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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá psychosociálními rizikovými faktory pro vznik a rozvoj
obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD). Úvodní část práce je věnována klinické
charakteristice onemocnění. Dále jsou předloženy současné poznatky o etiopatogenezi OCD a
psychologické teorie vzniku poruchy. Hlavní část práce podává přehled a kritické zhodnocení
výsledků moderních výzkumných studií, které se zaměřují na roli psychosociálních faktorů v
rozvoji OCD. Pozornost je věnována zejména vlivům rodinného prostředí a také stresujícím a
traumatickým životním událostem. V poslední části práce je předložen návrh výzkumného
projektu, jehož cílem je získat větší důkazy toho, že styly rodinné výchovy a stresujících
životní události souvisejí s rozvojem OCD.
Klíčová slova
obsedantně-kompulzivní porucha, psychosociální rizikové faktory, styly výchovy, stresující
události

Abstract
The Bachelor thesis deals with psychosocial risk factors for the occurrence and development
of obsessive-compulsive disorder (OCD). The introductory part of the thesis is dedicated to
the clinical characteristics of the disorder. Further, current knowledge on the etiopathogenesis
of OCD and psychological theories of the disorder are presented. The main part of the thesis
provides an overview and critical evaluation of modern studies' results that are focused on the
role of psychosocial factors in the development of OCD. Main attention is paid to influences
of family environment as well as stressful and traumatic life events. The last part of the thesis
presents a proposal of a research project which aims to gain more evidence that parenting
styles and stressful life events are related to the development of OCD.
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obsessive-compulsive disorder, psychosocial risk factors, parenting styles, stressful events
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Úvod
Tato bakalářská práce se zabývá psychosociálními rizikovými faktory pro vznik a
rozvoj obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD). Volba tématu vychází jednak z osobního
zájmu o danou problematiku a jednak z možnosti aplikace získaných poznatků
v psychologické praxi. OCD představuje psychické onemocnění, které postihuje 1–3 %
dospělé populace a významně narušuje pracovní, studijní a rodinné fungování jedinců
(Kessler a kol., 2005). Světová zdravotnická organizace řadí poruchu mezi deset
nejčastějších nemocí způsobujících invaliditu (WHO, 1999). Navzdory tomu, že řada
potenciálních rizikových faktorů spojených s rozvojem OCD byla objevena v posledních
letech, zůstávají příčiny vzniku této poruchy do značné míry neznáme. Objevení faktorů
vyvolávajících OCD je nutné pro zlepšení výsledků léčby, zmenšení chronicity
onemocnění a společenských nákladů (Fineberg a kol., 2013).
Výsledky kontrolovaných rodinných studií ukazují, že porucha je zčásti dědičná a má
genetický základ (Mataix-Cols a kol., 2013). Avšak výzkumy dvojčat dokládají, že o něco
větší roli v patogenezi OCD hrají faktory prostředí, které vysvětlují až 60 % variability
obsedantně-kompulzivních (OC) symptomů (Taylor, 2011).

Důležitou složkou

environmentálních vlivů jsou psychosociální faktory, které představují sociální vlivy, jež
vedou k vnitřním psychologickým změnám na úrovni jedince (Martikainen, Bartley, &
Lahelma, 2002). K významným faktorům daného typu patří vlivy rodinného prostředí nebo
stresující životní události. Identifikace takových faktorů může být považována za prioritu,
jelikož poskytují vodítka pro ranou detekci ohrožených osob a také jsou z větší části
přístupné pro psychologickou intervenci či dokonce prevenci poruchy (Brander,
Pérez-Vigil, Larsson, & Mataix-Cols, 2016).
První kapitola práce se věnuje základní charakteristice OCD, a to zejména
klinickému obrazu, diagnostickým kritériím a subtypům onemocnění. Druhá kapitola dále
pojednává o etiopatogenezi poruchy a shrnuje dosavadní poznatky o genetických a
biologických

příčinách

jejího

vzniku.

Hlavní

část

kapitoly

se

však

zabývá

psychologickými teoriemi rozvoje OCD, které zdůrazňují roli psychosociálních činitelů.
Pozornost je věnována především kognitivně-behaviorálnímu (KB) modelu, jenž je
v dnešní době nejvíce přijímán.
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Těžištěm práce je třetí kapitola, která podává přehled a kritické zhodnocení výsledků
empirických studií, jež zkoumaly psychosociální rizikové faktory pro vznik a rozvoj OCD.
Do přehledu byly zařazeny výzkumy provedené v posledních deseti letech, avšak výsledky
starších studií jsou také shrnuty na začátku příslušných podkapitol. Práce se nejprve
zabývá rizikovými faktory v rodinném prostředí, a sice demografickými údaji rodiny, styly
výchovy a jiným charakteristikami vztahů v rodině. Druhá část kapitoly se věnuje
stresujícím a traumatickým životním událostem, a to jak nepříznivým zkušenostem
v dětství, tak zátěžovým situacím v dospělosti.
Empirická část práce předkládá návrh výzkumného projektu, který se zaměřuje na
styly rodinné výchovy a stresující životní události. Projekt si klade za cíl překonat některé
limity dosavadních studií a přinést větší důkazy o roli těchto rizikových faktorů ve vzniku
OCD.
Práce vychází zejména ze zahraničních empirických studií, ale používá také české a
zahraniční odborné monografie. Při výběru literatury byly preferovány novější zdroje
relevantní tématu práce. V práci je citováno podle normy APA (2010).
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Literárně přehledová část
1. Obsedantně-kompulzivní porucha
Hlavními rysy obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD) jsou opakující se vtíravé
myšlenky a nutkavé akty. Obsese mají podobu nepříjemných myšlenek, představ nebo
impulzů, které opakovaně vstupují do mysli jedince. Ačkoliv je člověk považuje za vlastní,
prožívá je jako egodystonní a nevítané. Obsah obsedantních myšlenek nejčastěji reflektuje
témata pro jedince osobně důležitá. Tak například starostlivého rodiče mohou trápit
představy o tom, jak ubližuje svému dítěti. Pacienti mají různou míru náhledu na vlastní
obsese, a ne všichni je považují za nesmyslné (Kozak & Foa, 1994; Praško, Vrbová, &
Demlová, 2011).
Společným motivem vtíravých myšlenek je strach z nějakého, objektivně jen málo
pravděpodobného, nebezpečí. Proto obsese zpravidla vyvolávají úzkost a nepohodu, kterou
se jedinec snaží neutralizovat pomocí opakovaného kompulzivního jednání. Kompulze
však vedou jen k dočasnému snížení úzkosti a v dlouhodobém horizontu činí obsese
častějšími a intenzivnějšími. Pacienti provádí nutkavé akty za účelem zabránit obávané
škodě, a to přesto, že si často uvědomují zbytečnost daného jednání a snaží se mu
nepodlehnout. Kompulze mohou mít také podobu myšlenek. Člověk si například může
v duchu opakovat určitá „zdravá“ slova, aby neutralizoval obavy z nemoci (Penzel, 2017).
Myšlení jedinců s OCD dále charakterizují ruminace. Představují zdlouhavé a
neproduktivní řetězce myšlenek, které jedinec nemůže přerušit. Oproti obsesím nemají
předem definovaný obsah, ale zpravidla se týkají témat filozofické nebo náboženské
povahy. Dalším rysem poruchy je vyhýbavé chování, které se vztahuje na podněty a
situace, jež mohou vyvolat obsese nebo kompulze. Představuje tudíž pasivní způsob
obrany před úzkostí nebo negativními důsledky nutkavých aktů (Praško, Vrbová, &
Demlová, 2011; de Silva, 2003).

1.1 Diagnostická kritéria
V MKN-10 (1996) OCD spadá do oddílu neurotických, stresových a somatoformních
poruch. Pro stanovení diagnózy je nutné, aby se obsese a/nebo kompulze vyskytovaly po
většinu dní v průběhu alespoň dvou po sobě následujících týdnů a aby vyvolávaly tíseň a
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narušovaly každodenní aktivity. DSM-5 (APA, 2013) navíc uvádí, že symptomy by měly
zabírat nejméně 1 hodinu denně.
Jedinec také musí považovat vtíravé myšlenky a nutkání za produkt své vlastní
mysli (1), nesmí je prožívat jako příjemné (2), nejméně jednu obsesi nebo kompulzi má
uznávat za nesmyslnou (2) a alespoň jedné se musí neúspěšně bránit (3).
Novější DSM-5 oproti MKN-10 obsahuje hodnocení míry náhledu pacienta a
zahrnuje případy, kdy své symptomy nepovažuje za nesmyslné. Další změnou v DSM-5 se
stal přesun OCD do samostatné kategorie obsedantně-kompulzivních a souvisejících
poruch, což někteří odborníci vnímají jako předčasný a neoprávněný krok (Abramowitz,
Storch, McKay, Taylor, & Asmundson, 2009).

