významnú úlohu environmentál-
nych vplyvov na plasticitu mozgu dokazujú štúdie na cicav-
coch. Napríklad je známe, že krysy vyrastajúce v prostredí
vyžadujúcom na prežitie komplexné učenie majú signifikan-
tne vyšší počet synáps v porovnaní s krysami vyrastajúcimi
v izolácii (Greenough a spol., 1987). Zreteľný vplyv environ-
mentálnych faktorov sa pritom neuplatňuje pri zmene sa-
motnej sekvencie genetického zápisu, ale ovplyvňuje schop-
nosť génov riadiť produkciu špecifických bielkovín. Vplyv
faktorov prostredia je aj jedným z vysvetlení, prečo existujú
fenotypové rozdiely medzi jednovaječnými dvojčatami aj di-
skordancia identických dvojčiat pre také ochorenia, akým je
napríklad schizofrénia. Pôsobenie prostredia a genetických
faktorov je pritom recipročné. Napríklad hereditárne charak-
teristiky dieťaťa výrazne ovplyvňujú typ rodičovského sprá-
vania, takže deti rovnakých rodičov a vyrastajúce v rovna-
kej rodine môžu na tomto základe čeliť rozdielnym environ-
mentálnym stimulom. Individuálna genetická výbava teda
ovplyvňuje rodičovské správanie, ktoré potom formuje špe-
cifické charakteristiky rodinného prostredia a tie na druhej
strane môžu ovplyvňovať ďalší prepis genetickej informácie
(Gabbard, 2000).

Výsledky psychoterapeutickej liečby a nálezy
neurozobrazovacích metód

Psychoterapia je metóda využívaná pri liečbe viacerých du-
ševných porúch, avšak v porovnaní s psychofarmakologickou
liečbou sa vie pomerne málo o jej biologických mechaniz-
moch. V súčasnosti v literatúre dominujú najmä kontrolo-
vané klinické štúdie ukazujúce terapeutickú účinnosť inter-
personálnej a kognitívne – behaviorálnej terapie, hoci exis-
tujú aj dôkazy pre iné formy, napr. psychodynamickej su-
portívnej a párovej psychoterapie (viď ďalej).

Navyše sa ukazuje, že napríklad pri ochorení, akým
je veľká depresia, sú kombinovaná medikamentózna liečba
a psychoterapia súčasne účinnejšie ako ktorákoľvek z oboch
metód využitá jednotlivo (Etkin a spol., 2005).

Zatiaľ najväčší pokrok sa dosiahol pri výskumoch vy-
užívajúcich moderné neurozobrazovacie metódy pri depre-
sii, obsedantne-kompulzívnej poruche a úzkostných stavoch.
Výskumy využívajúce tieto metódy vychádzajú zo skutoč-
nosti, že pomerne značná časť potenciálne patologických
kognitívnych a emočných návykov ovplyvniteľných psycho-
terapiou má svoje merateľné biologické ukazovatele (Beutel
a spol., 2003). Napríklad Anderson a spol. (2004) realizovali
výskum zdravých dobrovoľníkov, ktorých inštruovali, aby
si uchovali alebo naopak zabudli určené slová. Pri spätnej
kontrole bola prezentácia

”
zabudnutých“ slov spojená nie-

len s ich slabšou výbavnosťou, ale aj so zvýšenou aktiváciou
prefrontálneho kortexu (PFC) a zníženou aktivitou hippo-
kampu. Tieto výsledky potvrdili aj Bunge a spol. (2001),
ktorí navyše zistili aktivitu gyrus cinguli anterior pri odklá-
ňaní pozornosti od potlačovaných obsahov pamäti. Z toho
usudzujú na modulačnú úlohu PFC a gyrus cinguli anterior
v koncepte represie v ponímaní psychodynamickej teórie.
Andreasenová a spol. (1995) pozorovali pri náhodne vyba-
vených spomienkach aktivitu kortexu v asociačných frontál-
nych, parietálnych a temporálnych oblastiach, zatiaľ čo pri
cielenom, sústredenom vybavovaní došlo k selektívnej akti-
vácii kôrových verbálnych oblastí. Pri menej kontrolovanom
vybavovaní

”
voľných“ asociácií teda pravdepodobne dochá-

dza k zapájaniu širších sietí asociačného kortexu, čo umož-
ňuje hlbšiu exploráciu latentných aspektov pacientovej osob-
nosti prípadne symptomatológie (Roffman a spol., 2005). Pri
liečbe depresívnych porúch sa kognitívne-behaviorálna tera-
pia (KBT) využíva často na revíziu a prehodnotenie bolesti-
vých spomienok v pamäti. Z tohto princípu vychádzali Ochs-
ner a spol. (2002), ktorí sledovali vzťah medzi prehodnoco-
vaním negatívnych podnetov, zlepšením nálady a zmenami
v mozgovej aktivite. Prehodnotenie bolo spojené so zlepše-
ním nálady a súčasne so zvýšením aktivity v dorsolaterálnom
a dorsomediálnom PFC a znížením aktivity v oblasti amyg-
daly a orbitofrontálneho kortexu. Tieto zistenia podporujú
model pôsobenia KBT s úlohou limbického systému a ven-
trálnej prefrontálnej kôry pri vytváraní negatívnych afektov
v reakcii na konkrétne podnety, zatiaľčo dorzálny prefron-
tálny okruh môže prostredníctvom prehodnocovacích tech-
ník slúžiť na tlmenie týchto signálov z ventrálnejších štruk-
túr.
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V porovnaní so štúdiami zisťujúcimi biologické efekty psy-
chofarmakologickej liečby sú štúdie s podobným zameraním,
ale vo vzťahu k takýmto účinkom psychoterapie, značne pod-
dimenzované. Problémom sú značné rozdiely v metodoló-
gii a štruktúre jednotlivých štúdií, ako aj rozdiely v postu-
poch, technikách a účinnosti jednotlivých psychoterapeutic-
kých metód. Ako neurozobrazovacie techniky sa najčastej-
šie používajú funkčná magnetická rezonancia, pozitrónová
emisná tomografia a jednofotónová emisná tomografia. Vý-
stižný prehľad štúdií s využitím neurozobrazovacích techník
a funkčnej neuroanatómie v psychoterapii uverejnili Roff-
man a spol. (2005). Autori sa zamerali najmä na efekt psy-
choterapeutických intervencií na mozgové funkcie u pacien-
tov trpiacich na depresiu alebo úzkostné poruchy a zostavili
prehľad a zhodnotenie niektorých doteraz realizovaných štú-
dií. Z ich zistení vyplynulo, že behaviorálna terapia úzkost-
ných porúch bola spojená so zmiernením abnormalít v ob-
lastiach spojených s patofyziológiou úzkosti a aktiváciou ob-
lastí, ktoré súvisia s pozitívnym prepracovaním anxiogén-
nych podnetov.

