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Prednáška

Psychopatológia ako následok sexuálneho zneužitia

Ján Balla

Pri tejto téme sa chcem zamyslieť nad súvislosťou me-
dzi psychopatológiou a pozitívnou históriou sexuálneho zne-
užitia. Netrúfam si na vyčerpávajúci prehľad problematiky,
skôr ide o pokus a subjektívne vytýčenie vlastného spôsobu
rozmýšľania, terapeutického postoja a taktiež neoddeliteľne
aj ľudského reagovania na pacientov s históriou sexuálneho
zneužitia.

Predostreté zamyslenie som skôr mienil ako model, otvo-
rený odbornej diskusii a možno aj náčrt jednoduchých odpo-
ručení, ako zvládať náročné špecifické terapeutické situácie.
Pri príprave prednášky som si chcel ujasniť aj svoje vlastné
postoje k danej problematike. Viedla ma k tomu hlavne ne-
dávna 3-mesačná pracovná skúsenosť na oddelení špecializo-
vanom na liečbu hraničnej poruchy osobnosti v Cygnet Hos-
pital Ealing v Londýne. Témy sexuálneho zneužitia sa mi
často javili leit-motívom príbehov väčšiny pacientiek pod-
stupujúcich dialektickú behaviorálnu terapiu, psychodyna-
mickú psychoterapiu i farmakologickú liečbu. Podobnú skú-
senosť prekvapivej častosti tém sexuálneho zneužitia som
výrazne zažíval aj v rokoch 2005–2006 pri práci s pacientmi
s duálnymi diagnózami. Samotnou témou sexuálneho zne-
užívania som sa zaoberal v rokoch 1998–2000, keď som sa
spolupodieľal na štatistickej analýze a kazuistickom spraco-
vaní prípadov telefonickej linky určenej na pomoc týraným
a zneužívaným deťom. Pomocou v profesionálnom aj osob-
nom zvládaní takýchto tém bol pre mňa práve privátny te-
oretický rámec, takže súvislosti medzi sexuálnym zneužitím
a psychopatológiou rozumiem ako psychiater aj ako psycho-
terapeut.

Sexuálna história jedinca ako príčina duševných porúch je
koncept, ktorý sa často spája s psychoanalytickou teóriou.
Toto zažité vnímanie mám aj ja sám často, ale ako všeobecný
predpoklad zrejme neobstojí a je len akousi falošnou kolek-
tívnou spomienkou i u odborníkov psychoterapeutov a psy-
chiatrov. Ako fakt spochybňujúci tento predpoklad naprí-
klad Chromý (1990) uvádza, že veľmi vplyvným konceptom
v psychiatrii v 18. storočí bol etiopatogenetický vplyv mas-
turbácie na vznik duševných chorôb. Tento koncept rozvíjali
Pinel, Esquirel a ďalší a v 19. storočí vyústil až do mrzačenia
duševne chorých zákrokmi na genitáliách.
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Podľa Appignansessiho (2004) bola hystéria v 19. storočí
považovaná za výlučne ženské ochorenie spôsobené podráž-
dením ženských pohlavných orgánov, liečené ľadovými ob-
kladmi na pobruško a aj chirurgickými operáciami na klito-
rise.
Freudov prístup teda nebol revolučný v zmysle zaoberania

sa sexualitou, ale tým, že nahradil mechanistické uvažovanie
psychologickým. Povôdne sa S. Freud domnieval, že dôvo-
dom práve vyššie zmienenej hystérie je potlačená spomienka.
Spomienka na

”
sexuálne zvedenie v detstve“. Podľa toho

ako túto Freudovu teóriu opisujú Wolf, Bateman a Sturgeon
(1990) tomu rozumiem tak, že dokonca samozrejme poplatne
vtedajšej terminológii zakladateľ psychoanalýzy a v širšom
zmysle aj psychoterapie S. Freud videl správne dôsledok se-
xuálneho zneužitia v obsahu epizodickej pamäti, ako spo-
mienky na sexuálne zneužitie. Už podľa jeho úvah sa dá
tvrdiť, že chápal správne aj neskorší dôsledok – formovanie
procedurálnej alebo nedeklaratívnej pamäti, ktorá je podľa
viacerých súčasných psychoterapeutických teórií samotným
substrátom psychopatológie.
Freud sa dokonca pokúsil aj o klasifikáciu