1.2 Subtypy OCD
I když je OCD jednotnou diagnostickou kategorií, zahrnuje velmi heterogenní
projevy a jednotliví pacienti mohou mít značně odlišné typy obsesí a kompulzí. Již od
konce 19. století se objevují pokusy o rozdělení OCD do subtypů na základě kategorizace
příznaků. Jelikož ale většina nemocných nemá symptomy jenom z jedné kategorie,
v dnešní době se nejvíc uplatňuje dimenzionální přístup (Leckman, Bloch, & King 2009).
Dimenze symptomů jsou obvykle identifikovány pomocí faktorové analýzy příznaků
zjištěných standardizovaným dotazníkem. Donedávna byl obecně přijímán čtyřfaktorový
model poruchy, ovšem novější studie nalézají pět dimenzí (např. Stein a kol., 2007):
(1) Kontaminace/čištění: obsese ohledně znečištění a kompulzivní mytí.
(2) Hromadění: hromadicí obsese a kompulzivní hromadění.
(3) Symetrie/aranžování: obsese ohledně symetrie a kompulzivní opakování, počítání a
uspořádávání.
(4) Tabuizované myšlenky: agresivní, sexuální a náboženské obsese.
(5) Pochybnosti/kontrolování: patologická nejistota, somatické obsese a kontrolovací
kompulze.
Největší dosavadní studie navíc poprvé nalezla faktor „pověry a rituály“, který
zahrnuje například symptomy spojené s (ne)šťastnými čísly nebo barvami a mentální
rituály (Katerberg a kol., 2010). Avšak není jasné, jestli se jedná o subdoménu OCD,
anebo etiologicky vzdálenější dimenzi, která se vyskytuje společně s poruchou.
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Nejčastější jsou symptomy z dimenzí čištění a aranžování. Muži obvykle mají více
příznaků se sexuálním či náboženským obsahem, zatímco ženy více agresivních obsesí a
symptomů z oblasti čištění (Torresan a kol., 2013). U dětí se zjišťují podobné faktory jako
u dospělých. Také se ukazuje, že nalezené dimenze jsou stabilní v průběhu života, i když o
něco méně v dětství. Změny se zpravidla týkají intenzity symptomů, zatímco typy příznaků
zůstávají stejné (Delorme a kol., 2006; Leckman a kol., 2009).
Ve prospěch rozdělení OCD do subtypů svědčí nálezy, že jednotlivé dimenze mají do
určité míry odlišné soubory komorbidit, vzorce dědičnosti, neuropsychologický profil,
neuroanatomické koreláty, klinické charakteristiky a odpověď na léčbu (Chromý, 2012;
Prabhu a kol., 2013). Hromadění se v uvedených charakteristikách od ostatních dimenzí
liší nejvíce a také se ve většině případů vyskytuje bez jiných symptomů OCD (Mataix-Cols
a kol., 2010). Proto bylo v DSM-5 vyčleněno jako samostatná porucha, což se očekává i
v novém manuálu MKN-11 (APA, 2013; Stein a kol. 2016).
O jednotlivých dimenzích například bylo zjištěno, že aranžování se pojí s těžším
obrazem poruchy a horším náhledem, zatímco tabuizované myšlenky s vyššími sklony
k suicidalitě. Čištění se častěji vyskytuje s poruchou příjmu potravy, kontrolování
s úzkostnou nebo depresivní poruchou, aranžování s ADHD, tikovou nebo panickou
poruchou či se závislostí na alkoholu. U čištění a aranžování má větší úspěšnost
kognitivně-behaviorální terapie (KBT), zatímco u pacientů s tabuizovanými myšlenkami či
kontrolováním líp funguje farmakoterapie inhibitory zpětného vychytávání serotoninu
(SRI; Chromý, 2012).

1.3 Epidemiologie a průběh
OCD je jednou z nejčastějších psychických poruch s celoživotní prevalencí 1,9 až
3,2 %, přičemž ještě vyšší výskyt se uvádí u dětí a dospívajících. Kromě toho se
subklinické symptomy objevují až u 15 % dospělé populace (Fullana a kol., 2008;
Weissman a kol., 1994). Porucha postihuje všechny sociální vrstvy a výrazně omezuje
pracovní, akademický a sociální život pacientů (Eisen a kol. 2006). OCD se v 60 %
případů objevuje před 25. rokem života, v 30 % již mezi 5. a 15. rokem. Výskyt je mírně
vyšší u žen než u mužů, v poměru 1,5:5. Nástup onemocnění může být náhlý nebo
postupný a zhruba u poloviny nemocných mu předchází stresující životní situace. OCD je
chronickou poruchou, jejíž přirozený průběh je nejčastěji stálý nebo progredující, méně
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často také fázický či fluktuující (Hollander & Simeon, 2009; Praško, Vrbová, & Demlová,
2011).
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2. Etiopatogeneze OCD
Na vzniku a rozvoji OCD se podílejí biologické, psychologické a sociální činitelé,
které se nacházejí ve vztazích složité interakce. Prvotní dispozici ke vzniku poruchy
vytváří zejména genetická zátěž, která je dále modulována vlivy prostředí. Tyto
epigenetické faktory ovlivňují způsob aktivace či deaktivace určitých genů, a tím působí na
vývoj neurobiologických okruhů v mozku, které souvisí s manifestací OCD. Faktory
prostředí, například výchova v rodině či traumatické zážitky, se rovněž podílejí na
vytváření kognitivních stylů, sebeobrazu a názoru na svět. Interakcí všech těchto činitelů
vzniká zranitelnost. Na jejím základě nepřiměřená zátěž nebo stresor pak způsobuje rozvoj
poruchy. Takový spouštěč může mít jak biologický (např. infekce), tak psychosociální
charakter (např. ztráta práce; Pauls, Abramovitch, Scott, Rauch, & Geller, 2014; Praško &
Grambal, 2013).

2.1 Biologické faktory
Podle výsledků rodinných studií příbuzní prvního stupně mají 4 až 5tinásobné riziko
trpět OCD, přičemž pravděpodobnost se snižuje s klesající mírou příbuzenství
(Mataix-Cols a kol., 2013). Výzkumy dvojčat dokládají, že aditivní genetické vlivy
vysvětlují jen 38–40 % variance obsedantně-kompulzivních OC symptomů, zatímco na
zbytku se podílejí vlivy prostředí (Taylor, 2011). Genetické studie dále zjistily, že rozvoj
poruchy je spojen s polymorfismy několika genů a že významnou roli při tom hrají
geny glutamatergního, serotonergního a dopaminergního systémů (Taylor, 2013).
Hypotéza o narušení serotoninové neurotransmise u OCD, která se zakládá na
zjištění, že SRI mají účinek na symptomy poruchy, zatím nebyla jednoznačně potvrzena
(Zohar, Greenberg, & Denys, 2012). Oproti tomu výsledky farmakologických a
zobrazovacích studií svědčí o významu dopaminu pro rozvoj poruchy (Klanker, Feenstra,
& Denys, 2013). Novější studie také přináší důkazy o roli glutamátu a GABA v
manifestaci OCD (Pauls a kol., 2014).
Podle převládajícího modelu je patofyziologie OCD spojena s kortiko-striatothalamo-kortikálním okruhem (CSTC). Zobrazovací studie nalézají zvýšenou aktivaci
orbitofrontálního kortexu, nucleus caudatus a anteriorního cingulárního kortexu (Menzies a
kol., 2008; Koch a kol., 2012). Funkční změny ve zmíněných okruzích se upravují po léčbě
SRI či po KBT (Freyer a kol., 2011; Saxena a kol. 1999). Předpokládá se, že dané nálezy
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reflektují specifickou pro OCD dysbalanci mezi excitační a inhibiční dráhou v CSTC
(Saxena & Rauch, 2000).
K dalším biologickým faktorům, které jsou spojeny se zvýšeným rizikem rozvoje
OCD, patří těhotenství, perinatální komplikace, infekce, zranění mozku a vyšší výskyt
měkkých neurologických příznaků (Mataix-Cols a kol., 2003; Brander a kol., 2016).

2.2 Psychologické teorie
Nejstarší psychologickou teorii OCD je psychoanalytický výklad. Freud spojoval
vznik poruchy s fixací v análně-sadistickém vývojovém stádiu, během kterého se dítě učí
ovládání moči a stolice. Pro toto stadium jsou příznačné pocity zlosti a agrese. Určité
konflikty, impulzy, přání a frustrace, které jedinec v tomto období prožívá, ho mohou
predisponovat pro pozdější vznik OCD. Dané psychické obsahy jsou potlačovány, protože
by jinak způsobily velkou úzkost. Obsese a kompulze představují obranné reakce proti
těmto úzkostem skrytým v nevědomí. Existuje však jen málo důkazu podporujících
psychoanalytickou teorii (Praško, Vrbová, & Demlová, 2011).
Z pohledu teorie učení obsese představují podmíněné reflexy. Když se převážně
neutrální podnět vyskytuje spolu s podnětem navozujícím úzkost, po čase začíná úzkost
vyvolávat i neutrální podnět. Jelikož kompulzivní chování snižuje úzkost, dochází k jeho
posílení a opakování s účelem zabránit nepříjemným pocitům (Höschl, Libiger, & Švestka,
2002).
Na základě teorie učení Salkovskis (1989) formuloval kognitivně-behaviorální (KB)
model OCD, který předpokládá, že automatické vtíravé myšlenky nejsou samy o sobě
patologickým jevem. Získávají emoční význam v závislosti na tom, jak je jedinec hodnotí,
a přetrvávají v mysli jen pokud na ně reaguje dalšími volními myšlenkami nebo chováním.
Kognitivní systém tak umožňuje výběr nejvíce relevantních informací z četných
kognitivních procesů. Některé vtíravé myšlenky se týkají možného nebezpečí, a proto
způsobují úzkost nebo napětí. Kvůli tzv. dysfunkčním kognitivním schématům dochází
k negativní interpretaci intruzivních myšlenek. Úzkost nebo napětí přitom mohou nabývat
takové intenzity, kterou jedinec není schopen vydržet, a proto se jim začíná bránit
prostřednictvím neutralizačního chování. Jelikož takové jednání snižuje úzkost jenom
dočasně, vztah mezi obsesí a kompulzí se posiluje a začínají se vyskytovat spolu častěji.
Vyhýbavé chování dále pomáhá zamezit vznik nechtěných myšlenek. Jak kompulzivní, tak
vyhýbavé chování jedinci brání, aby přehodnotil význam obsesí a uvědomil si, že vnímané
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nebezpečí mu ve skutečnosti nehrozí. Ke vzniku OCD tedy nevede přítomnost vtíravých
myšlenek sama o sobě, ale význam, který jim člověk dává (Praško & Grambal, 2013).
Teoretické zdroje a empirická data spojují OCD s následujícími typy dysfunkčních
kognitivních schémat: perfekcionismus a intolerance nejistoty (1), nadhodnocování
významu myšlenek a potřeba je kontrolovat (2), nadměrná zodpovědnost a přeceňování
nebezpečí (3; Taylor a kol., 2010). Model předpokládá, že taková dysfunkční přesvědčení
se utvářejí v dětství či adolescenci pod vlivem socializačních procesů nebo traumatických
zkušeností a mohou být následně aktivována jinými kritickými událostmi v pozdějším
věku (Salkovskis, Shafran, Rachman, & Freeston, 1999).
Ukazuje se, že dysfunkční schémata souvisí s jednotlivými dimenzemi symptomů
OCD. S čištěním se pojí zvýšený pocit zodpovědnosti a přeceňování nebezpečí,
s aranžováním perfekcionismus a potřeba jistoty, pro dimenzi tabuizovaných myšlenek je
příznačné nadhodnocování významu myšlenek a potřeba jejich kontroly, pro kontrolování
zase nadměrná zodpovědnost (Wheaton, Abramowitz, Berman, Riemann, & Hale, 2010).
Nehledě na empirická data potvrzující kognitivně-behaviorální model OCD,
značným omezením dané teorie je to, že nebere ohled na roli biologických faktorů
v patogenezi