V štúdiách týkajúcich sa kognitívne-behaviorálnej terapie
u veľkej depresie sa prejavili zmeny podobného charakteru
v kortiko-subkortikálnom okruhu. Pri všetkých psychických
poruchách bola zistená len parciálna podobnosť (korelácia)
zmien detekovaných neurozobrazovacími metódami pri po-
rovnaní psychoterapie a medikamentóznej liečby. Autori ďa-
lej uvádzajú príklady niektorých štúdií pri vybraných psy-
chických poruchách. Pri obsedantno-kompulzívnej poruche
(OCD), ktorej patofyziológia zahŕňa abnormálnu reguláciu
v kortiko-striato-talamickom okruhu, uvádzajú príklad štú-
die Baxtera a spol. (1992). Zisťovala sa tu intenzita cereb-
rálneho glukózového metabolizmu pomocou PET u pacien-
tov s OCD. Pacienti boli liečení počas 10 týždňov, pričom
boli rozdelení na skupinu liečenú fluoxetinom a skupinu lie-
čenú behaviorálnou terapiou. Obe skupiny navzájom a kon-
trolná skupina boli porovnané na začiatku liečby a na konci.
V oboch skupinách pacientov sa po liečbe zistila redukcia
glukózového metabolizmu v pravom nucleus caudatus, pri-
čom pacienti s kompletnejšou odpoveďou na liečbu vykazo-
vali výraznejšiu redukciu ako non-respondéri. Analogické zis-
tenia uverejnili aj Nakatani a spol. (2003), ktorí použili me-
tódu xenónovej počítačovej tomografie a zistili signifikantnú
redukciu signálu v pravom caudate po behaviorálnej terapii
u pacientov s OCD.

Pri problematike kognitívne-behaviorálnej terapie pri
liečbe fóbií uvádzajú príklady dvoch štúdií. Furmark a spol.
(2002) použili PET na vyšetrenie skupiny pacientov lieče-
ných CBT a skupiny pacientov liečenej citalopramom pre
sociálnu fóbiu. Počas vyšetrenia boli probandi inštruovaní,
aby čítali text pred 6–8 blízko stojacimi pozorovateľmi a sú-
časne boli sledovaní videokamerou. Pred liečbou pacienti so
sociálnou fóbiou vykazovali zvýšenú aktivitu v limbických
štruktúrach, vrátane amygdaly, hippokampu a priľahlého
temporálneho kortexu. Pacienti zo skupiny KBT sa podro-
bili 8 týždňov trvajúcej skupinovej psychoterapii špecificky
zameranej na úzkosť spojenú so slovným prejavom na ve-
rejnosti. V porovnaní s kontrolnou skupinou, u oboch sku-

pín pacientov bol pozorovaný signifikantný pokles aktivity
v spomínaných oblastiach. V skupine pacientov liečených
citalopramom bol pozorovaný pokles v oblasti ventrálneho
PFC, ktorý nebol pozorovaný v skupine KBT. V KBT sku-
pine sa zistil pokles cerebrálneho krvného prietoku (CBF)
v oblasti periakvaduktálnej šede, v citalopramovej skupine
zaznamenali redukciu CBF v oblasti talamu. Tieto nálezy
nasvedčujú tomu, že citalopram a KBT dosahujú zmeny
v limbickej oblasti pravdepodobne prostredníctvom odliš-
ných mechanizmov. Ďalšou štúdiou bola práca Paquetta
a spol. (2003), ktorí porovnávali pacientov s arachnofóbiou
s kontrolnou skupinou, pričom realizovali fMRI vyšetrenie
počas premietania obrázkov s pavúkmi. Pacienti v porov-
naní s non-fobickými kontrolami vykazovali iniciálne signifi-
kantnú aktiváciu v parahippokampálnom gyre a pravostran-
nom dorsolaterálnom PFC. Po úspešnej liečbe KBT s expo-
zíciou došlo u pacientov k signifikantnému poklesu aktivity
v uvedených oblastiach, navyše sa zachytila zvýšená aktivita
v oblasti pravého ventrálneho PFC. Autori sa domnievajú,
že zníženie aktivity v parahippokampálnom gyre zodpovedá
prepracovaniu kontextuálnej pamäti a zmeny v oblasti dor-
solaterálneho PFC môžu reflektovať reštrukturalizáciu ve-
domých kognitívnych obranných mechanizmov. Ďalej pred-
pokladajú, že modulácia limbickej aktivácie po provokácii
strachu môže zahŕňať buď redukciu CBF v limbických a pri-
ľahlých paralimbických oblastiach, alebo zvýraznenie CBF
vo ventrálnom PFC, alebo oboje.

