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PSYCHICKÉ A PSYCHOSOCIÁLNE ÈINITELE A NÁHLA SRDCOVÁ SMR�

ZIKMUND V.

PSYCHICAL AND PSYCHOSOCIAL FACTORS AND SUDDEN CARDIAC
DEATH

Pozadie problému: Náhla srdcová smr� (NSS) je jedným
z èastých koncových �tádií srdcovocievnej patológie. Jej rizi-
ko mô�u zvy�ova� rozlièné negatívne psychologické a psy-
chosociálne faktory.
Ciele práce: Kritická diskusia údajov zaoberajúcich sa uve-
denými faktormi vo vz�ahu k rozvoju koronárnej choroby
srdca, infarktu myokardu a NSS, mo�né fyziologické a pato-
fyziologické mechanizmy sprostredkujúce dopad uvedených
faktorov na srdce a psychofyziologické, èi psychosomatické
aspekty prevencie NSS.
Metódy: Preh¾ad a rozbor publikácií o vz�ahu k danej prob-
lematike v posledných vy�e 25 rokoch.
Hlavné výsledky: Najvýznamnej�iu úlohu pri rozvoji uvede-
ných kardiovaskulárnych porúch a spú��aní NSS majú na-
sledujúce psychologické a psychosociálne èinitele: náhle, ako
aj dlh�ie trvajúce zá�a�ové �ivotné situácie, urèité negatívne
charakteristiky správania sa a osobnosti èloveka a nedosta-
tok opory v sociálnom prostredí. Pôsobenie týchto èinite¾ov
na srdce sprostredkujú mozgové vplyvy prispievajúce ku
kardiovaskulárnym reguláciám.
Záver: Psychologické a psychosociálne èinitele sa mô�u zú-
èastòova� na rozvoji kardiovaskulárnej patológie a mô�u
spú��a� procesy, ktoré vyús�ujú do NSS. Pri prevencii kardio-
vaskulárnych porúch vrátane NSS by sa malo prihliada� na
úèinok pozitívnych psychologických a psychosociálnych
vplyvov na kardiovaskulárny systém a iné systémy ¾udského
organizmu. (Lit. 53.)
K¾úèové slová: náhla srdcová smr�, srdce, psychologické fak-
tory, psychosociálne faktory.
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Background: Sudden cardiac death (SCD) is one of very fre-
quent terminal stages of cardiovascular pathology. Its risk
may be increased by various negative psychological and psy-
chosocial factors.
Objectives: Critical discussion of data dealing with the above
factors as related to the development of coronary heart disea-
se, myocardial infarction, and SCD, respectively, possible phy-
siological and pathophysiological mechanisms mediating the
impact of these factors upon the heart, and the psychophysio-
logical and/or psychosomatic aspects of SCD prevention.
Methods: Review and analysis of publications related to this
topic issued over the past 25 years.
Main results: Psychological and psychosocial factors playing
the most important role in the development of the above car-
diovascular disorders and the triggering of SCD include:
acute as well as long-term stressful life situations, certain ne-
gative behavioural and personality characteristics, and lack
of support in the social environment. The effect of these fac-
tors upon the heart is mediated by the brain influences con-
tributing to cardiovascular regulations.
Conclusions: Psychological and psychosocial factors may
play a part in the development of cardiovascular pathology
and may trigger processes resulting in SCD. The effect of po-
sitive psychological and psychosocial influences upon cardio-
vascular and other systems of the human organism should be
taken into account in the prevention of cardiovascular disor-
ders including the SCD. (Ref. 53.)
Key words: sudden cardiac death, heart, psychological fac-
tors, psychosocial factors.
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Pozorovania, �e k náhlemu úmrtiu mô�e dôjs� v súvislosti so
znaèným emoèným rozru�ením alebo traumatizujúcimi zá�itka-
mi, sú známe u� od dávna. K najstar�ím údajom patrí údaj z Lu-

ká�ovho evanjelia, pod¾a ktorého Ananiá�, keï bol obvinený Pet-
rom, �e �neklamal èloveku, ale Bohu�, padol màtvy na zem.

Cannon (1942) opísal v práci o �voodoo� smrti náhle úmrtia
príslu�níkov kmeòov a národov veriacich v magické sily, keï boli
�prekliati�, alebo poru�ili nejaké �tabu�.