poruchy.

Podobně

většina

biologických

modelů

přehlíží

význam

psychologických procesů. Taylor a Jang (2011) podnikli první pokus o integraci
dysfunkčních schémat, genetických a environmentálních vlivů v empiricky podloženém
modelu. Metodou modelování strukturálních rovnic autoři analyzovali data od
monozygotních a dizygotních dvojčat. Výsledky potvrdily roli dysfunkčních přesvědčení
v rozvoji OC symptomů, ovšem jejich podíl se odhaduje pouze na 18 % celkové variance.
Dále bylo zjištěno, že genetické a environmentální faktory působí na vznik OC symptomů
jak prostřednictvím formování dysfunkčních přesvědčení, tak přímo a nezávislé na těchto
schématech.

14

3. Psychosociální rizikové faktory pro rozvoj OCD
Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, kognitivně-behaviorální (KB) model OCD
zdůrazňuje roli některých činitelů psychosociální povahy v etiopatogenezi poruchy. Pojem
„psychosociální faktory“ je v mnoha publikacích užíván nekonzistentně a zastřešuje v nich
široké spektrum různorodých vlivů. Avšak pokud je vymezen přesněji, může mít značný
praktický přínos. V dané práci vycházím z pojetí navrženého Martikainenem a kol. (2002).
Psychosociální faktory jsou vlivy, které působí mezi čistě sociální a čistě
individuální úrovní a nemohou být plně zachyceny jenom na jedné z nich. K významným
faktorům daného typu patří vlivy rodinného prostředí nebo traumatické zážitky způsobené
lidmi (např. emoční týrání). Psychosociální procesy se tedy zpravidla odehrávají
v mezilidských

vztazích

a

představují

sociální

vlivy,

které

vedou

k vnitřním

psychologickým změnám na úrovni jedince; takové změny pak mohou působit na zdraví
buď přes přímé psychobiologické procesy nebo přes změny chování a životního stylu.
Proto můžeme za psychosociální proces považovat například dopad ztráty zaměstnání na
zdraví, když je zprostředkován snížením sebedůvěry jedince, ale nikoli když je způsoben
jeho neschopností naplnit své základní hmotné potřeby (Martikainen a kol., 2002).
Identifikace psychosociálních faktorů, které zvyšují riziko vzniku a rozvoje OCD, je
důležitá z několika důvodů. Jak bylo uvedeno výše, vlivy prostředí, jejichž podstatnou část
tvoří psychosociální činitele, hrají v rozvoji OC příznaků větší roli než genetická zátěž.
Takové faktory mohou dále poskytnout vodítka pro ranou detekci osob se
zvýšeným rizikem vzniku OCD a rovněž mohou být přístupné pro psychologickou
intervenci či dokonce prevenci (Brander a kol., 2016). Tak například krizové intervence a
následná psychologická péče mohou být obzvlášť důležité pro oběti emočního či
sexuálního týrání, které jsou zároveň geneticky náchylné k rozvoji OCD. Rodiny s historií
výskytu poruchy mohou být dále poučeny o výchovných postupech aktivujících tuto
nežádoucí predispozici.