Ako príklad účinkov kognitívne-behaviorálnej terapie
(CBT) u pacientov s veľkou depresívnou poruchou uvá-
dzajú štúdiu autorov Goldapple a spol. (2004), ktorí rea-
lizovali FDG-PET vyšetrenie pred a po psychoterapeutic-
kej liečbe a tieto výsledky porovnali s depresívnymi pacien-
tami, ktorí boli liečení paroxetínom. Prekvapujúce bolo zis-
tenie, že v CBT skupine došlo po liečbe k poklesu metabo-
lizmu v početných regiónoch frontálnej oblasti vrátane dor-
solaterálneho PFC. Autori predpokladajú, že tento nález je
možno vysvetliť liečbou podmieneným

”
aktívnym prehod-

notením emočne relevantných myšlienok“. Nález v skupine
pacientov liečených paroxetínom bol opačný – zvýšenie me-
tabolizmu v PFC, pričom účinnosť oboch liečebných metód
bola porovnateľná. Toto zistenie podporuje predpoklad, že
CBT a antidepresívna psychofarmakologická liečba pôsobia
prostredníctvom odlišných mechanizmov. Navyše autori zis-
tili po liečbe v CBT skupine signifikantné zvýšenie aktivity
v hippokampe, parahippokampálnom gyre a dorzálnom gy-
rus cinguli. V skupine liečenej paroxetínom vykazovali v po-
rovnaní s predchádzajúcou skupinou pacienti nižšiu aktivitu
v oblasti hippokampu a parahippokampu a zníženie aktivity
v zadnom a ventrálnom subgenuálnom cingule.

Účinok interpersonálnej terapie (IPT) u depresívnych pa-
cientov sledovali Martin a spol. (2001). V 6 týždňovej štú-
dii u 28 pacientov s veľkou depresívnou poruchou porovnali
efekt liečby venlafaxínom a IPT na CBF s využitím SPECT.
Pacienti sa podrobili scanu v úvode liečby a následne v IPT
skupine 6 týždňov trvajúcej psychoterapii rovnakým psycho-
terapeutom, v skupine s venlafaxínom absolvovali kontrolné
vyšetrenie v trvaní 15 minút každé 2 týždne. Po liečbe došlo
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ku klinickému zlepšeniu v oboch súboroch, pričom po kon-
trolnom scane autori zistili zvýšenie CBF v bazálnych gan-
gliách vpravo u oboch súborov, skupina IPT navyše vykazo-
vala zvýšenie aktivity v pravom zadnom cingule.
Vo svojom článku Roffman (2005) sumarizuje, že v sú-

lade s poznatkami o patofyziológii došlo v citovaných štú-
diách po psychoterapeutickej liečbe k zníženiu metabolizmu
v nucleus caudatus u pacientov s OCD a zároveň sa javí,
že fluoxetin aj psychoterapia viedli k náprave dysfunkč-
ného kortiko-striatotalamického okruhu. V štúdiách s fobic-
kými poruchami bola po liečbe pozorovaná redukcia lim-
bickej a paralimbickej aktivity a v štúdiách s depresívnymi
pacientami boli po úspešnej CBT a IPT prekvapivo zistené
znížená aktivita v dorsálnych frontálnych oblastiach a zvý-
šená aktivita vo ventrálnych frontálnych a subkortikálnych
oblastiach. Najmä štúdie týkajúce sa veľkej depresívnej po-
ruchy ukázali, že psychoterapia a farmakoterapia dosahujú
podobnú účinnosť a boli spojené so zodpovedajúcimi, ale
nie identickými zmenami v obraze neurozobrazovacích me-
tód. Pre ďalšie pochopenie a výskum účinkov psychoterapie
bude potrebný ďalší rozvoj funkčných neurozobrazovacích
metód s ich využitím nielen pred začatím a po ukončení, ale
aj v priebehu jednotlivých psychoterapeutických sedení.
Dôležitým faktorom pri posudzovaní psychoterapie ako

liečebnej metódy je hodnotenie jej účinnosti. V tejto ob-
lasti dominujú štúdie zamerané na kognitívne-behaviorálnu
terapiu. Účinnosťou kognitívne-behaviorálnej psychoterapie
sa zaoberali Prochaska a Norcross (1999), ktorí hodnotili
účinnosť behaviorálnych metód.
Z ich zistení vyplynulo, že táto forma liečby je zreteľne

efektívnejšia ako nepoužitie žiadnej liečby alebo ako kon-
trolné postupy. CBT dnes vďaka efektivite vynaložených ná-
kladov a empiricky dokázateľným výsledkom najlepšie vyho-
vuje požiadavkám modernej psychoterapie.
Kratochvíl (1997) však upozorňuje, že náprava kogni-

tívnych omylov pri úspešnej CBT nevedie automaticky aj
k zlepšeniu dynamogénie a nálady pri takých poruchách,
akou je napríklad depresia. Možno z toho usudzovať, že na-
jefektívnejšou by mohla byť kombinácia psychofarmakotera-
pie a CBT (Latas, 2005, Ignjatovič, 2006). Stein a Hollander
(2002) zosumarizovali dostupné výsledky štúdií kombinova-
nej liečby (CBT a psychofarmakologická liečba) a predbežné
doporučenia, ktoré z nich možno zovšeobecniť. Autori sa za-
merali na zhodnotenie výsledkov štúdií, ktoré sledovali efekt
kombinovanej liečby úzkostných porúch. Z ich zistení vyply-
nuli tieto predbežné závery:

1. spôsoby CBT používané v štúdiách s kombinovanou
liečbou sú variabilné

2. časté je využitie rôznych variácií expozície a relaxácie

3. niektoré štúdie využívajú sofistikovanejšiu kognitívnu
terapiu alebo komplexnejšiu kognitívne-behaviorálnu
psychoterapiu