Náhle úmrtia po �a�kých psychických otrasoch, èi silnom
emoènom rozru�ení nie sú celkom ojedinelé ani v civilizovaných
krajinách. Engel (1971) zozbieral 170 správ o náhlej smrti, ku kto-
rej do�lo krátko po strate blízkych osôb, èi iných záva�ných �ivot-
ných stratách, pri alebo po situáciách ohrozenia existencie, alebo
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aj pri prudkej, neovládate¾nej radosti. Vyslovil názor, �e k náhlej
emoènej smrti vedie súèinnos� viacerých èinite¾ov, prièom nemo�no
rigídne rozli�ova�, ktoré z nich sú psychologickej a ktoré fyziolo-
gickej povahy. Viaceré �túdie poukazujú na to, �e k náhlym úmr-
tiam mô�u prispieva� aj dlh�ie trvajúce zá�a�ové �ivotné situácie,
ako aj niektoré ïal�ie psychologické a psychosociálne èinitele.

Preva�ná èas� náhlych úmrtí, ktoré nie sú zapríèinené vonkaj-
�ími zásahmi do ¾udského organizmu, má kardiálny základ. Za
náhlu srdcovú smr� (NSS) sa oznaèuje úmrtie, ku ktorému dochá-
dza do 24 hodín od zaèiatku príznakov nasvedèujúcich pre zlyhá-
vanie a zastavenie èinnosti srdca (Friedman a spol., 1973; Gol-
dstein, 1982).

Pod psychickou zá�a�ou alebo stresom sa v práci rozumie bez-
prostredná alebo zdåhavej�ia �ivotná situácia, ktorá znaène za�a-
�uje, alebo prekraèuje schopnosti, èi mo�nosti èloveka a jeho or-
ganizmu odstráni� nepriaznivé úèinky situácie, alebo sa im prispô-
sobi�. Stupeò za�a�enia alebo stresu, ktorý situácia vyvoláva, ne-
závisí iba od nej samej, ale aj od toho, aký má pre èloveka význam,
ako ju pre�íva a ako sa s òou vyrovnáva. Znaèným psychickým
stresom mô�u by� aj podnety, ktoré vychádzajú zo samej psychiky
èloveka: spomienky na stresujúce zá�itky, desivé sny, alebo aj strach
a obavy, èi zlos� a rozèúlenie z toho, èo sa e�te len mô�e prihodi�.

Psychické zá�a�e a náhla srdcová smr�

Engel (1971) uvádza ako najèastej�ie emoèné reakcie na zá�a-
�ové �ivotné situácie, ktoré predchádzali náhlemu úmrtiu v jeho
zozbieranom súbore, pocity bezmocnosti a beznádeje, depresie
a úzkosti, strachu a zlosti.

Leor a spol. (1996) opisujú ako jeden z následkov zemetrase-
nia v oblasti Los Angeles v januári 1994 prudký vzostup úmrtí
z kardiálnych príèin, ktorý v deò zemetrasenia prekroèil pä�náso-
bok denného priemeru úmrtí v tý�dni pred zemetrasením. K viac
ako dvom tretinám úmrtí do�lo u� v prvých hodinách po poèia-
toèných otrasoch pôdy a iba v troch prípadoch do�lo k úmrtiu po
nadmernej fyzickej námahe. V priebehu 6 dní po zemetrasení kle-
sol poèet náhlych úmrtí takmer na polovicu toho, ktorý zazname-
nali pred zemetrasením.

Viaceré epidemiologické �túdie poukazujú na zvý�ené riziko
úmrtia na srdcové ochorenia, ako aj na NSS v dlh�ie trvajúcich
zá�a�ových �ivotných situáciách vznikajúcich napríklad po strate
blízkej osoby, strate zamestnania a ïal�ích záva�ných �ivotných
zmenách, osobitne ak pri nich spolupôsobia aj ïal�ie negatívne
sociálne a sociálnoekonomické èinitele.

Siltanen (1987) uvádza, �e ovdovenie zvy�uje riziko úmrtia
u mu�ov o 2,3-krát a u �ien o 3,5-krát. Popri poruchách regulá-
cie èinnosti srdca, ku ktorým dochádza v uvedených zá�a�ových
situáciách, poukazuje aj na význam zmien v spôsobe �ivota a na
urèité zní�enie motivácie k zachovávaniu vlastného zdravia a exis-
tencie. Cottington a spol. (1980) zistili u 81 �ien, ktoré zomreli
na NSS a ktoré predtým neudávali srdcové �a�kosti, �e sa u nich
poèas pol roka pred úmrtím vyskytlo 6-krát èastej�ie úmrtie blíz-
kej osoby ako v kontrolnej skupine.