3.1 Rizikové faktory v rodinném prostředí
KB model OCD předpokládá, že klíčovou roli v rozvoji této poruchy hraje sociální
učení, jehož nejdůležitějším činitelem v době dětství a adolescence je rodina. Základ pro
sociální učení v rámci rodinného prostředí vytváří zejména vztah mezi rodičem a dítětem,
který je do velké míry charakterizován výchovnými postupy rodičů. Důležité jsou také
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interakce s jinými členy domácnosti a celková atmosféra rodinného prostředí (Chorpita &
Barlow, 1998).
3.1.1 Demografické charakteristiky rodiny
Řada studií, které se zaměřily na rizikové faktory pro OCD v rodinném prostředí,
buď primárně nebo sekundárně, sledovala některé demografické charakteristiky rodiny.
Přestože takové charakteristiky pravděpodobně nepůsobí na rozvoj poruchy přímo,
poskytují zajímavá vodítka k identifikaci bezprostředních rodinných vlivů.
Dvě studie zkoumaly věk rodičů jako potenciální rizikový faktor pro OCD a dospěly
k poněkud rozporuplným výsledkům. Dánská retrospektivní analýza s využitím národního
registru, která disponovala daty od 2057 rodin pacientů s OCD a 6055 kontrolních
účastníků, nalezla signifikantní korelaci mezi věkem matky vyšším 35 let a výskytem OCD
(Steinhausen a kol., 2013). Naproti tomu v menší retrospektivní studii případů a kontrol
byl objeven významný vztah s vyšším věkem otců, a to i po adjustaci věku matky (Wu a
kol., 2012).
Tři ze čtyř transverzálních výzkumů nalezly významný vztah mezi počtem lidí
v domácnosti a OCD. Dvě velké populační studie zjistily pozitivní korelaci OCD
s velikostí rodiny (Cilli a kol., 2004; Heyman a kol., 2001). Guerrero a kol. (2003) objevily
vztah mezi retrospektivní výpovědi o přeplnění domácnosti a OCD na vzorku 619
studentů, kdežto jiný výzkum provedený na menším vzorku 148 studentů nenalezla
podobnou korelaci (Brynska a Wolanczyk, 2005).
Zatímco jedna studie zjistila souvislost mezi prvorozeností a subklinickými OC
symptomy na vzorku studentů (Okasha a kol., 2001), jiné výzkumy, z nichž dva byly
provedeny na klinických souborech, neobjevily daný vztah (Brynska a Wolanczyk, 2005;
Khanna & Channabasavanna, 1987; Pollard a kol., 1990).
Rodgers a kol. (2015) analyzovali širokou škálu psychosociálních rizikových faktorů
pro OCD pomocí dat od třech rozsáhlých reprezentativních vzorků švýcarské populace,
z nichž dva měly transverzální a jeden longitudinální podobu. Rizikové faktory byly
zkoumány ve vztahu ke dvěma nepřekrývajícím se subtypům OCD, a to k smíšenému typu
a čistě kompulzivnímu, u něhož jsou přítomny pouze kompulze bez obsesí. Překvapivě
s čistě kompulzivním subtypem poruchy významně souvisela popularita rodiny mezi
sousedy, přičemž děti z populárních rodin měly až sedminásobně vyšší šanci onemocnět.
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Daný výsledek je třeba interpretovat s velkou opatrností, avšak jedním možným
vysvětlením je to, že snaha rodičů získat oblíbenost mezi sousedy souvisí s jejich
perfekcionistickými tendencemi a s velkými nároky, které kladou na sebe a na své děti.
Perfekcionismus je přitom charakteristický jak pro jedince s OCD, tak pro jejich rodiče
(Calvo a kol., 2009; Park, Storch, Pinto, & Lewin, 2016). Dalším rizikovým faktorem pro
čistě kompulzivní subtyp se ukázal být dostatek peněz v rodině, jenž skýtal čtyřnásobně
vyšší šanci onemocnět.
Nálezy ohledně souvislosti mezi socioekonomickým statusem (SES) rodiny a
vznikem OCD u dítěte jsou rozporuplné. Několik kohortových prospektivních a několik
transverzálních studií nalezlo signifikantní korelace mezi OCD a nízkým SES (Heyman a
kol., 2001; Voltas Moreso a kol., 2013), ale také vysokým SES (Hanna, 1995; ValleniBasile a kol., 1996). Některé studie však žádný vztah nezjistily (Douglass a kol., 1995;
Flament a kol., 1988).
Celkově se dá říct, že vyšší věk rodičů, velikost rodiny a popularita rodiny mezi
sousedy představují potenciální rizikové faktory pro OCD, které mají být více
prozkoumány v budoucích studiích.
3.1.2 Styly rodinné výchovy
Salkovskis a kol. (1999) přisuzují klíčovou roli v patogenezi OCD dysfunkčním
přesvědčením a zejména zvýšenému pocitu vlastní zodpovědnosti za způsobení nebo
prevenci škody. Mezi faktory, které mohou vést k formování daného kognitivního
schématu, přitom řadí především určité typy rodinné výchovy. Zaprvé zmiňují přístup
rodičů, který bezprostředně podporuje u dítěte rozvoj nadměrného citu pro zodpovědnost
tím, že již od malého věku na něj klade nepřiměřené povinnosti. Dále hovoří o výchově
s přísnými pravidly a extrémními nároky na chování a plnění úkolů. Uvádí také
hyperprotektivní přístup, kdy rodiče brání dítěti brát si za sebe sebemenší zodpovědnost, a
tak u něj vyvolávají pocit neustálého ohrožení a vlastní neschopnosti. S tím také může
souviset opakované kritizování ze strany rodičů.
Výzkum role stylu výchovy v rozvoji OCD začal již v 80. letech. Výsledky starších
studií nejsou zcela konzistentní. Většina výzkumů nalezla signifikantní vztah
hyperprotektivní výchovy s výskytem OCD u pacientů (Hafner, 1988; Merkel a kol., 1993;
Turgeon a kol., 2002; Yoshida a kol., 2005) a OC symptomů u zdravé populace (Cavedo
and Parker, 1994; Ehiobuche, 1988; Frost a kol., 1994). Avšak v některých studiích
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podobná souvislost zjištěna nebyla (Alonso a kol., 2004; Myhr, Sookman, & Pinard, 2004;
Steketee a kol., 1987; Vogel a kol.,1997). Kromě toho bylo nalezeno, že jedinci s OCD
nebo zvýšenými OC příznaky vnímají své rodiče jako více kontrolující, náročné a
pořádkumilovné (Aycicegi a kol. 2002; Steketee a kol., 1987). Některé studie dále zjistily
asociace mezi OCD a nízkou rodičovskou péčí, nedostatkem emoční vřelosti a také
odmítáním (Ehiobuche, 1988; Frost a kol., 1994; Yoshida a kol., 2005). Přitom ale
v jednom výzkumu se matky pacientů s OCD ukázaly jako více pečující než matky jedinců
s depresí (Myhr a kol., 2004).
Dané výzkumy však měly hodně limitů, a to zejména v tom, že spoléhaly na
retrospektivní výpovědi, používaly malé nebo neklinické výzkumné vzorky, nebraly ohled
na OCD u rodičů a na komorbidní poruchy u účastníků, často postrádaly data o
výchovných postupech otců a nezkoumaly asociace s jednotlivými symptomatickými
dimenzemi OCD. Novější studie překonaly některé z těchto nedostatků.
Wilcox a kol. (2008) provedli největší dosavadní výzkum zaměřený na vztah mezi
výchovnými styly a OCD. Studie měla transverzální podobu a využila data od zhruba 1200
dospělých jedinců s diagnózou celoživotní OCD, kteří pocházeli ze 465 rodin. Informace o
rodičovské výchově byla získaná pomocí dotazníků, které respondenti měli vyplnit na
základě svých vzpomínek z dětství. K dispozici také byly informace o přítomnosti OCD u
rodičů a rodinné genetické zátěži. Byl nalezen signifikantní vztah mezi mateřskou
hyperprotektivitou a OCD u participantů s rodinnou historií poruchy, ale jenom pokud
žádný z jejich rodičů netrpěl OCD. Přičemž u rodin s četným výskytem OCD se jednalo až
o šestinásobně vyšší šanci onemocnět a o trojnásobnou šanci u rodin s ojedinělými případy
poruchy. Otcovská péče se dále ukázala jako protektivní faktor u jedinců z rodin se
sporadickým výskytem OCD, kteří nemají vysoké genetické riziko rozvoje poruchy. Studie
nenalezla žádné významné korelace s dimenzí rodičovské kontroly. Zajímavý je však
nález, který dokládá, že styly rodičovství nekorelují s OCD u dětí, když aspoň jeden z
rodičů také má OCD. Je to v rozporu s předpokladem, že výskyt poruchy u rodiče
negativně ovlivňuje jeho výchovné postupy. Je možné, že kvůli osobní zkušenosti s OCD
nemocní rodiče a jejich partneři poskytují svým dětem efektivnější výchovu, anebo děti
jsou shovívavější vůči svým nemocným rodičům při hodnocení jejich stylu výchovy.
Smari a kol. (2010) se specificky zaměřili na hyperprotektivitu rodičů ve spojení
s impulzivitou/hyperaktiviou (IMP/HY) dětí a jejich potenciální vliv na rozvoj nadměrné
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zodpovědnosti a OC symptomů. Výzkum byl proveden na rozsáhlém vzorku 570 mladých
dospělých z běžné populace. Analýza mimo jiné kontrolovala aktuální míru úzkosti a
deprese účastníků. Bezprostřední vztah mezi hyperprotektivitou a OC symptomy se ukázal
jako významný, ale slabý. Na úrovni symptomatických dimenzí byla objevena korelace
jenom s čištěním. Avšak v interakci s IMP/HY hyperprotektivní výchova signifikantně
predikovala jak nadměrnou zodpovědnost, tak zvýšené OC symptomy. IMP/HY přitom
silněji souvisela s OC příznaky u lidí, kteří nebyli přílišně ochraňováni v dětství než u
jedinců s hyperprotektivními rodiči. Naopak hyperprotektivita souvisela s OC příznaky u
lidí s vysokou, a nikoliv nízkou IMP/HY. Zdá se tudíž, že nesoulad mezi potřebou dítěte a
poskytovanou mírou rodičovské ochrany může hrát roli v rozvoji OC symptomů. Pro
impulzivní děti s nízkou sebekontrolou hyperprotektivní výchova může ve skutečnosti
představovat rozumnou míru vedení. Na druhou stranu pro děti, které vykazují více
sebekontroly a opatrnosti, přílišná ochrana může vést k nepřiměřeným standardům
opatrnosti a následně ke vzniku OC příznaků. Co se týká pocitu zvýšené zodpovědnosti,
další analýza nepotvrdila jeho roli jako mediátora v testovaném modelu.
Jiná studie (Timpano, Keough, Mahaffey, Schmidt, & Abramowitz, 2010) poprvé
zkoumala vztah mezi styly rodičovství Baumrindové (1971), OC symptomy a
dysfunkčními přesvědčeními. Studie využila velkého vzorku univerzitních studentů.
Výsledky ukázaly, že retrospektivní výpověď o autoritářském stylu výchovy, který
představuje kombinaci vysoké kontroly a nízké vřelosti/péče, významně souvisela s vyšší
mírou jak OC symptomů, tak dysfunkčních přesvědčení. Z dimenzí symptomů
samostatnou korelaci s autoritářskou výchovou měly jenom tabuizované myšlenky.
Všechny korelace zůstaly významné po tom, co symptomy deprese a úzkosti byly vzaty
pod kontrolu. V souladu s KB modelem OCD dysfunkční přesvědčení se ukázaly jako
částečný mediátor ve vztahu mezi výchovným stylem a OC symptomy.
Poněkud podobné výsledky přinesl výzkum provedený na vzorku čínských studentů
(Zhao a kol., 2010). Dotazníkového šetření se zúčastnilo 94 jedinců s OCD a 102
kontrolních participantů bez psychických poruch. V porovnání s kontrolní skupinou jedinci
s OCD měli signifikantně nižší skóre emoční vřelosti a porozumění ze strany obou rodičů a
významně vyšší skóre trestání a přísnosti ze strany otce. V následné logistické regresní
analýze však žádný z těchto faktorů rodičovské výchovy nezůstal ve finálním modelu, což
neumožňuje udělat definitivní závěry ohledně korelací mezi proměnnými. Rovněž nebyly
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nalezeny žádné významné korelace s ostatními faktory, a sice hyperprotektivitou,
upřednostňováním, odmítáním a nadměrným zasahováním do života dítěte.
Na rozdíl od toho při analýze dat longitudinálního populačního souboru
Rodgers a kol. (2015) nenalezli vztah OCD s nedostatečnou rodičovskou péči a ani se
skutečností, že dítě bylo trestáno častěji nebo přísněji než jeho vrstevníci. Avšak u
transverzálního vzorku se strach rodičovského trestu projevil jako významný rizikový
faktor, který představoval až čtyřnásobně vyšší riziko rozvoje OCD.
Menší korelační výzkum se zaměřil na vztah mezi symptomy úzkostných poruch u
dětí ve věku 8 až 12 let a tím, jak vnímají současné výchovné postupy svých rodičů
(Dobre, Rădulescu, Gabor, Gherasim, & Vas, 2014). Byly sledovány dvě dimenze
výchovy, a sice autonomie udělovaná rodiči, která je opakem hyperprotektivity, a jejich
zapojení, jež představuje obdobu dimenze péče. Současně byla získána data od rodičů o
tom, jakou výchovu zažili v dětství ve své vlastní rodině. V rozporu s předchozími
výzkumy výskyt OC symptomů u dítěte významně pozitivně koreloval s autonomií
udělovanou