”
sexuálneho

zvedenia v detstve“ na
”
Assault“ (útok), kedy dieťa bolo

v dnešnej terminológii sexuálne zneužité skôr epizodicky, nie-
kým neznámym alebo

”
Love relationship“ (milostný vzťah),

kedy sexuálne zneužívanie prebiehalo dlhodobo blízkou oso-
bou a aj dieťa si vytvorilo pozitívny vzťah k zneužívateľovi
a treťou variantou podľa Freuda bol

”
Child sexual relations-

hip“ (detský sexuálny vzťah), kedy k sexuálnemu zneužitu
došlo vo vzťahu medzi dvomi deťmi a podľa Freuda jedno
z nich bolo zrejme predchádzajúcou obeťou jedného z pr-
vých dvoch typov sexuálneho zneužitia dospelou osobou.
Pôvodne, na prelome 19. a 20. storočia, bola Freudova

teória odmietnutá odbornou verejnosťou napriek tomu, že
vychádzala z opísaného kazuistického súboru 18 pacientov.
Neskôr sa ale práve – aj keď čiastočne revidovaná – Fre-

udova teória o psychopatogenite sexuálnej traumy (presnej-
šie spomienky na traumu) postupne stala akceptovaným spô-
sobom uvažovania v psychológii, psychoterapii i psychiatrii,
bez výraznejšej zmeny pôvodne všeobecne odmietanej para-
digmy sexuálneho zvedenia ako kauzálnej príčiny duševnej
poruchy (Wolf et al., 1990).
Ďalší terminologický vývoj od spomienky na

”
sexuálne

zvedenie v detstve“ k termínu
”
histórie sexuálneho zneuži-
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tia“ vnáša do problematiky vzťahu medzi sexuálnym zne-
užitím a psychopatológiou nepomenované zanedbanie dia-
lektiky kauzálneho vzťahu. Je iste dôsledným pomenovaním
skutočnosti a vyjadrením potreby spoločnosti aj po morál-
nej represii javu sexuálneho zneužívania a to obzvlášť detí.
Pre terapeutické pracovanie s psychopatológiu s predpokla-
daným vznikom na základe sexuálneho zneužitia, však môže
byť možno aj zdrojom rozštiepenia reality nielen u pacienta
ale aj terapeuta a prehliadania aspektu subjektívnej vnú-
tornej reality pacienta a vzťahu medzi epizodickou a pro-
cedurálnou pamäťou. A trúfam si teoretizovať, že môže aj
reflektovať, dnes už zjavné nedostatky pôvodnej čisto psy-
chologickej teórie psychopatogenity sexuálneho zneužívania,
práve jej terminologickým a sémantickým rozostrením.

Medicínsky všeobecne prevládajúcim spôsobom uvažova-
nia o príčinách nie len duševných chorôb je v súčastnosti
model vulnerability a diatézy. Ak existuje určitá vloha alebo
zraniteľnosť, na ktorú v priebehu života pôsobí patogénna
skúsenosť, dôjde k vzniku duševnej poruchy, teda nie každé
sexuálne zneužitie vedie nevyhnutne k psychopatológii.

Aj z praktickej reality práce s duševným zdravím a po-
ruchami, so sexuálnym zneužitím medzi populáciou psy-
chiatrických pacientov sa stretávame častejšie, ako sa zdá
v zdravej populácii. Nepredpokladáme samozrejme, že každá
duševná porucha je spôsobená sexuálnym zneužitím v det-
stve. Častejší výskyt histórie sexuálneho zneužitia u psy-
chiatrických pacientov je zrejmý, bol opakovane dokázaný
výskumne, i keď štatistické čísla a miera rozdielov môžu vý-
razne závisieť na jednotlivých sledovaniach. Častejší výskyt
histórie sexuálneho zneužitia u psychiatrických pacientov nie
je dostatočný dôvod na potvrdenie príčinného vzťahu medzi
sexuálnym zneužitím a psychopatológiou pacientov. Ak by
však takýto vzťah predsa existoval, dá sa predpokladať, že
pre takúto etiopatogenézu existuje aj špecifická nozologická
jednotka?

Podľa Geldera et al. (2001) sú častými dlhodobými dô-
sledkami sexuálneho zneužitia depresívna nálada, nízke se-
bavedomie, sebapoškodzovanie, problémy vo vzťahoch a po-
ruchy sexuálneho správania v zmysle hypersenzitivity alebo
sexuálnej inhibície. Autori tiež uvádzajú, že dôsledky sú o to
závažnejšie, ak išlo aj o fyzické násilie a penetračný styk.