4. kontroverzné názory na účinok medikácie:

a) farmakoterapia zvyšuje účinok psychoterapie
(CBT)

b) benzodiazepíny môžu znižovať účinok CBT

c) farmakoterapia nemá nepriaznivý vplyv na dlho-
dobé výsledky rýchlej intenzívnej CBT

d) farmakoterapia zlepšuje zvládnutie akútneho pa-
nického ataku s redukciou príznakov

e) úvodná farmakoterapia zlepšuje komplianciu pri
psychoterapeutickej liečbe

f) terapeutický efekt liekov nepretrváva po prerušení
liečby

5. signifikantne významnejší efekt kombinovanej liečby
(psychoterapia a farmakoterapia) oproti samostatnej
liečbe

6. rezistentní alebo parciálne rezistentní pacienti sa zme-
nili na respondérov po pridaní CBT ku farmakoterapii

7. krátkodobý liečebný efekt je spojený s rýchlejšou úľa-
vou, ktorú poskytujú lieky

8. dlhodobý efekt je spojený s použitím CBT

Naopak, dominanciu CBT v liečbe veľkej depresie spo-
chybňujú výsledky metaanalýzy, ktorú uverejnil Grawe
(2004). Autor v nej zisťoval účinnosť jednotlivých metód
psychoterapie v liečbe veľkej depresie. Zo zistených výsled-
kov možno podľa účinnosti zostaviť nasledovné poradie:

1. párová psychoterapia

2. psychodynamická psychoterapia

3. behaviorálna psychoterapia

4. CBT

5. interpersonálna psychoterapia

6. kognitívna terapia

7. humanistické psychoterapie.

Možno predpokladať, že pokračujúci výskum jednotlivých
psychoterapeutických metód prinesie ďalšie zaujímavé ziste-
nia.

Ku koreňom psychoterapeutických intervencií

Problematika neurobiologických základov psychoterapie je
nesporne zložitá a zahŕňa neurobiologické a neurochemické
interakcie v norme aj patológii na strane jednej a psycho-
sociálne a environmentálne interakcie na strane druhej. Na-
priek obdobnej neurobiologickej výbave sa ľudia medzi sebou
líšia svojím genotypom, osobnosťou, odlišným priebehom
a klinickým obrazom choroby, rozdielmi v adaptácii na stres,
individuálnymi interakciami s ostatnými ľuďmi a prostredím.
Duševná existencia človeka sa tak stáva dynamickým prieni-
kom všetkých vyššie uvedených faktorov. Vo vzťahu k psy-
choterapii sa vynárajú početné otázky. Napríklad: Existujú
preformované neuronálne mechanizmy, ktoré sú základom
účinnosti psychoterapie? Čím je ovplyvnená individuálna
vnímavosť k psychoterapii? Aké faktory budú spolurozhodo-
vať o správnosti zvolenej psychoterapeutickej metódy? Aký
vplyv na priebeh psychoterapie má osobnosť? Kedy zvoliť



152 TEÓRIA PSYCHOTERAPIE: NEUROBIOLÓGIA A PSYCHOTERAPIA

ako liečebnú metódu psychoterapiu? Pre potreby nášho vý-
kladu sa ako mimoriadne vhodné ponúkajú Bowlbyho teória
vzťahovej väzby a Cloningerov neurobiologický model osob-
nosti.

Teória vzťahovej väzby (rozbor a súvislosti, Hašto, 2005,
súhrnný prehľad, 2006) predstavuje vyrazný prínos pre po-
chopenie základov účinku psychoterapie, ale aj pre modernú
psychiatriu ako celok, nakoľko reflektuje etiologický a pato-
genetický vplyv psychosociálnych činiteľov pri psychických
poruchách. Jej význam spočíva v dôležitosti, ktorú pripisuje
kvalite vzťahov v rodine. Tie v kritických obdobiach det-
ského veku významným spôsobom spoluvytvárajú charakte-
ristiky správania dieťaťa a v ďalšom živote sa môžu uplatňo-
vať ako protektívny alebo naopak rizikový faktor pre rozvoj
psychickej poruchy. Autor teórie – John Bowlby (1907–1990)
vidí jej výhody v tom, že umožňuje novým spôsobom kon-
ceptualizovať ľudský sklon k nadväzovaniu silných väzieb na
druhých ľudí a vysvetľovať mnohé formy emočných a osob-
nostných porúch. Teória postuluje geneticky naprogramo-
vaný repertoár správania, ktorý človeka v primeranom pro-
stredí viac alebo menej silno zameriava na príslušnú hlavnú
osobu. Táto potreba blízkosti má podľa Bowlbyho, 1995 (ci-
tácia podľa Hašto, 2005) aj funkciu chrániť dieťa od ba-
tolivého veku pred nebezpečenstvami a súvisí s evolučnou
adaptáciou človeka.

Základnými pojmami teórie sú pripútanie (angl. attach-
ment) a pripútavacie správanie (angl. attachment behavior).
Pripútanie čiže vzťahová väzba je silná potreba kontaktu
s určitými osobami, ktorá je pretrvávajúcim, relatívne sta-
bilným znakom pripútavacieho správania. Trvalé vzťahové
väzby vytvárajú deti len k niekoľkým málo uprednostňo-
vaným osobám (matka, otec, súrodenec a pod.). Pripúta-
vacie správanie je zamerané na hľadanie alebo udržanie si
blízkosti kompetentnejšieho človeka. Zreteľné je pri úzkosti,
únave, ochorení a je spojené s potrebou náklonnosti a sta-
rostlivosti (Hašto, 2005). Správanie pri vzťahovej väzbe je
taká forma správania, keď dieťa (neskôr aj dospelý) dáva
prednosť blízkosti s určitou osobou, vyžaduje túto blízkosť
a udržuje ju. Na rozdiel od pripútania (k niekoľkým najbliž-
ším osobám), pripútavacie správanie sa môže podľa situácie
zameriavať na ďalšie viaceré osoby. Pripútavacie správanie
zamerané na uprednostňovanú osobu sa u väčšiny detí za
priaznivých podmienok vyvinie v prvých 9 mesiacoch života.