otcem,

avšak

zároveň

měl

signifikantní

negativní

korelaci

s

hyperprotektivitou, kterou otec zažil ze strany vlastního otce.
Metodologicky vyspělou studii případů a kontrol uskutečnili Lennertz a kol. (2010).
Za účelem překonat limity předešlých výzkumů byly vzaty v potaz věk nástupu poruchy,
výskyt OCD u rodičů a komorbidní MDD. Pomocí dat od nepostižených sourozenců
výzkumníci také ověřili výpovědi participantů o výchovných stylech jejich rodičů. Pacienti
hlásili významně méně vřelosti a více odmítání ze strany obou rodičů, a to s efekty střední
velikosti. Tyto rozdíly byly pozorovány i u pacientů, jejichž rodiče netrpěly OCD a u
jedinců s pozdním nástupem poruchy. Druhé zjištění svědčí, že dysfunkční výchova
předchází vzniku OCD a nemůže být zcela vysvětlena jako reakce rodičů na zátěž
spojenou s OCD jejich dítěte. Pacienti s komorbidní MDD se nejvíce odlišovali ve
sledovaných dimenzích od kontrolní skupiny, zatímco skóry jedinců s OCD ale bez MDD
byly uprostřed ukazatelů dvou předchozích skupin. Toto naznačuje, že dysfunkční výchova
hraje větší roli u OCD s komorbidní depresí než u čistých případů. U většiny komorbidních
případů MDD se poprvé objevila až po nástupu OCD. Autoři proto předpokládají, že
nepříznivá výchova může negativně ovlivňovat schopnost jedince zvládat OC symptomy,
což vede k těžším případům OCD a rozvoji sekundární MDD. U faktoru rodičovské
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kontroly nebyly pozorovány žádné rozdíly mezi skupinami. Signifikantní negativní
korelace byla dále nalezena mezi rodičovskou vřelostí a dimenzí aranžování.
Jedna skandinávská studie se zaměřila na to, zdá může k rozvoji OCD přispět
nepříznivý attachment. Výzkum porovnával mezi sebou čtyři skupiny adolescentů, a sice
pacienty jenom s OCD, jenom s MDD, s OCD a MDD a kontrolní účastníky. Na rozdíl od
předchozích studií, které používaly sebeposuzovací škály, informace o vztahu s rodiči byla
získána pomocí strukturovaného rozhovoru. Autoři výzkumu tvrdí, že daný přístup pomáhá
omezit nežádoucí vliv nálady respondentů na hodnocení jejich dětských zkušeností. Oproti
kontrolním účastníkům skupina s OCD měla signifikantně nižší skór na škále „lásky“, jež
reflektuje schopnost rodičů poskytovat tzv. bezpečnou základnu a péči, a významně vyšší
ukazatel odmítání. Avšak s ohledem na dané dimenze, pacienti jak s primární, tak
s komorbidní MDD měli ještě více nepříznivý attachment než jedinci pouze s OCD.
Hyperprotektivita, jak byla definována v této studii, nebyla pro skupinu s OCD
charakteristická a využívání dítěte rodiči se vyskytlo jenom u pacientů s primární MDD
(Ivarsson, Saavedra, Granqvist, & Broberg, 2015).
Vzhledem k tomu, že nálezy uvedených studií se úplně neshodují, a také kvůli jejich
odlišným designům a metodologickým limitům, není zatím možné udělat jednoznačné
závěry o roli výchovných stylů v rozvoji OCD. Avšak ve výsledcích jsou patrné určité
trendy, které by měly nasměrovat budoucí výzkum. Největší shoda se ukázala v tom, že
OCD souvisí s nedostatečnou rodičovskou péčí nebo vřelostí a také s odmítáním. Dále se
objevily částečné důkazy pro význam hyperprotektivity. Oproti předpokladům KB modelu,
více kontrolující a přísná výchova se neukázala být charakteristická pro OCD. Dá se
předpokládat, že pevné vedení skýtá riziko pro rozvoj poruchy jen pokud není vyváženo
dostatečnou rodičovskou vřelostí, jak ukázal výzkum Timpano a kol. (2010). Co se týká
trestů, zdá se, že samy o sobě nejsou pro manifestaci OCD tak důležité, jako to, jak dítě
tyto tresty vnímá.
Nicméně objevené vzorce dysfunkční výchovy se nejeví jako příznačné pouze pro
OCD a více se vztahují k MDD nebo k OCD s komorbidní MDD. Tyto výsledky však
mohou být zapříčiněny vlastnostmi použitých diagnostických metod. Přestože MDD
evidentně souvisí s více nepříznivým rodičovstvím, pro OCD může být charakteristická
jiná kombinace jednotlivých komponentů výchovy. Další výzkum by proto mohl použit
jemnější odlišení výchovných stylů, což umožňuje například Dotazník způsobu výchovy
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v rodině Čápa a Boška (1994). Zjištění, že negativní výchova koreluje s OCD jenom u
jedinců, jejichž rodiče netrpí poruchou (Lennertz a kol., 2010; Wilcox a kol., 2008), dále
naznačuje, že přenos OCD v rodinách nemůže být vysvětlen mechanismy modelování
kompulzivních rituálů, vyhýbavého chování či strachu rodičů.
Celkově slabá až střední velikost nalezených korelací svědčí, že vztah mezi
rodičovskou výchovou a OCD není bezprostřední. Role nadměrné zodpovědnosti jako
mediátora sice nebyla potvrzena, avšak tuto úlohu pravděpodobně plní souhrn OC
přesvědčení. Zajímavé je také zjištění ohledně role impulzivity v tomto vztahu. Budoucí
bádání by se proto mělo zaměřit nejen na vliv výchovných postupů, ale také na jejich
interakci s osobnostními rysy dítěte. Komplexnost zkoumaného vztahu dále zdůrazňuje to,
že mezi aspekty výchovy a dimenzemi OC symptomů byly nalezeny pouze ojedinělé
korelace.
3.1.3 Charakteristiky rodinného prostředí
Další přístup ke zkoumání interakcí mezi pacientem a členy jeho rodiny představuje
měření charakteristik rodinného prostředí. Emoční a behaviorální reakce rodinných
příslušníků na symptomy OCD mohou ovlivňovat tíži poruchy (Steketee, Van Noppen,
Lam, & Shapiro, 1998). V klinickém výzkumu jsou nejčastěji sledovány tzv. vyjadřované
emoce (expressed emotion; EE), které zahrnují kritiku, hostilitu a přílišné emocionální
zapojení, jež členové rodiny projevují vůči pacientovi. EE odráží emoční kvalitu interakcí
mezi pacientem a jeho příbuznými a představuje rizikový faktor pro širokou škálu
psychiatrických poruch (Butzlaff & Hooley, 1998).
Vztah mezi EE rodiny a rozvojem OCD nebyl příliš zkoumán, jelikož většina studií
se zaměřila na to, zda EE predikují výsledky léčby. Bylo však zjištěno, že vysoká míra EE
se vyskytuje ve většině rodin s dítětem trpícím OCD, oproti rodinám kontrolních
účastníků, a že přílišné emoční zapojení a hostilita souvisí s těžšími OC symptomy (Hibbs
a kol., 1991). Řáda studií dále objevila, že vysoká míra EE obecně a hostilní kritika, kritika
vnímaná pacientem a nadměrné emoční zasahování samostatně predikují relaps, horší
výsledky léčby a její předčasné ukončení (např. Chambless & Steketee, 1999;
Emmelkamp, Kloek, & Blaauw, 1992). Je zajímavé, že nehostilní kritika přitom
signifikantně souvisela s lepšími výsledky léčby. Konstruktivní kritika zaměřená na
chování, a ne na jedince tak může fungovat jako motivátor pro pacienty, kteří se obvykle
používají vyhýbání pro zvládání úzkosti.
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V souvislosti s OCD se rovněž zkoumá míra rodinného přizpůsobení (family
accommodation; FA), která představuje účast členů rodiny na rituálech, modifikaci svých
každodenních aktivit, podporování vyhýbavého chování a přebírání zodpovědností
pacienta. Pro rodiny s vysokou FA je charakteristické narušování osobního prostoru,
špatné vymezení hranic a rolí (Calvocoressi a kol., 1995). Přestože většinou příbuzní mají
za cíl snížit utrpení pacienta, přizpůsobení se symptomům ve skutečnosti vede k horší
odpovědi na léčbu (Amir, Freshman, & Foa 2000) a u dětí s OCD signifikantně souvisí
s tíží projevů a mírou funkčního postižení (Storch a kol., 2007).
Částečné vysvětlení toho, co vyvolává EE a FA nabízí atribuční teorie.
Brewin (1988) vyslovil předpoklad, že přisuzování zodpovědnosti za symptomy pacientovi
(interní atribuce) spíše než nemoci (externí atribuce) může zvyšovat EE příbuzných.
V souladu s tímto bylo zjištěno, že příbuzní, kteří se domnívají, že pacient je schopen
kontrolovat své symptomy, projevují více hostility a kritiky než ti, kteří považují OC
symptomy za nemoc (Renshaw, Chambless, & Steketee, 2006). Na druhou stranu
nadměrné externí atribuce mohou vést k přílišné shovívavosti příbuzných a jejich
přizpůsobení symptomům.
Van Noppen a Steketee (2009) použili metodu path analýzy za účelem otestovat
model, který spojuje atribuce, EE a FA členů rodiny se závažností OC symptomů pacienta.
Sledované charakteristiky rodiny byly ohodnoceny zvlášť 50 pacienty a jejich 50
příbuznými, s nimiž se nacházejí v každodenním kontaktu. Výsledky ukázaly, že pacienti,
kteří vnímali své příbuzné jako kritizující nebo hostilní, měli závažnější symptomy OCD.
Navržený model rodinných vlivů byl potvrzen na základě dat jak od pacientů, tak od
příbuzných. Atribuce příbuzných signifikantně predikovaly míru jejich kritiky a hostility,
které byly dále významnými determinantami nadměrného emocionálního zapojení z jejich
strany. Tato přílišná citová angažovanost následně určovala výši FA, jež nakonec byla
determinantou tíži symptomů. Celkově model vysvětloval kolem 23 % variance
symptomů, zatímco FA až 42 %.
Další nálezy ohledně vztahu rodinného prostředí a OCD pochází z epidemiologické
studie provedené na populačním vzorku mladých adolescentů (Valleni-Basile a kol., 1995).
Analýza odhalila, že rodinná koheze, která odráží míru emoční podpory a individuální
autonomie v rodině, signifikantně negativně korelovala s výskytem klinické a subklinické
OCD. Naproti tomu schopnost rodiny adaptovat se na situační a vývojový stres nesouvisela
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s incidencí poruchy. Zhao a kol. (2010), jejichž výzkum byl popsán výše, rovněž objevili,
že rodinná koheze a také možnost sdílení svých emocí a problémů s rodinou představují
protektivní faktory pro OCD. Konflikty v rodině se naopak ukázaly jako rizikový faktor.
V nesouladu s KB modelem ani míra dodržování pravidel, ani důraz na morální a
náboženské hodnoty nesouvisely s OCD.
Celkově z uvedených nálezů plyne, že takové charakteristiky rodinného prostředí,
jako vyjadřované emoce, rodinné přizpůsobení, rodinná koheze nebo konflikty významně
souvisí se závažností OCD. Závěrem k celé kapitole lze dále říct, že určité demografické
charakteristiky rodiny, výchovné postupy rodičů a vlivy rodinného prostředí se ukazují
jako potenciální rizikové nebo protektivní faktory pro OCD. Avšak metodologické limity
dosavadních výzkumů, kam patří zejména použití retrospektivních designů a absence
kontroly genetických vlivů, neumožňují ověřit kauzalitu objevených vztahů. Proto vliv
identifikovaných faktorů na rozvoj OCD má být potvrzen v budoucích výzkumech, které
překonají tyto limity.
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3.2 Traumatické a stresující životní události
Podle KB teorie v rozvoji OCD hrají roli nejen procesy socializace a výchovy, ale
také životní události. Model předpokládá dva způsoby, jak určité zážitky přispívají ke
vzniku poruchy. Zaprvé, jednorázové nebo trvalé traumatické zkušenosti mohou vést k
formování dysfunkčních postojů o vlastní zodpovědnosti, a to zejména v dětství a
adolescenci. Zadruhé, určité kritické události mohou aktivovat již vytvořené ale dočasně
„spící“ dysfunkční přesvědčení později v životě. Mezi takové aktivující zážitky patří
situace, kdy svým jednáním nebo nečinností člověk způsobuje vážné neštěstí sobě či
ostatním. Občas je vztah mezi jednáním a neštěstím jen zdánlivý a ve skutečnosti se jedná
o shodu okolností (Salkovskis a kol., 1999).
Jinými slovy, určité životní události mohou jednak vést k vytvoření psychologické
zranitelnosti vůči OCD, a jednak fungovat jako spouštěče poruchy. I když stejný typ
zážitků může hrát v rozvoji poruchy obě role, nepříznivé dětské zkušenosti se obvykle
podílejí na formování zranitelnosti, zatímco traumatické a stresující situace v dospělosti
většinou spouští OCD.
3.2.1 Nepříznivé dětské zkušenosti
Nepříznivé dětské zkušenosti jsou definovány jako mírně až těžce stresující zážitky,
které se vyskytují během prvních 18 let života. Takové zkušenosti zahrnují především
emoční a fyzické týrání či zanedbávání, sexuální zneužívání, uvěznění rodiče nebo rozchod
rodičů. Tyto zážitky se mohou, ale nemusí vyskytovat v rámci rodiny jedince (Felitti a kol.,
1998). Kumulativní vliv nepříznivých dětských zkušeností souvisí s řadou psychických
problémů, a to včetně úzkosti a deprese (Kessler a kol., 2010).
Hlavní vysvětlení vlivu nepříznivých dětských zkušeností na zdraví zahrnuje stres,
jelikož aktuální životní stresory významně negativně souvisí s duševní pohodou. Podle
některých autorů chronický stres během raného senzitivního období života má přímé a
dlouhotrvající dopady na systém stresové reakce těla, což vede ke zranitelnosti vůči stresu
později v životě a k negativním dopadům na zdraví (Kendall‐Tackett, 2002). Naproti tomu
jiní výzkumníci tvrdí, že roli hraje celkový počet traumatických událostí bez ohledu na to,
v jakém období života se vyskytují (Seery, Holman, & Silver, 2010). Daná vysvětlení se
však navzájem nevylučují a mohou zachycovat paralelně existující vlivy.
Z pohledu současné KB teorie dětská traumata vedou k formování postojů, které ze
začátku mohou představovat adaptivní způsob zvládání raných nepříznivých zkušeností.
25