Kamarck a Jennings (1991) v�ak na základe rozsiahleho roz-
boru prác zaoberajúcich sa biobehaviorálnymi faktormi a NSS
uzatvárajú, �e niet dostatoèných priamych dôkazov, �e chronické
psychosociálne stresory a ich fyziologické koreláty mô�u by� ka-
uzálne spojené s NSS u èloveka; oproti tomu je ve¾a dôkazov, �e

viaceré fyziologické, èi patofyziologické prekurzory NSS sa u osôb
s koronárnou chorobou srdca (KCHS) mô�u zvy�ova� psychický-
mi zá�a�ami.

Osobnos� a spôsob správania

Stupeò zá�a�ovosti rozlièných �ivotných situácií závisí v znaè-
nej miere od toho, ako ich èlovek pre�íva a ako sa s nimi vyrovná-
va. To zasa závisí od jeho osobnosti, urèitých vlastností a schop-
ností, nervovej a psychickej zdatnosti, ako aj urèitých poznatkov
a skúseností.

Niektorí autori h¾adali vz�ahy medzi tzv. typom A správania
a NSS. Brackett a Powell (1988) uvádzajú, �e typ správania A vy-
�etrený pri zaèiatku �túdie rozhovorom pod¾a Rosenmana (1978)
bol významným prediktorom NSS, nie v�ak inej srdcovej smrti
v priebehu 4,5 roka. Skóre typu správania A bolo najsilnej�ím roz-
li�ovacím znakom medzi náhlou a nie náhlou osudovou srdcovou
príhodou.

Urèité èrty osobnosti majú v�ak vz�ah aj k celkovému zvý�e-
nému riziku úmrtia na KCHS a infarkt myokardu (IM). Denollet
a spol. (1995) sa zaoberajú problematikou emoèného distresu ako
èrty osobnosti prejavujúcej sa sklonom k trvalej�iemu pre�ívaniu
emoènej nepohody, èi uprednostòovaniu záporných emócií pri sú-
èasnej, navonok potláèanej impulzívnosti a agresívnosti a celko-
vej povahovej uzavretosti. ¼udí s takýmito emoènými a povaho-
vými prejavmi autori nazvali distresovým typom osobnosti alebo
typom osobnosti D.

V skupine 105 pacientov po prekonaní IM, ktorých sledovali 5
rokov, zomrelo poèas tohto obdobia 15 osôb, z ktorých 11 sa vy-
znaèovalo uvedeným typom osobnosti. Tento rozdiel bol aj pri pri-
hliadnutí na ostatné rizikové èinitele úmrtia vysoko významný. V ïal-
�ej práci (Denollet a spol., 1996) sledovali 10 rokov vy�e 300 pa-
cientov s dokumentovanou KCHS. Výskyt úmrtí pacientov s typom
osobnosti D bol trojnásobne vy��í ako u ostatných pacientov a bol
zrejmý e�te aj po viac ako 5 rokoch po koronárnej príhode. Autori
uzatvárajú, �e emoèný distres u pacientov s KCHS a po IM nesúvi-
sí so záva�nos�ou po�kodenia srdca a je nezávislým ukazovate¾om
rizika úmrtia z h¾adiska dlhodobej perspektívy.

Vo viacerých na�ich prácach sme poukázali na vz�ah medzi
vekom výskytu prvého IM a urèitou nervovou a psychickou zdat-
nos�ou èloveka hodnotenou pod¾a jeho schopnosti zvláda� poèas
celého �ivota, od detstva a� po klinické prejavy ochorenia, rozliè-
né zá�a�ové �ivotné situácie. Ako vy�etrovaciu metódu sme pou�i-
li tzv. psychobiografický rozbor �ivotopisu (Ruttkay-Nedecký
a Zikmund, 1957; Zikmund, 1962). V skupinách celkovo 190 pa-
cientov s dobre dokumentovanou KCHS sme zistili, �e pacienti,
ktorí dostali prvý IM v relatívne mlad�om veku (do 42 rokov), sa
vyznaèovali u� od detstva výrazne ni��ou schopnos�ou zvláda�
rozlièné konfliktové a iné afektogénne situácie úèelným, emoène
vyvá�eným a spoloèensky primeraným spôsobom ako skupiny
pacientov, v ktorých do�lo k prvému IM v neskor�om veku (Zik-
mund a spol., 1982, 1985; Zikmund, 1993). V skupine 50 pacien-
tov po IM vy�etrených roku 1971 a kontrolovaných roku 1981 sa
zistilo, �e tí, ktorí medzièasom zomreli (11 pacientov), sa ako pod-
skupina vyznaèovali pred zaèiatkom klinických prejavov choroby
schopnos�ou zvláda� �ivotné zá�a�e ni��ou ako podskupina tých,
ktorí e�te �ili. Priemerný vek pri prvom IM bol v oboch podskupi-
nách rovnaký (Zikmund a spol., 1983).
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Psychické poruchy a choroby