Častejší výskyt histórie sexuálneho zneužitia je zrejme
medzi väčšinou psychiatrických diagnóz vrátane závislostí,
psychotických porúch, afektívnych porúch i úzkostných a ne-
urotických porúch, nepodarilo sa mi nájsť konzistentné spra-
covanie týchto údajov, keď som pátral po štatistických úda-
joch v databázach EBSCO, uvádzané údaje sa mi javili po-
merne heterogénne a netrúfam si na ich zhodnotenie. Ako
riešenie otázky, pre ktoré diagnostické kategórie je výskyt
sexuálneho zneužitia v histórii pacientov najčastejší, som si
pre zjednodušenie ako relevantný a konzistentný zdroj vy-
bral Oxfordskú učebnicu psychiatrie (Gelder et al., 2001),
kde autori taxatívne uvádzajú zoznam psychiatrických po-
rúch, pri ktorých je podľa ich presvedčenia častejší výskyt
sexuálneho zneužívania v detstve. Osobne ma prekvapilo, že
ich zoznam je pomerne krátky a špecifický: poruchy príjmu

potravy, somatizačné poruchy, hraničná porucha osobnosti
a mnohopočetná porucha osobnosti.
Gunderson a Zanarini (1989) uvádzajú, že je silná korelá-

cia medzi hraničnou poruchou osobnosti a históriou sexuál-
neho zneužitia. Ross (1989) dokonca ide ešte ďalej a hovorí,
že hraničná porucha osobnosti je špecifickou variantou pos-
traumatickej stresovej poruchy hlavne ako následok sexuál-
neho zneužitia v detstve.
Ako je to s odhalením sexuálneho zneužitia ? Ako psy-

chiater som v praxi nadobudol dojem, že často ostáva histó-
ria sexuálneho zneužitia neodhalená, a to naviac špecificky
aj v našich lokálnych podmienkach, kde je pre pacientov –
aspoň podľa mojej osobnej skúsenosti – akosi ťažšie hovo-
riť o sexuálnom zneužívaní v detstve. Ale na druhej strane
práve keď sa pacient dostane do psychoterapeutickej liečby
a terapeut je ochotný počúvať a vytvoriť atmosféru bezpečia
a dôvery a v takejto atmosfére skúmať s pacientom, aké bolo
jeho detstvo a čo predchádzalo súčasným ťažkostiam alebo
prejavom duševnej poruchy, často dochádza k šokujúcim od-
haleniam sexuálneho zneužitia v detstve.
Rozpoznanie sexuálneho zneužitia v detstve úplne závisí

na vnútornej ochote jedinca pripustiť možnosť existencie ta-
kejto skutočnosti (Sgroi, 1982). Tento fenomén podľa mňa
reflektuje aj epidemiologický výskum o sexuálnom zneuží-
vaní. Niektoré zdroje uvádzajú, že až jedna z troch diev-
čat a jeden zo šiestich chlapcov sú sexuálne zneužití pred
18. rokom života (Lenore, 1988). Takáto vysoká prevalen-
cia zrejme nie je úplne realistická, reflektuje práve výrazné
rozdiely v rozpoznávaní fenoménu sexuálneho zneužívania.
Od čias psychoanalýzy sa uvažuje o mechanizme repre-

sie spomienok na sexuálne zneužitie – teda že mnohé obete
si prirodzene vedome nespomínajú na sexuálne zneužitie
a práve vplyvom psychoterapie môže dôjsť k odhaleniu ta-
kýchto skutočností. V protiklade tomuto konceptu od 80.
rokov vo svete vyvrcholil problém falošných spomienok na
sexuálne zneužitie, ktoré sa v skutočnosti nestalo. Samotné
odhalenie sexuálneho zneužitia môže byť aj acting outom
alebo aj zdrojom pre acting out v terapeutickom vzťahu
i mimo psychoterapie. Podstatné je podľa mňa aj to, že pro-
tiprenosovo, ale aj v širšom rámci bežného ľudského reago-
vania samotný proces odhalenia sexuálneho zneužívania má
veľký vplyv aj na samotného psychoterapeuta a terapeutický
vzťah.
Podľa Dalenberga (1996) po odhalení sexuálneho zneuží-

vania nedochádza k náhlemu ústupu symptómov, ako to pô-
vodne predpokladal S. Freud, ale signifikantné zlepšenie sa
dá pozorovať až po ďalších 6 mesiacoch psychoterapie.
Ako to teda je so sexuálnym zneužívaním a psychopatoló-