Avšak tato přesvědčení obvykle přežívají dobu své užitečnosti a z protektivních faktorů se
přeměňují na rizikové. Takové dysfunkční postoje se pak podílejí na vzniku OCD
(Salkovskis & Forrester, 2002).
Řada starších studií popisuje nástup OCD u dětí, které zažily týrání nebo
zanedbávání (Murphy a kol., 1988; Speckens, Hackmann, Ehlers, & Cuthbert, 2007). Jedna
transverzální studie odhalila, že ženy, které byly v dětství obětmi sexuálního násilí, měly
4,5 až 6krát vyšší šanci trpět OCD (Saunders, Villeponteaux, Lipovsky, Kilpatrick, &
Veronen, 1992). Rovněž bylo zjištěno, že oproti zdravým kontrolním účastníkům jedinci
s OCD hlásí signifikantně více dětských traumat obecně a také více sexuálního a fyzického
týrání nebo emočního zanedbávání (Hartl, Duffany, Allen, Steketee, & Frost, 2005;
Lochner a kol., 2002).
Většina nových výzkumů se zaměřila na konkrétní nepříznivé zkušenosti, ale jsou i
takové, které sledovaly obecný vliv traumatických zážitků. Téměř všechny studie
používaly retrospektivní data o dětských zkušenostech.
Briggs a Price (2009) testovali model rozvoje OC symptomů na základě
nepříznivých dětských zkušeností a úzkosti na vzorku osob z běžné populace. Bylo
zjištěno, že nepříznivé zkušenosti souvisí s OC symptomy, ale tento vztah je
zprostředkován dysfunkčními přesvědčeními, aktuální mírou úzkosti a deprese a také tzv.
vyhýbání se zkušenosti, které představuje tendenci potlačovat nepříjemné myšlenky nebo
pocity. Navíc úzkost v daném modelu úzce souvisela se všemi sledovanými proměnnými.
Rozsáhla epidemiologická studie korejské populace (Park a kol., 2014) dále
zjišťovala, jestli vystavení různým typům potenciálně traumatických událostí v dětství
v porovnání s jedním typem souvisí s vyšší prevalencí psychických poruch. Data od 6027
dospělých osob byla získána prostřednictvím strukturovaného rozhovoru. Přítomnost
traumatického zážitků do věku 18 let signifikantně souvisela s širokou škálou duševních
poruch. OCD, generalizovaná úzkostná porucha a somatoformní porucha významně
souvisely s vystavením různým typům traumatických události, ale nikoli s vystavením
jednomu typu. Pro všechny tyto tři poruchy je charakteristická vysoká úroveň úzkostnosti a
chronické symptomy.
Oproti tomu studie Ivarssona a kol. (2015) neobjevila žádné rozdíly mezi
adolescenty s OCD a kontrolními účastníky ve výskytu nepříznivých dětských zkušeností
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nebo traumatického attachmentu. Signifikantně více takových zážitků ale hlásili
adolescenti s MDD.
Carpenter a Chung (2011) provedli transverzální studii na vzorku lidí ze
svépomocných skupin zaměřených na OCD. Výzkumníci nalezli signifikantní pozitivní
korelaci dětského traumatu se závažností a počtem OC symptomů. Daný vztah byl však
zprostředkován vyhýbavým attachmentem a alexithymií, která odkazuje na potíže
s porozuměním vlastním emocím. Co se týká jednotlivých typů dětských traumat, s OC
příznaky významně souvisely fyzické a emoční týrání a zanedbávání, ale ne sexuální
zneužívání.
Rozsáhlá švédská populační studie pracovala se souborem 22084 dvojčat (VidalRibas a kol., 2015). V celém vzorku faktor „zneužívání a rozpad rodiny“, který zahrnoval
různé nepříznivé dětské zkušenosti a problémy v rodině, významně souvisel se závažností
OC symptomů, a to i po kontrole aktuální deprese. Daný faktor vysvětloval 3 % variance
symptomů. Dále jenom jednovaječná dvojčata z jednotlivých párů byla porovnána mezi
sebou, což umožnilo efektivně kontrolovat genetické vlivy a vlivy sdíleného prostředí.
Rozdíly v OC symptomech mezi dvojčaty signifikantně souvisely se svědectvím násilí
v rodině, fyzickým týráním a zanedbáváním, emočním zanedbáváním a historií „závažného
rodinného problému“. Podobný vztah ale nebyl nalezen pro rozchod rodičů a skutečnost,
že jedinec byl adoptován.
V jedné studii případů a kontrol (Grisham a kol., 2011) retrospektivní výpovědi o
fyzickém nebo sexuálním týrání v dětství signifikantně souvisely s diagnózou OCD nebo
jiné úzkostné poruchy v dospělosti. Navíc jedinci, kteří zažili fyzické týrání, měli
sedminásobně vyšší šanci rozvoje OCD oproti kontrolní skupině a trojnásobně vyšší oproti
lidem s úzkostnou poruchou. Dané vztahy zůstaly významné i po kontrole komorbidní
posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Analýza prospektivních dat dále odhalila, že
sociální izolace v dětství a ztráta rodiče také významně souvisely s OCD, zatímco počet
změn místa bydliště s OC symptomy. Na úrovni jednotlivých symptomatických dimenzí
bylo sexuální zneužívání signifikantně spojeno se všemi typy symptomů (kromě čištění) a
fyzické týrání jenom s tabuizovanými myšlenkami.
Jiná studie případů a kontrol (Caspi a kol., 2008) se specificky zaměřila na sexuální
zneužívání v dětství a ke sběru dat použila metodu polostrukturovaného rozhovoru.
V porovnání s kontrolní skupinou nepsychiatrických pacientů hlásili jedinci s OCD nebo
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s panickou poruchou signifikantně vyšší výskyt sexuálního zneužívání s fyzickým
kontaktem. Klinické skupiny se přitom mezi sebou nelišily. Ve výskytu sexuálního
zneužívání bez fyzického kontaktu také nebyly nalezeny signifikantní rozdíly mezi
skupinami.
Vztah sexuálního zneužívaní s OCD a dalšími častými psychickými poruchami byl
také zkoumán v sekundární analýze dat od populačního reprezentativního vzorku lidí
starších 50 let (Chou, 2012). Data byla získána prostřednictvím rozhovoru. Výsledky
ukázaly, že sexuální zneužívání s fyzickým kontaktem významně souviselo se smíšenou
úzkostí a depresí, PTSD a poruchami příjmu potravy. Naproti tomu s OCD byla zjištěna
jen nesignifikantní korelace.
Při analýze dat od longitudinálního populačního vzorku Rodgers a kol. (2015) dále
nalezli významnou souvislost OCD pouze s emočním týráním a zanedbáváním, zatímco
vztahy s fyzickým týrání a zanedbáváním a také se sexuálním zneužíváním nebyly
signifikantní. Buď u longitudinálního nebo transverzálních vzorků výskyt OCD také
souvisel s řadou nepříznivých zkušeností ve škole, jako například časté kritizování nebo
trestání učitelem a strach z hodin tělesné výchovy či plávání. S vyšší šancí výskytu OCD
bylo rovněž spojeno vyloučení nebo fyzická napadení vrstevníky, zatímco popularita mezi
jinými dětmi představovala protektivní faktor. Se ztrátou rodiče přitom nebyl nalezen
žádný vztah.
Studie provedená na vzorku 938 univerzitních studentů dále nalezla slabé, ale
signifikantní korelace mezi emočním týráním, fyzickým týráním a zanedbáváním a OC