Viacerí autori zaraïujú medzi èinitele, ktoré mô�u prispieva�
k zvý�eniu úmrtnosti na KCHS a NSS aj rozlièné psychické, naj-
mä emoèné poruchy a choroby. Fricchione a Vlay (1986) zaraïu-
jú medzi tranzitórne rizikové faktory NSS chorých s malígnymi
komorovými dysrytmiami depresiu a anxiozitu. Kennedy a spol.
(1987) uvádzajú, �e depresia má vz�ah k celkovej zvý�enej úmrt-
nosti, no bez osobitného vz�ahu ku komorovej dysrytmii.

Denollet a spol. (1995) citujú práce iných autorov a poukazu-
jú aj na vlastné výsledky, pod¾a ktorých depresívnos�, sociálne
odcudzenie a somatizácia majú výrazný nepriaznivý vplyv na då�ku
pre�itia po IM.

Psychotická depresia u pacientov hospitalizovaných po IM je
pod¾a Frasure-Smithovej a spol. (1993) nezávislým rizikovým fak-
torom mortality v priebehu 6 mesiacov a zvy�uje riziko úmrtia
takmer 5-násobne. Podobné výsledky uvádzajú autori aj v ïal�ej
práci, v ktorej uzatvárajú, �e depresia po IM je ve¾mi èastou psy-
chiatrickou poruchou a do znaènej miery nezávisí od ïal�ích bio-
medicínskych a psychosociálnych faktorov (Lespérance a spol.,
1996).

Eversonová a spol. (1996) sledovali u takmer 2500 ¾udí vz�ah
medzi stupòom pocitov beznádejnosti a celkovou úmrtnos�ou, ako
aj osobitne úmrtnos�ou na karcinóm a na IM. Uvádzajú, �e vyso-
ký stupeò pocitov beznádejnosti bol znakom hroziaceho IM nezá-
visle od depresie ako tradièného rizikového faktora uvedeného
ochorenia.

Sociálne zázemie

K spoloèným menovate¾om psychosociálnej povahy, ktoré sa
uvádzajú do vz�ahu k zvý�enému riziku úmrtnosti osobitne aj na
KCHS a NSS patrí aj nedostatok, èi strata opory v u��om a �ir-
�om sociálnom prostredí, sociálne zázemie. O význame tohto zá-
zemia pre zdravie a �ivot èloveka svedèí napokon aj zvý�ené rizi-
ko úmrtia po strate blízkej osoby, ako sa to uvádza v predchádza-
júcich èastiach (Cottington a spol., 1980; Siltanen, 1987).

Sociálne zázemie pôsobí jednak ako akýsi nárazník, èi tlmiè
pomáhajúci zmierni� stresogénny úèinok �ivotných zá�a�í tým, �e
èloveku poskytuje emoèné, informaèné a materiálne zdroje potreb-
né na zvládnutie týchto zá�a�í, jednak pôsobí svojimi priamymi po-
zitívnymi vplyvmi, ktoré podporujú celkovú pohodu a zdravie èlo-
veka a jeho organizmu (Cohen a Wills, 1985; Zikmund, 1992).

Sociálne väzby a sociálne vz�ahy sa niekedy nazývajú sociál-
nym imunitným systémom. Hofer (1984) poukazuje na mo�né prí-
èiny vzájomných vz�ahov medzi homeostázou vo fyziologických
procesoch ¾udského, èi �ivoèí�neho organizmu a homeostázou
v sociálnom prostredí. Sociálna interakcia, ktorá prispieva od ra-
ného vývinu �ivoèíchov k vytváraniu procesov homeostázy, mô�e
ma� pri ka�dodennej regulácii biologických systémov významnú
úlohu v priebehu celého �ivota. Strata blízkeho èloveka alebo iná
náhla zmena v �ivotnom prostredí a v spôsobe �ivota mô�e vies�
k zlyhaniu, èi vyhasnutiu urèitých biologických regulácií, ktoré
boli aktivované sociálnou interakciou. Následky tohto zlyhania sa
mô�u prejavi� aj v zní�enej odolnosti a schopnosti obrany orga-
nizmu proti chorobám.