giou ? Táto otázka – ako som sa snažil aj ilustrovať v dote-
rajšom prehľade – nemá jednoduchú a jednoznačnú odpoveď
(aspoň na základe toho, čo vieme v psychiatrii a psychote-
rapii doteraz). Práve história kladenia tejto otázky a roz-
manitosť odpovedí môže byť aj dôkazom, že táto otázka je
síce veľmi lákavou výzvou a občas aj efektným jednoduchým
vysvetlením komplexných problémov, ale bez jednoznačného
potvrdenia presvedčivými medicínskymi údajmi, že by to bol
taký jednoduchý kauzálny vzťah, je to skôr naopak. A teda



BALLA J.: PSYCHOPATOLÓGIA AKO NÁSLEDOK SEXUÁLNEHO ZNEUŽITIA 265

súvislosť medzi psychopatológiou a históriou sexuálneho zne-
užitia je veľmi individuálna a komplexná, bez jednoznačných
a všeobecne platných odpovedí.
Profesne ako psychiater sa často pýtam pri pátraní na

mnohé psychoterapeutické problémy, ako to je s mozgom.
Vďaka pokroku v neurozobrazovacích vyšetreniach sa môže
práve mozog stať zaujímavým a merateľnejším objektom po-
zorovania, ako je to s ľudským príbehom a minulosťou pa-
cientov. To by nás však samozrejme nemalo odvádzať od
tohto príbehu.
Niektoré neurozobrazovacie štúdie naznačujú, že u obetí

sexuálneho zneužitia v detstve sú pozorované menšie objemy
hipokampu v dospelosti (Brenner, 2003). Čo nám to môže
povedať o kauzálnom vzťahu medzi traumou všeobecne pre-
hľadne zhrnul Grawe (2007), ktorý teoretizuje, že menší hi-
pokampus nie je dôsledkom traumy, ale je vulnerabilitou na
traumu. Teda preložené do problematiky sexuálneho zneuži-
tia a psychopatológie existuje predispozícia pre vznik psy-
chopatológie ako následok sexuálneho zneužitia. Grawe ďalej
uvádza, že to súvisí s funkciou hipokampu pri uchovávaní
a spracovávaní obsahov epizodickej pamäti.
Ak by som teda zhrnul, domnievam sa, že pravdepodobná

je hypotéza o psychopatológii u obetí sexuálneho zneužitia.
A odporučenie ako s touto tematikou pracovať:

• Sexuálne zneužívanie nie je všeobecne jedinou a dosta-
čujúcou kauzálnou príčinou žiadnej psychopatológie, je
veľmi často témou u pacientov s hraničnou poruchou
osobnosti.

• Z praktického hľadiska je aspoň pre mňa osvedčeným
prístupom sa na aktuálne problémy pacienta pozerať
ako na primárny problém a sexuálne zneužitie v detstve
považovať za hypotetickú a pravdepodobne len jednu
z viacerých možných príčin psychopatológie.

• Nebagatelizovať sexuálne zneužitie v individuálnej his-
tórii jednotlivých pacientov a to ani ako všeobecný fe-
nomén. Primerane a bez podsúvania a vedomej či ne-
vedomej sugescie pátrať po jeho existencii v osobnej
histórii pacientov.

• Starostlivo dokumentovať prípadné údaje o sexuálnom
zneužití a nespolupracovať na utajovaní týchto skutoč-
ností.

• Rozpoznať v psychoterapii – či sa jedná o falošné spo-
mienky – je možné len pravdepodobne, a to na základe
zhodnotenia ako presne, v akej fáze terapie a v akom
aktuálnom stave kvality terapeutického vzťahu pacient
prináša novo odhalené spomienky na sexuálne zneužitie
(Dalenberg, 1996).

• Ako psychoterapeuti alebo psychiatri nemáme tú moc
zmeniť reálnu minulosť pacientov, máme ale možnosť
ich sprevádzať v adaptívnejšom vyrovnávaní sa s aktu-
álnymi dôsledkami ich minulosti.

Práca s témami sexuálneho zneužívania a súvisiacimi
problémami v oblasti duševného zdravia je zaťažujúca a frus-
trujúca, ale niekto by to mal robiť, ak chceme byť naozaj
nápomocní našim pacientom, ostane táto úloha často práve
na nás.
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