symptomy. Fyzické týrání souviselo překvapivě se sníženým rizikem výskytu OC
symptomů. Objevené vztahy byly do velké míry mediovány dispoziční úzkostností,
symptomy PTSD a částečně také osobnostním rysem svědomitosti. Naproti tomu vztahy
OC symptomů se sexuálním zneužíváním a emočním zanedbáváním nalezeny nebyly
(Mathews, Kaur, & Stein, 2008).
Jiná transverzální studie, která také využila vzorku univerzitních studentů
(Yoldascan a kol., 2009), nalezla signifikantní souvislost výskytu OCD s historií
verbálního zneužívaní v rodině, avšak nikoli s historií fyzického týrání.
Celkově výsledky uvedených výzkumů potvrzují předpoklad, že nepříznivé dětské
zkušenosti hrají roli v rozvoji OCD. Daný vztah se však nejeví jako specifický pro OCD,
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jelikož traumatické zážitky v dětství souvisí také s výskytem jiných psychických
onemocnění, a to zejména úzkostných poruch. Dá se předpokládat, že nepříznivé
zkušenosti vytváří obecnou zranitelnost pro rozvoj úzkostné poruchy, zatímco vznik právě
OCD určují jiné vlivy.
Dosavadní nálezy navíc naznačují, že vztah mezi nepříznivými zkušenostmi a OCD
má komplexní povahu a je zprostředkován řadou jiných faktorů. Velkou roli v tom nejspíše
hraje dispoziční úzkostnost jedince, ale také projevy PTSD a deprese. Dalšími
pravděpodobnými mediátory v tomto vztahu jsou dysfunkční přesvědčení, problémy se
zpracováním emocí, jako je tendence potlačovat své city nebo potíže s jejich
porozuměním, a také osobnostní rysy.
Co se týká jednotlivých typů dětských traumat, studie se téměř jednoznačně shodují
v tom, že OCD souvisí s emočním týráním a zanedbáváním. Daný výsledek je podobný
nálezům o výchovných postupech spojených s OCD, což svědčí, že zejména emoční
komponenta mezilidských vztahů je důležitá pro rozvoj poruchy. Vztah fyzického týrání a
zanedbávání s OCD byl také většinou potvrzen, a navíc se ukázal jako částečně specifický
oproti jiným úzkostným poruchám. Výsledky související se sexuálním zneužíváním jsou
rozporuplné, a proto jeho vztah s OCD zatím nemůže být potvrzena.
Zajímavé jsou rovněž nálezy o spojení OCD s jinými typy stresujících dětských
zkušeností, které se týkají nejen rodiny, ale také školy a vztahů s vrstevníky. Daná oblast
však zatím není dostatečně probádána.
3.2.2 Traumatické životní události
Část výzkumů se zaměřila na traumatické životní události v dospělosti, které
nejčastěji hrají v rozvoji poruchy roli precipitujících faktorů. Četné případové studie také
dokládají, že první nástup symptomů OCD může následovat bezprostředně po traumatické
zkušenosti, jako například po sexuálním napadení nebo účasti na smrtelné nehodě (De
Silva & Marks, 2001; Cooke & Shear, 2001). Starší studie dále nalezly, že se OCD často
vyskytuje spolu s PTSD a že ženy s PTSD, které se staly oběťmi trestných činů, mají
osmkrát vyšší šanci mít OCD než ženy, které nebyly oběťmi (Boudreaux, Kilpatrick,
Resnick, Best, & Saunders, 1998; Maes a kol., 2000). U pacientů s OCD retrospektivní
výpověď aspoň o jedné traumatické události souvisí s vyšší závažností symptomů (Cromer
a kol., 2007). Navíc jedinci s OCD signifikantně častěji mají historii sexuálního nebo
fyzického násilí než zdraví účastníci (Hartl a kol., 2005).
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Některé nové studie se také zaměřily na vztah OCD a PTSD. Frydman a kol. (2014)
zkoumali možné rizikové faktory pro OCD s nástupem na 40. roku života nebo později.
Výzkumníci použili data od 1001 pacientů s OCD. V celém vzorku až 40 % jedinců mělo
komorbidní PTSD. Výsledky analýzy dále ukázaly, že OCD s pozdním nástupem bylo
významně spojeno se současným výskytem traumatické události a následné PTSD,
přičemž u jedinců s pozdním nástupem OCD bylo riziko, že budou trpět PTSD 18krát
vyšší než u pacientů s nástupem poruchy v mladším věku. Navíc bylo zjištěno, že vznik
OCD v pozdějším věku nesouvisí s historií OC symptomů v rodině. Uvedené výsledky
naznačují, že při pozdním nástupu poruchy hrají psychosociální stresory větší roli než
genetická zátěž.
Podobně Gershuny a kol. (2008) na vzorku jedinců s rezistentní OCD zjistili, že 39
% z nich mají komorbidní PTSD a 82 % hlásí traumatickou událost v minulosti.
Interpersonální charakter traumatu, komorbidní MDD nebo hraniční porucha osobnosti
přitom signifikantně predikovaly výskyt PTSD.
K odlišným závěrům ale dospěla studie provedená na souborů 210 pacientů s OCD a
133 zdravých participantech (Grabe a kol., 2008). Všichni účastníci podstoupili důkladný
diagnostický rozhovor, jehož součástí byly otázky týkající se traumatických životních
událostí. Závažná traumatizace byla zjištěna jen u 6,2 % pacientů s OCD oproti 8,3 %
v kontrolní skupině. Celoživotní prevalence traumatizace, PTSD nebo subklinické PTSD a
akutní stresové poruchy se významně nelišila mezi pacienty a zdravými účastníky. Jenom
v 6 případech nástup těchto poruch předcházel vzniku OCD a ve 3 případech se obě
onemocnění vyskytly ve stejném roce.
Jiné studie sledovaly výskyt konkrétních traumatických zkušeností ve vztahu k OCD.
Například Vidal-Ribas a kol. (2015) nalezli při analýze dat od rozsáhlého souboru dvojčat
významnou souvislost mezi historií sexuálního násilí a závažností OC symptomů, a to i po
kontrole symptomů deprese. Naproti tomu nebyla zjištěna žádná spojitost s napadením
nesexuálního charakteru.
Další studie zkoumala vztah mezi závažnými životními událostmi a OC symptomy u
25 párů dospělých jednovaječných dvojčat (Cath a kol., 2008). Dvojčata byla diskordantní
ve výši symptomů, tj. jedno dvojče z každého páru mělo vysoké skóre OC příznaků,
zatímco druhé mělo nízké. Při porovnávání dvojčat z jednotlivých párů bylo zjištěno, že
jedinci se závažnějšími symptomy zažili více sexuálních napadení než dvojčata s nízkými
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skóry. Daný rozdíl však nebyl statisticky signifikantní. Žádný rozdíl přitom nebyl zjištěn
pro historii násilí obecně.
Oproti daným výzkumům dvě transverzální studie nenalezly vztah mezi jednotlivými
traumatickými zkušenostmi a výskytem OCD. V analýze dat od populačního souboru lidí
starších 50 let výskyt OCD nesouvisel se sexuální reviktimizací, jež představovala zážitek
sexuálního násilí v dospělosti po zneužívání v dětství (Chou, 2012). Yoldaskan
a kol. (2009) dále neobjevili vztah OCD s historií fyzického nebo verbálního týrání na
vzorku univerzitních studentů.
Přestože výsledky uvedených studií nejsou zcela shodné, některé nálezy potvrzují, že
nástup OCD souvisí s traumatickými událostmi v dospělosti. I když jeden výzkum
neobjevil