Berkmanová (1995) zhròuje práce zaoberajúce sa významom
sociálnych vz�ahov pre rozvíjanie zdravia a osobitne aj pre då�ku

pre�itia po prekonaní IM. V piatich �túdiách pacienti, ktorým chý-
bala opora v sociálnom prostredí, �ili osamotení, mali pri porov-
naní s kontrolnými skupinami výrazne zvý�ené riziko úmrtia po
IM. Ruberman a spol. (1984) sledovali 2320 mu�ov, ktorí preko-
nali akútny IM, a zistili, �e tí, ktorí boli sociálne izolovaní, mali
viac ako dvojnásobne vy��iu pravdepodobnos� úmrtia v priebehu
troch rokov ako kontrolná skupina. Keï sa u nich súèasne vyskyt-
li aj ïal�ie zá�a�ové �ivotné udalosti, ich mortalita osobitne aj na
NSS sa oproti kontrolnej skupine zvý�ila a� �tvornásobne. Ber-
kmanová (1995) uzatvára, �e dráhy, ktoré vedú od zá�a�ových vply-
vov sociálneho prostredia k ich dopadu na fyziologické procesy
v ¾udskom organizme, sú mnohopoèetné a majú vz�ah k neuro-
endokrinným a imunitným funkciám.

Psychické èinitele a patofyziológia náhlej srdcovej smrti

Cannon (1942) pova�oval za príèinu smrti voodoo emoène
vyvolanú nadmernú aktiváciu sympatika a Engel (1971) za zá-
kladný patofyziologický proces vedúci k NSS prudkú zmenu z pre-
vahy vágotónie do sympatikotónie alebo nadmernú aktiváciu jed-
ného z uvedených vplyvov, ktorá u osôb s kardiovaskulárnou pa-
tológiou zvy�uje riziko komorovej fibrilácie alebo asystoly. Lown
a spol. (1980) pova�ovali za potrebné roz�íri� výskum patofyzio-
lógie NSS zo srdca ako terèa, k mozgu ako orgánu, ktorý mô�e za
úèasti ïal�ích èinite¾ov spusti�, èi uvies� do chodu procesy, ktoré
sú bezprostrednou príèinou uvedenej osudovej príhody.

Mno�stvo prác ukazuje, �e vy��ie nervové regulácie modifiku-
jú elektrickú aktivitu srdca a mô�u vysvetli� NSS. Viacerí bádatelia
skúmali vplyv vonkaj�ích podnetov na elektrickú stabilitu srdco-
vých komôr na zvieratách. Matta a spol. (1976) charakterizovali prah
zranite¾nosti srdcových komôr pre opakované extrasystoly alebo fib-
riláciu ako intenzitu elektrického prúdu potrebnú pre vyvolanie jed-
nej, èi druhej z uvedených porúch. Oba prahy sa výrazne zni�ujú,
ak sú pokusné zvieratá vystavené nervovej zá�a�i.

Verrier (1987) uvádza, �e vypracovanie klasického in�trumen-
tálneho averzívneho podmieneného reflexu zni�uje aj u zdravých
zvierat elektrickú stabilitu srdca a stresové stavy mô�u poèas roz-
víjajúcej sa ischémie myokardu urých¾ova� vznik vá�nej�ích dys-
rytmií, vrátane komorovej fibrilácie. Provokovanie stavu, ktorý je
podobný zlosti, mô�e zní�i� prah ranite¾nej periódy pre komorovú
fibriláciu a� o 40�50 %. Osobitne riskantnou mô�e by� postreso-
vá fáza, ako na to poukazujú hlboké abnormity perfúzie myokar-
du, ktoré sa pozorovali 1�3 min po odznení stavu zlosti. Profibri-
laèný vplyv stresu výrazne oslabuje kryogénna blokáda talamic-
kého vrátkovacieho systému alebo jeho vývodu od frontálnej kôry
k mozgovému kmeòu, èo poukazuje na to, �e v mozgu jestvujú
oddelené dráhy, ktoré sprostredkujú �kodlivý vplyv stresu na srd-
cový rytmus.