Po 3. roku života dochádza k postupnému prirodzenému
poklesu aktivovateľnosti pripútavacieho správania. Predpo-
kladá sa, že podstatou pripútavacieho správania je jeho vro-
dená neuronálna koordinácia. Bowlby, 1983 (citácia podľa
Hašto, 2005) uvádza, že pripútavacie správanie zostáva po-
tenciálne aktívne celý život a plní dôležitú úlohu. Nie je
preto správna domnienka, že jeho prítomnosť v dospelosti
je známkou regresie alebo patológie. Pri konštituovaní, pre-
rušení a obnovovaní vzťahovej väzby vznikajú mnohé silné
emócie. Pevné trvanie vzťahovej väzby prežíva človek ako
istotu, bezpečie a pohodu. U detí do jedného roka sa dá zis-
tiť typ pripútania, ktorý je výrazne podmienený správaním
matky voči dieťaťu a tieto vytvorené stratégie reagovania
v pripútavacom správaní sa v určitej modifikovanej podobe

prenášajú aj do dospelosti. Rozlišuje sa niekoľko typov pri-
pútania v dojčeneckom veku, pričom fyziologickým je tzv.
bezpečný typ vzťahovej väzby. Ten sa vyznačuje dostupnos-
ťou matky, ktorú dieťa využíva ako

”
bezpečnú základňu“,

správnym vyhodnocovaním signálov dieťaťa zo strany matky
a napĺňaním jeho potrieb.
Bezpečná (v dospelosti slobodná) vzťahová väzba je pro-

tektívny faktor pre psychosociálny vývin, zatiaľčo neisté pri-
pútanie sa signifikantne častejšie vyskytuje u pacientov s du-
ševnými poruchami (citácia podľa Hašto, 2006). Skúsenosti
s interakciami vo vzťahovej väzbe sú v pamäti reprezento-
vané ako tzv. vnútorné pracovné modely. Podľa Bowlbyho,
1995 (citácia podľa Hašto, 2006) je utváranie vnútorných
pracovných modelov podmienené najmä reálnym opatrujú-
cim správaním matky. Takto vytvorené modely majú ten-
denciu pretrvávať a výrazne ovplyvňujú utváranie nových
vzťahov. K ich prípadnej žiadúcej modifikácii môžu viesť
priaznivé životné skúsenosti alebo psychoterapeutická inter-
vencia.
Poznatky o neurobiologických základoch vzťahovej väzby

sú zatiaľ parciálne, predstavujú však mimoriadne atraktívnu
a sľubnú oblasť ďalšieho vedeckého bádania. Bowlby,1975
(citácia podľa Hašto, 2005) vo svojej teórii postuloval exis-
tenciu dvoch hierarchicky usporiadaných systémov:
vonkajší okruh – sprostredkúva reakciu medzi organiz-

mom a prostredím a vnútorný okruh – slúži na zachova-
nie homeostázy. Pripútavacie správanie je podľa tejto kon-
cepcie formou inštinktívneho správania, ktoré z evolučného
hľadiska zvyšuje šance na prežitie a z fyziologického hľadiska
pomáha predchádzať nadmernej aktivácii fyziologických sys-
témov. Bohatou inšpiráciou pre pochopenie mechanizmov
vzťahovej väzby nachádzame v poznatkoch etologického vý-
skumu. Známy je napríklad vpečaťovací mechanizmus (im-
printing) u mláďat vtákov a cicavcov. Mladé húsatá sa v kri-
tickom období niekoľkých dní po narodení fixujú na matku,
ale aj na iné zviera, človeka alebo objekt, ak je pre nich
zdrojom príslušných podnetov (napr. vpečatenie je silnejšie,
ak sú podnety spojené s gagotavým zvukom). U primátov
nedochádza k aktivácii takéhoto vpečaťovacieho programu
ihneď po narodení a väzba sa vyvíja postupne v priebehu
dojčeneckého veku, pričom vyžaduje veľa interakcií s opatru-
júcou osobou. Od narodenia však dieťa disponuje takými ne-
urobiologickými koordináciami, ktoré sprostredkujú vrodené
spúšťacie mechanizmy a pohybové vzorce (Hašto, 2005).
Bližšia identifikácia mozgových štruktúr, ktoré sú pravdepo-
dobne angažované v neuronálnych sieťach sprostredkujúcich
fungovanie vzťahovej väzby bola umožnená využitím mo-
derných neurozobrazovacích metód. U človeka sledujúceho
portrét sympatickej osoby dochádza k aktivácii tzv. odmeňo-
vacieho systému mozgu: dopamínergné neuróny v arei A-10
vo ventrálnom tegmente s následnými projekciami do nuc-
leus accumbens a prefrontálnej kôry, kde sa vylučujú endor-
fíny. Takto sú sprostredkované subjektívne pocity upokoje-
nia, slasti a odmeny (Spitzer, 2003).
Aktivácia pripútavacieho správania mláďaťa sa dá navodiť