Zo �túdií na zvieratách je známe, �e oblasti mozgovej kôry,
ktoré ovplyvòujú kardiovaskulárne funkcie, zahròujú hornú èas�
frontálneho laloka, orbitálnu kôru, motorickú a premotorickú kô-
ru a prednú èas� temporálneho laloka. Elektrická stimulácia tých-
to oblastí mô�e vyvola� ektopické komorové systoly (De Silva,
1982; Schwartz a Stone, 1982). Dysrytmie v�ak mo�no ¾ah�ie
vyvola� z podkôrových oblastí (Verrier a spol., 1975).

Richter (1957) opísal náhle letálne zlyhanie èinnosti srdca
potkanov, ktoré vysvet¾oval tým, �e zvieratá plávajúce vo valci s vo-
dou bez mo�nosti opory alebo úniku sa dostali do bezvýchodisko-
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vej situácie. Z fyziologického h¾adiska v�ak mohlo ís� skôr o nad-
mernú aktiváciu vágu s následnou znaènou bradykardiou, ktorá je
súèas�ou ponáracieho reflexu (zvieratá h¾adali únikové cesty pod
vodou) a ktorá viedla a� k náhlemu zastaveniu èinnosti srdca.

V odbornej literatúre zaoberajúcej sa pôsobením psychických
vplyvov a nervových zá�a�í na èinnos� srdca u ¾udí sa venuje po-
zornos� poruchám srdcového rytmu, ischémii myokardu, tonu ko-
ronárnych artérií a zhlukovaniu krvných do�tièiek.

Myerburg a Castellanos (1988) uvádzajú tri základné úrovne,
na ktorých mô�e z fyziologického a patofyziologického h¾adiska
dochádza� k zvy�ovaniu rizika NSS a do ktorých mô�u zasahova�
pri spolupôsobení niektorých ïal�ích negatívnych èinite¾ov aj vy��ie
nervové a psychické vplyvy. V zjednodu�enej schéme k nim patrí
ako urèité pozadie ateroskleróza koronárnych artérií a preexistu-
júci IM; ako urèitý roznecujúci èinite¾ koronárna vazokonstrikcia
a niektoré ïal�ie procesy vedúce k ischémii alebo akútnemu IM
a napokon ako èinite¾, ktorý bezprostredne vedie k NSS, letálna
dysrytmia na báze komorovej tachykardie a fibrilácie alebo bra-
dyarytmie so zastavením èinnosti srdca.

Taggart a spol. (1969, 1973) skúmali odpovede srdca na roz-
lièné psychické stresory, ako sú závodenie na aute alebo jazda
v cestnej premávke, vystúpenie pred verejnos�ou a ïal�ie situácie
za�a�ujúce psychiku èloveka. Hovorenie pred verejnos�ou sa u 6
z 23 zdravých osôb prejavovalo viac ako 6 extrasystolami za mi-
nútu a u 5 zo 7 pacientov s KCHS sa zaznamenala èastá ektopic-
ká aktivita. U 5 z 24 pacientov sa pri riadení auta po dobre zná-
mej ceste objavili mnohopoèetné ektopické systoly a u 13 z nich
sa na EKG zaznamenal výrazný ischemický segment ST a vlna T.

Reich a spol. (1981) zistili u 117 pacientov s èasto sa objavu-
júcimi komorovými dysrytmiami ako èinite¾a spú��ajúceho tieto
poruchy silnej�ie emoèné reakcie, ktoré predchádzali vzniku po-
ruchy menej ako 1 hodinu. K psychologickým èinite¾om, ktoré
vyvolávali dysrytmie, patrili medziosobnostné konflikty, strata
blízkej osoby, hrozba man�elského odlúèenia, verejné znevá�e-
nie, zlyhanie v zamestnaní alebo jeho strata, desivé sny. Lown
(1987) na základe výsledkov vlastných prác, ako aj prác iných
autorov uzatvára, �e psychologické urých¾ovaèe NSS sú vysoko
individuálne a dajú sa nájs� asi u 20 % pacientov s malígnou ko-
morovou dysrytmiou.

Follick a spol. (1988) sledovali poèas jedného roka vz�ah me-
dzi psychickým distresom a komorovou ektopiou u 125 pacien-
tov po IM vybavených transtelefonickým monitorovaním EKG.
Zistili, �e medzi subjektívne udávanou úrovòou distresu a výsky-
tom ektopických úderov srdca jestvuje priamy vz�ah, ktorý ostáva
nezmenený aj pri prihliadnutí na iné prediktory dysrytmií. Uzat-
várajú, �e u pacientov po IM majú negatívne psychosociálne vplyvy
pre vznik dysrytmií a riziko NSS prognostický význam.

Yeung a spol. (1991) sledovali poèas katetrizácie srdca u 26
pacientov reakcie koronárnych artérií na mentálnu aritmetiku. Zis-
tili, �e pri koronárnej ateroskleróze sa poèas psychickej zá�a�e
objavuje paradoxná konstrikcia, najmä v úsekoch stenózy. Kore-
luje s rozsahom aterosklerózy a s lokálnou dilataènou odpoveïou
na acetylcholín, ktorá závisí od stavu endotelu.

Gabbay a spol. (1996) sa zaoberali vz�ahom medzi podrobne
zaznamenávanou fyzickou a psychickou aktivitou, ako aj fajèe-
ním a prejavmi ischémie myokardu poèas 24�48-hodinového
ambulantného monitorovania EKG u 63 pacientov s KCHS. Zis-
tili, �e psychické aktivity a zá�a�e sú rovnako mocnými spú��aèmi

ischémie ako aktivity a zá�a�e fyzické. Percento trvania ischémie
bolo zvý�ené a pribli�ne rovnaké pre vysokú intenzitu fyzických,
ako aj psychických zá�a�í. Silným a celkovo rovnocenným spú�-
�aèom ataku ischémie myokardu ako fyzické zá�a�e boli aj inten-
zívne afekty zlosti. Tento posledný nález je zaujímavý aj z h¾adis-
ka vz�ahov medzi nízkou hladinou serotonínu v likvore a prejav-
mi agresivity a zlosti (Maas a Katz, 1992) na jednej strane a urèi-
tým protektívnym úèinkom zvý�enej hladiny centrálneho
serotonínu na komorovú fibriláciu, ku ktorému dochádza pros-
tredníctvom zni�ovania aktivity sympatika, na druhej strane.

Psychosociálne èinitele a mo�nosti prevencie náhlej srdcovej
smrti

NSS je v podstatnej väè�ine prípadov jedným z vyústení pro-
cesov kardiovaskulárnej patológie, na vzniku a priebehu ktorých
sa mô�u èinitele psychologickej a psychosociálnej povahy zúèas-
tòova� na v�etkých základných úrovniach ich rozvoja. Psychické
a nervové zá�a�e, osobnos� èloveka, jeho emócie a správanie, ner-
vová a psychická zdatnos�, ako aj vplyvy u��ieho a �ir�ieho so-
ciálneho prostredia sa javia z h¾adiska súèasných poznatkov ako
najvýznamnej�ie z uvedených èinite¾ov.

Malkoffová a spol. (1993) uvádzajú, �e psychický stres mô�e
prispieva� k patogenéze KCHS aj aktiváciou krvných do�tièiek s jej
následným pôsobením na konstrikciu alebo oklúziu koronárnych
artérií.

Julkunen a spol. (1994) sledovali v prospektívnej �túdii prog-
redovanie aterosklerózy a. carotis vo vz�ahu k pocitom cynickej
nedôvery, nepriate¾stvu, podrá�denosti a potláèanej zlosti u 119
mu�ov stredného veku. Ultrasonograficky zistili, �e ateroskleróza
sa u ¾udí s týmito prejavmi pri prihliadnutí na ïal�ie rizikové fak-
tory vyvíjala asi dvojnásobne rýchlej�ie ako u ¾udí bez uvedených
prejavov. Do u��ieho vz�ahu k uvedeným emoèným prejavom
v rámci celkového typu správania A sa uvádza aj rozvoj koronár-
nej aterosklerózy (Williams, 1987; Miller a spol., 1996).

Weidnerová a spol. (1992) vy�etrili deti 64 rodín z h¾adiska
vz�ahov medzi konfliktmi a súdr�nos�ou v rodine a lipidmi, lipop-
roteínmi a agresivitou. Zistili, �e u chlapcov jestvuje na rozdiel
od dievèat pozitívny vz�ah medzi konfliktmi v rodine a nepriazni-
vým profilom lipidov. V rodinách s nízkou súdr�nos�ou sa pri
konfliktoch zvy�ovala agresivita u chlapcov, ako aj u dievèat.
Autori uzatvárajú, �e z h¾adiska rizika KCHS mô�u ma� významnú
úlohu aj konflikty v rodinnom prostredí.