podaním opiátového antagonistu a utlmiť u mláďaťa sepa-
rovaného od matky podaním opioidu.
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Veľkým zdrojom inšpirácie boli aj štúdie na zvieratách.
Suomi (1991) ukázal, že významným faktorom vedúcim
k pretrvávajúcim biochemickým zmenám v mozgu môžu byť
zmeny vzťahových charakteristík. V jeho pokuse sa u mla-
dých opíc makakov rhézusov, separovaných od ich matiek,
rozvinuli abnormality v správaní, ktoré pripomínali prejavy
sociálnej fóbie. K ich ústupu došlo, až keď boli vystavené
kontaktu s ich rovesníkmi vychovávanými ich vlastnými mat-
kami a opätovne sa manifestovali, keď boli mladé opice vy-
stavené nečakaným a stresujúcim situáciám. Vykazovali aj
vyššie hladiny kortizolu a ACTH v odpovedi na stres a niž-
šie hodnoty noradrenalínu v likvore. V podobne zameranom
pokuse Rosenblum a Andrews (1994) zistili, že mladé opice
úzkostných matiek vykazovali nižšiu obratnosť v sociálnych
interakciách a boli sociálne submisívne.

Suomi (1999) si v rámci svojho výskumu makakov vši-
mol, že niektoré jedince boli v porovnaní s ostatnými viac
disponované ku rozrušeniu a z tohto pohľadu rizikové. Na-
sledovalo oddelené šľachtenie takýchto rizikových opíc a opíc
s normálnou vzrušivosťou, pričom mláďatá ihneď po naro-
dení pridelil náhradnýmmatkám. Náhradné matky patrili do
dvoch kategórií – matky s optimálnym materinským sprá-
vaním a matky priemerné. Mláďatá od pokojných rodičov
sa nezávisle na type náhradnej matky vo svojom vývine
nelíšili. Zistil sa však rozdiel vo vývine rizikových mláďat.
Rizikové mláďatá vychovávané priemernou matkou sa na-
ďalej vyznačovali znakmi rizikových jedincov, zatiaľčo rizi-
kové mláďatá vychovávané optimálnou matkou sa vyvíjali
výborne, dokonca boli schopné predbehnúť aj normálne mlá-
ďatá. Neurobiologickému výskumu vzťahovej väzby a separá-
cie mláďat sa venoval Panksepp (1998). Vychádzal z poznat-
kov, že pri separácii mláďaťa makaka dochádza k zvyšova-
niu pulzovej frekvencie, telesnej teploty a zvyšujú sa aj hla-
diny stresových hormónov. Ide tu o aktiváciu neuronálneho

”
spínacieho“ okruhu paniky, ktorý sa dá u zvierat stimulovať
vnorenými elektródami. Stimulácia sa prejaví

”
vokalizáciou“

opusteného mláďaťa. Miesto, z ktorého je možná stimulácia
okruhu sa nachádza v centrálnej šedi, blízko

”
centra“ bo-

lesti. Panksepp preto predpokladá, že sa tento systém vyvi-
nul zo systému bolesti. Vokalizáciu opusteného mláďaťa je
možné vyvolať aj dráždením v oblasti mediálneho dience-
fala, v septe a stria terminalis a pravdepodobne aj v gyrus
cinguli anterior a niektorých oblastiach amygdaly. Najľahšie
dochádza k stimulácii okruhu paniky prostredníctvom ne-
urotransmiterov, ktoré stimulujú NMDA – receptory. Inhi-
bičný, upokojujúci učinok na tento okruh majú opiáty, oxy-
tocín a prolaktín, ktoré zároveň aktivujú aj opatrovateľské
správanie u matky. Problematiku vzťahovej väzby zakon-
čime konštatovaním, že pri adekvátnom, bezpečnom sprá-
vaní rodiča vo vzťahu k mláďaťu dochádza k spusteniu celej
kaskády neurohumorálnych reakcií, ktoré vedú k inhibícii úz-
kosti a negatívnych emócií. Čím menej kvalitná je vzťahová
väzba k rodičovi, tým ťažšie dochádza k inhibícii úzkosti
a upokojeniu dieťaťa v stresovej situácii. Tu sú už impliká-
cie pre klinickú prax zreteľné – znížená schopnosť regulovať
negatívne emócie je znakom mnohých duševných porúch.

Druhým hodnotným konceptom pre náš výklad je teória
osobnosti podľa Cloningera. Ide o modernú koncepciu neuro-
biologického modelu osobnosti podľa amerického profesora
psychiatrie Roberta Cloningera (napr. Cloninger a Svrakic,
2000), ktorá vychádza z biologických, neurofyziologických,
genetických a psychologických prác.
Podľa R. Cloningera je osobnosť komplexný stupňovitý

systém, ktorý sa skladá z rozdielnych psychobiologických di-
menzií temperamentu a charakteru.
Tieto dimenzie sa dajú zisťovať a aj merať pomocou špe-

ciálneho dotazníka TCI (Temperament and Character In-
ventory) a umožňujú posúdiť odlišnosti medzi ľuďmi. Osob-
nosť sa skladá zo štyroch hereditárnych ortogonálnych di-
menzií temperamentu, ktoré sú pozorovateľné už od ranného
detstva a zahŕňajú prekoncepčné a nevedomé učenie. Ozna-
čujú sa ako Novelty seeking (Vyhľadávanie nového), Harm
avoidance (Vyhýbanie sa poškodeniu), Reward dependence
(Závislosť na odmene) a Persistence (Odolnosť) a vyskytujú
sa aj u subhumánnych živočíchov.
Novelty seeking zodpovedá systému behaviorálnej aktivá-

cie a jeho neuromodulátorom je dopamín, harm avoidance je
systémom behaviorálnej inhibície a jeho neuromodulátormi
sú GABA a serotonín, reward dependence je systémom pre
sociálnu prispôsobivosť a jeho neuromodulátormi sú norad-
renalín a serotonín, persistence je systémom parciálneho po-
silnenia, odolnosti voči záťaži a jeho neuromodulátormi sú
glutamát a serotonín.
Okrem týchto systémov sa osobnosť skladá aj z troch di-

menzií charakteru, ktoré sú ovplyvňované temperamentom
len čiastočne, charakter sa vytvára v priebehu ontogenézy,
je ovplyvňovaný najmä sociálnym učením a v závislosti na
individuálnych hodnotách a cieľoch. Charakterové dimenzie
sa označujú ako Self-directedness (Sebariadenie), Coopera-
tiveness (Spolupráca) a Self-transcendence (sebapresiahnu-
tie). Dimenzie temperamentu podmieňujú osobnosť z 50 až
60%, sú najmä geneticky determinované a na sebe nezávislé,
manifestujú sa už vo včasnom detstve. Zvyšnými 40–50% sa
na osobnosti podieľa charakter. Schématicky znázorňuje jed-
notlivé dimenzie osobnosti vo vzťahu k neuromediátorovým
systémom obrázok 1.
Preiss (2000) uvádza základné informácie a vysvetlenia

teórie:
Novelty seeking je vrodeným základom aktivácie alebo ini-

ciácie správania ako napr. exploračná aktivita v novej situ-
ácii, intenzívna radosť alebo vzrušenie pri odpovedi na nové
podnety a podobne. Jedinec s vysokým skóre tejto dimen-
zie býva riskujúci, nedisciplinovaný, neznášajúci jednotvár-
nosť a rozhodujúci sa na základe globálnych dojmov a intu-
ície. Osoby s nadpriemerným skóre NS a priemerným v os-
tatných dimenziách bývajú impulzívne, skúmajúce, nestále,
prudké a výstredné. Naopak, osoby s podpriemerným skóre
NS a priemerné v ostatných dimenziách temperamentu bý-
vajú väčšinou rigídne, oddané, pomalé, skromné a vytrvalé.
Harm avoidance je hereditárnym základom útlmu alebo

zmeny správania, ktorý sa prejavuje ako pesimistické obavy,
očakávanie budúcich problémov, pasívne vyhýbavé správa-
nie, strach z neistoty, rýchla unaviteľnosť, intenzívne reak-
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Obrázok 1. Schématické znázornenie modelu osobnosti podľa Cloningera

cie na nepríjemné podnety, tendencia vyhnúť sa potrestaniu
a frustrujúcim podnetom. Ľudia s nadpriemerným skóre HA
a priemerným v ostatných dimenziách sa charakterizujú ako
opatrní, napätí, ustráchaní, plachí a ľahko unaviteľní. Ľu-
dia s podpriemerným skóre HA sú označovaní ako dôverčiví,
uvoľnení, optimistickí, veselí, energickí.

Reward dependence je hereditárnym základom pre so-
ciálne citlivé správanie, závislosť na podpore druhých a so-
ciálnych väzbách a vrodená tendencia intenzívne reagovať na
odmeňujúce podnety. Ľudia nadpriemerne skórujúci v RD
a v ostatných temperamentových dimenziách podpriemerne
bývajú opisovaní ako dychtiví pomáhať a zapáčiť sa dru-
hým, vytrvalí, usilovní, citoví, citliví k sociálnym podnetom
a osobným problémom. Osoby s podpriemerným skóre RD
bývajú sociálne odťažité, emočne chladné, praktické a tvrdé.

Persistence vyjadruje odolnosť, vytrvalosť voči unaviteľ-
nosti a frustrácii. Osoby s vysokým skóre PE sú usilovné
a ambiciózne, kladú si vysoké ciele, dobre odolávajú únave
a frustrácii, len ťažko sa vzdávajú. Osoby s nízkym skóre

sú vnímané ako ľahostajné, lenivé alebo nedbalé, často sa
vzdávajú pri frustrácii, kritike, prekážkach a únave.

Charakter indivídua je podľa Cloningera formovaný pro-
stredím a nie je v korelácii s temperamentom. Zrelý človek
sa spolieha sám na seba, je spolupracujúci a niekedy aj se-
bapresahujúci.

Self-directedness je hlavným determinantom prítomnosti
alebo neprítomnosti poruchy osobnosti a má veľký klinický
význam. Vyjadruje schopnosť jedinca kontrolovať, regulovať
a adaptovať správanie vzhľadom k situácii a individuálne vy-
medzeným cieľom a hodnotám. Pri vyšších skóre SE ukazuje
človeka ako zrelého, výkonného, sebaorganizujúceho, s dob-
rým sebahodnotením, schopného pripustiť chyby a prijať sa-
mého seba so svojimi kladmi aj zápormi.

Osoby s nízkym skóre SE sú nezrelé, s nízkym sebahod-
notením, často reagujúce reaktívne, závisle a nevynaliezavo.
Vyšetrenie SE je klinicky dôležité, pretože je častou charak-
teristikou všetkých porúch osobnosti.

Cooperativeness je dimenzia spolupráce dôležitá v spo-
ločnosti a skupinovej práci. Ľudia s vysokým skóre CO sa
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označujú ako sociálne tolerantní, citliví, pomáhajúci, empa-
tickí. Ľudia s nízkym skóre CO bývajú sociálne netolerantní,
bez záujmu o druhých, nepomáhajúci.
Self-transcendence je dimenziou

”
sebapresiahnutia“.