Orth-Gomérová (1994) zhròuje medzinárodné epidemiologické
�túdie, ktoré poukazujú na význam vz�ahov medzi oporou v so-
ciálnom prostredí a kardiovaskulárnymi chorobami a cituje vý-
rok Aristotela, �e priate¾stvo patrí popri potrave, obydlí a oblieka-
ní k základným ¾udským potrebám, ako aj Paracelza, �e najlep�ou
lieèbou proti mnohým chorobám je láska. Modernou ilustráciou
håbky týchto výrokov mô�u by� laboratórne výskumy Nerema
a spol. (1980), ktorí zistili, �e králiky, ktoré kàmili aterogénnou
diétou a popri tom ich ochoèovali, hladkali a ne�ne s nimi zaob-
chádzali, mali a� o 60 % menej aterosklerotických plátov na aorte
ako kontrolné zvieratá, ktoré mali iba rutinnú opateru laboratór-
nych zvierat. Z opaèného h¾adiska sa dajú uvies� údaje Friedman-
novej a Thomasovej (1995), �e istý druh sociálnej opory a preja-
vov lásky mô�u èloveku poskytova� aj jeho zvierací miláèikovia
� psy. Pacienti po IM, ktorí si ich chovali, mali výrazne ni��ie



411ZIKMUND V.: PSYCHICKÉ A PSYCHOSOCIÁLNE ÈINITELE PRI NSS

riziko úmrtia v priebehu jedného roka ako pacienti, ktorým chý-
bal aj takýto druh urèitej sociálnej opory alebo sociálnych vz�a-
hov.

Sobel (1995) v práci �znova premyslie� medicínu� uvádza, �e
my�lienky, pocity a nálady mô�u ma� významný vplyv na zaèia-
tok niektorých chorôb, priebeh mnohých a lieèbu takmer v�etkých
chorôb. Mnohofaktorový, bio-psycho-sociálny koncept chorôb
(Engel, 1977) napriek niektorým nedostatkom významne prispel
k rozvoju poznatkov o fyziologických mechanizmoch dopadu psy-
chických a sociálnych podnetov na �ivotné procesy v ¾udskom
organizme prostredníctvom takých medziodborových, èi mnoho-
odborových oblastí, ako sú psychoneuroendokrinológia, psycho-
neuroimunológia a niektoré ïal�ie.

Poznatky z týchto oblastí priamo, èi nepriamo poukazujú na
potrebu chráni� èloveka pred negatívnym pôsobením uvedených
podnetov a vplyvov, zvy�ova� jeho schopnos� zvláda� ich a vyrov-
náva� sa s nimi, ako aj na potrebu, aby èlovek a jeho sociálne pros-
tredie podporovali a zvy�ovali pôsobenie takých èinite¾ov, ktoré
pôsobia na èloveka a jeho organizmus pozitívne a zvy�ujú ich
odolnos� proti chorobám. Denollet a Brutsaert (1995) uvádzajú,
�e keï�e emoèný distres sa u pacientov s KCHS spája so zlou prog-
nózou, je naliehavo potrebné skúma� mo�nosti intervencie, ktorá
by u týchto chorých zlep�ovala emoènú pohodu. Poukazujú na
priaznivé výsledky, ktoré dosiahli rehabilitaèným programom za-
meraným aj na túto stránku.

Petch (1996) na základe rozboru literatúry o NSS uzatvára, �e
absolútne riziko na�tartovania, èi spustenia procesov, ktoré bez-
prostredne vedú k tejto osudovej príhode, je pre �a�kú fyzickú
námahu, ako aj pre akútny emoèný stres extrémne malé. Svedèí
pre to znaène vysoký výskyt NSS, nachádzanie mno�stva ïal�ích
súvislostí a nedostatok dôkazov o priamom príèinnom vz�ahu me-
dzi uvedenými druhmi náhlych zá�a�í a zaèiatkom procesov ve-
dúcich k NSS.

Treba ma� v�ak na zreteli, �e vz�ah medzi uvedenými udalos-
�ami, èi príhodami je vo viacerých konkrétnych prípadoch celkom
evidentný a potreba psychologických a sociálnych intervencií za-
meraných na zní�enie rizika NSS je osobitne u rizikových osôb
nielen opodstatnená, ale neraz priamo naliehavá. K takýmto inter-
venciám mô�u patri� osobitné, nielen rehabilitaèné, ale aj iné indi-
viduálne, èi skupinové programy zamerané na zvládanie psychic-
kých a nervových zá�a�í, schopnos� relaxácie, úpravu celkového
spôsobu správania, emoènej reaktivity, sociálnych vz�ahov a opo-
ru v u��om a �ir�om sociálnom prostredí.
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