Osoby s vysokým skóre ST sú označované ako skromné, spo-
kojné, trpezlivé, tvorivé, nesebecké, duchovné, s naplneným
životom. Osoby s nízkym skóre ST mávajú tendenciu byť
pyšné, netrpezlivé, bez predstavivosti, materialistické a ne-
naplnené v živote.
Cloningerov neurobiologický model osobnosti je dômysel-

ným konceptom, ktorý umožňuje elegantné prepojenie gene-
tických a neurobiologických determinánt individuálnej osob-
nosti a charakteristík jej správania na strane jednej a vplyvu
psychosociálnych, psychologických a všeobecne environmen-
tálnych činiteľov na strane druhej. Predstavuje vynikajúcu
možnosť konceptualizovať normu aj patológiu ľudskej psy-
chiky do uceleného základu, z ktorého možno následne od-
vodzovať aj mechanizmy terapeutických intervencií. Gab-
bard (2000) zdôrazňuje, že rozlišovanie medzi temperamen-
tom a charakterom môže byť prospešné pre efektívne pláno-
vanie liečby. Temperament má tendenciu pretrvávať s rela-
tívne stabilnými charakteristikami a k psychoterapeutickej
liečbe je skôr rezistentný. Naproti tomu charakter sa roz-
víja aj v priebehu dospelosti a môže výrazne reagovať na
psychoterapeutické intervencie. Ak teda budeme pri pláno-
vaní liečby rozlišovať medzi temperamentovými a charak-
terovými premennými, môže to v klinickej praxi prinášať
zreteľný benefit. Napríklad impulzivitu podmienenú najmä
temperamentom budeme skôr ovplyvňovať psychofarmako-
logickou liečbou (napr. SSRI), zatiaľčo psychoterapia bude
prospešná pri ovplyvňovaní sebariadenia a interakcií s ľuďmi,
ktoré vyplývajú najmä z charakteru. Takýto prístup s kom-
binovaným, ale cieleným využitím rozdielnych terapeutic-
kých metód môže priniesť kvalitnejšiu a efektívnejšiu liečbu.

Záver

Na záver možno konštatovať, že terapeutické pole pôsobe-
nia psychoterapie je oblasťou interferencie genetických, vý-
vojových, environmentálnych a psychosociálnych faktorov.
Progresia poznatkov o neurobiologických procesoch mozgu
v súčasnosti umožňuje hovoriť už nielen o neurobiologických
základoch účinku psychofarmakologickej liečby, ale aj o ne-
urobiologických základoch účinku psychoterapie. Problema-
tiku neurobiologických aspektov psychoterapie nemožno za-
končiť lepšie, ako slovami Erica R. Kandela, nositeľa Nobe-
lovej ceny za fyziológiu a medicínu z r. 2000. Kandel (2001)
zdôrazňuje, že psychoterapeutické pôsobenie môže ovplyv-
ňovať funkciu aj štruktúru mozgu. Kým genetické a vývo-
jové faktory determinujú synaptické prepojenia neurónov,
environmentálne faktory, ako napr. učenie, ovplyvňujú silu
a účinnosť týchto spojení. Už jednoduchý rozhovor prostred-
níctvom zmyslových vnemov a učenia produkuje neuroche-
mické zmeny. Takéto zmeny sú teda indukované aj slovami,
ktoré sú jedným z nástrojov psychoterapeutickej intervencie.
Psychoterapia prostredníctvom zmyslového vnímania a uče-

nia vyvoláva funkčné zmeny efektivity preexistujúcich sy-
naptických spojení.
Kandel (1998) formuloval 5 základných princípov, ktoré

v zjednodušenej podobe vystihujú vzťah mozgu a mysle
v ponímaní modernej neurobiológie:

1. Všetky mentálne procesy sú založené na mozgových
operáciách. Preto aj poruchy chovania typické pre psy-
chické ochorenia sú zapríčinené poruchami mozgových
funkcií.

2. Gény a ich proteínové produkty významne ovplyvňujú
vzťahy a prepojenia medzi neurónmi a aj ich funkcie.
Gény majú významný vplyv na chovanie a sú teda jed-
nou z významných komponent, ktoré sa účastnia na
rozvoji psychickej poruchy.

3. Zmena genetickej informácie nevysvetľuje v celej šírke
variácie psychickej poruchy, ktorá je ovplyvnená aj
sociálnymi a vývojovými faktormi. Prepis genetickej
informácie ovplyvňuje chovanie, ale na druhej strane
správanie a sociálne vplyvy môžu spätnou väzbou
ovplyvňovať mozgovú činnosť a modifikovať génovú ex-
presiu. Učenie produkuje alterácie v génovej expresii.

4. Zmeny génovej expresie navodené učením spôsobujú
zmeny neuronálnych spojení. Tieto zmeny potom neur-
čujú len biologické základy jedinca, ale pravdepodobne
aj vznik a udržovanie porúch správania, ktoré vyvolali
sociálne vplyvy.

5. Ak psychoterapia vedie k efektívnym a dlhodobým zme-
nám v správaní, je to pravdepodobne spôsobené pro-
cesom učenia, ktorý vedie k zmene génovej expresie.
Zmena tejto expresie potom mení silu a účinnosť synap-
tických spojení a je zodpovedná za štrukturálne zmeny
vzájomných prepojení neurónov.

Ukazuje sa, že minimálne pri určitých psychických po-
ruchách vedú psychofarmakologická liečba aj psychotera-
pia k podobným, ale nie identickým neurobiologickým zme-
nám. Zároveň je známe, že kombinácia oboch metód pri-
náša lepšie terapeutické výsledky. Z doterajších poznatkov
možno už dnes usudzovať, že v budúcnosti bude psychiat-
rická liečba

”
šitá na mieru“ a bude zahŕňať psychofarmako-

logickú liečbu cieľových symptómov aj psychoterapeutickú
intervenciu podľa typu choroby a individuálnych charakte-
ristík pacienta.
Je vysoko pravdepodobné, že intenzívny neurovedecký vý-

skum s využitím moderných neurozobrazovacích metód po-
vedie k ďalšej identifikácii neurobiologických korelátov psy-
choterapeutických metód a dôkladnejšiemu poznaniu ich
účinkov.
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