vztah

mezi

výskytem

traumatických

zážitků

nebo

PTSD

a

OCD

(Grabe a kol., 2008), ostatní starší a nové studie dokládají, že daná souvislost existuje. Je
však možné, že traumatizace hraje roli precipitujícího faktoru zejména u OCD s pozdním
nástupem a u těžších případů rezistentní OCD. Rovněž některé nálezy naznačují, že
především traumata interpersonální povahy a ta, která vyvolávají těžkou depresivní reakci,
vedou ke vzniku OCD s komorbidní PTSD. Nehledě na to, že v transverzálních studiích se
neobjevily souvislosti mezi jednotlivými typy traumatických zkušeností a OCD,
metodologicky kvalitnější výzkumy dvojčat dokládají potenciální roli sexuálního násilí
v rozvoji OC příznaků.
3.2.3 Stresující životní události
Společně s traumatickými zážitky ve výzkumu bývá studována úloha stresujících
životních událostí jako precipitujících faktorů v rozvoji OCD. Oproti traumatickým
zkušenostem většina stresových situací má méně zraňující charakter, avšak některé z nich
anebo jejich hromadění může představovat nemenší psychologickou zátěž pro jedince.
Mezi běžné stresující situace patří například ztráta zaměstnání, rozchod s partnerem nebo
onemocnění člena rodiny (Praško & Grambal, 2013).
V dřívějších studiích bylo zjištěno, že 25 % až 64 % pacientů s OCD hlásí stresující
životní události ve vztahu k nástupu poruchy (Lensi a kol., 1996; Rasmussen & Tsuang,
1986). Longitudinální výzkum souboru studentů dále nalezl, že výskyt nežádoucích
událostí v průběhu předchozích 12 měsíců zvyšoval riziko mít OCD o 21 % (ValleniBasile a kol., 1996). Karno a kol. (1988) objevili signifikantní vztah OCD s rozvratem
manželství na rozsáhlém populačním vzorku. Některé studie také zjistily významnou
31

souvislost mezi nástupem OCD a zvýšeným počtem životních událostí v období 6 až 12
měsíců před začátkem onemocnění (Gothelf a kol., 2004; McKeon a kol., 1984), zatímco
jiné výzkumy nepotvrdily daný vztah (Maina a kol., 1999; Ravizza a kol., 1996).
Část nových studií zkoumala stresové situace obecně. Jeden průřezový výzkum
porovnával klinické charakteristiky OCD s předcházejícími stresujícími událostmi a bez
nich. V rámci rozhovoru s 329 pacienty byl zjištěn počet a typ zátěžových situací, které se
vyskytly v průběhu roku před nástupem poruchy. Více než 60 % vzorku hlásilo aspoň
jednu takovou situací, přičemž téměř u 25 % se jednalo o závažnou událost. Navíc u žen
nástupu OCD předcházel stresující zážitek dvakrát častěji než u mužů. Vznik OCD po
stresující události dále významně souvisel s náhlým nástupem poruchy a s obsesemi
somatického typu. Nakonec tři typy zátěžových situací, a sice hospitalizace člena rodiny,
závažná fyzická nemoc a ztráta osobně důležité věci, byly spojeny se symptomy
aranžování a kontrolování (Rosso, Albert, Asinari, Bogetto, & Maina, 2012).
Jiný výzkum s podobným designem byl proveden na vzorku 412 pacientů s OCD
(Real a kol., 2011). U 37 % participantů nástupu poruchy předcházela stresová situace,
přičemž nejčastěji se jednalo o problémy v rodinných nebo sociálních vztazích, zdravotní
potíže a studijní či pracovní zátěž. Účastníci, u kterých vzniku poruchy předcházela
stresující událost, oproti ostatním pacientům měli nástup poruchy v pozdějším věku,
častější historii komplikovaného porodu, méně případů OCD v rodině a více symptomů
z dimenze čištění. Rovněž byla zjištěna souvislost s ženským pohlavím, avšak po kontrole
ostatních charakteristik daný vztah ztratil signifikanci. Na rozdíl od předchozí studie také
nebyla objevena souvislost s náhlým nástupem OCD.
Další transverzální studie zkoumala vysvětlení samotných pacientů, co u nich vedlo
ke vzniku poruchy. Data byla získána pomocí online dotazníku, který vyplnilo 199 jedinců
s diagnózou OCD. 73 % participantů uvedli jako vysvětlení pro nástup poruchy stresující
životní událost, z nichž 43 % hlásili závažné situace, jako například úmrtí v rodině. Dále
bylo zjištěno, že nástup OCD v 18 letech nebo později signifikantně souvisí jenom s méně
závažnými stresujícími událostmi a s životními změny, jako je nástup na vysokou školu
nebo stěhování do jiného města. Dané výsledky nasvědčují, že zatímco závažné události
mohou souviset se vznikem OCD ve kterémkoliv věku, zvýšení obecného stresu a
významné životní změny jsou obzvlášť důležité pro rozvoj OCD v mladé dospělosti
(Coles, Johnson, & Schubert, 2011).
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Přestože všechny tři uvedené studie nezahrnovaly kontrolní zdravé účastníky,
zjištěné prevalence stresujících životních událostí u pacientů jsou výrazně vyšší než ty,
které bývají objeveny u kontrolních skupin v jiných výzkumech (např. Paykel a kol.,
1969).
Jenom jedna z identifikovaných novějších studií se zaměřila na souvislost OCD
s jednotlivými typy stresujících situací. Při porovnání jednovaječných dvojčat Vidal-Ribas
a kol. (2015) zjistili korelaci OC symptomů s událostmi jako je úraz nebo fyzická nemoc,
avšak daný vztah ztratil signifikanci po kontrole depresivních symptomů. Dále nebyla
zjištěna žádná souvislost s úmrtím blízkého člověka.
Některé studie naopak zkoumaly počet stresujících události, a nikoliv konkrétní
situace ve vztahu k nástupu OCD. Jedna studie využila vzorku 60 dospělých jedinců
s OCD a 60 zdravých kontrolních účastníků. Data byla získána prostřednictvím
dotazníkového šetření. Výsledky ukázaly, že počet stresujících událostí v průběhu roku
před nástupem poruchy a během života celkově byl významně vyšší u pacientů než u
kontrolních participantů. Navíc závažnost OC symptomů byla přímo úměrná počtu
zátěžových situací za poslední rok a za celý život. Množství stresujících událostí rovněž
souviselo s aktuálními symptomy deprese a úzkosti (Hazra, Mukhopadhyay, & Sarkhel,
2015).
Jiná studie případů a kontrol měla podobný design, ale byla provedená na menším
klinickém vzorku. Znovu byl zjištěn signifikantně vyšší počet stresujících událostí
v období 6 měsíců před vznikem poruchy a v průběhu života u pacientů v porovnání
s kontrolní skupinou. Množství stresových situací dále pozitivně korelovalo s tíží OC
příznaků, a také s ženským pohlavím (Sarkhel a kol., 2011).
Kromě jednotlivých stresujících událostí ke značné psychologické zátěži může vést
také tížívá finanční situace nebo nepříznivé sociální postavení. Výzkumy zaměřené na
vztah mezi SES v dospělosti a OCD však přináší rozporuplné výsledky. V průřezových
studiích byla zjištěna signifikantní souvislost OCD s nízkým SES (Karno a kol., 1988), ale
také s vysokým SES (Degonda a kol., 1993) anebo nebyl nalezen žádný vztah (Yoldascan
a kol., 2009). Jiný transverzální výzkum provedený na rozsáhlém vzorku pacientů zjistil,
že zatímco nízký příjem zvyšuje riziko výskytu OCD, vyšší stupeň vzdělání toto riziko
snižuje (Lihua a kol., 2014).
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Převážná většina dosavadních studií, které zkoumaly stresující události ve vztahu k
OCD má značné limity. Avšak jejich nálezy silně naznačují, že zátěžové situace se podílejí
na rozvoji poruchy. Předběžně se dá říct, že nástup OCD po stresující události má náhlý
charakter a je více příznačný pro ženy. Stresové situace také pravděpodobně hrají větší roli
při pozdním nástupu poruchy, zatímco nástup v raném věku je více ovlivněn rodinnou
genetickou zátěží (Real a kol. 2011).
Ukazuje se, že působení životních stresů na rozvoj OCD je zprostředkováno
změnami ve fungování systému stresové reakce v mozku (Adams a kol., 2018). Výsledky
jedné z uvedených studií (Real a kol., 2011) naznačují, že porodní komplikace mohou vést
k narušenému fungování daného systému, což vede k větší zranitelnosti vůči stresu
v dospělosti. Dalšími potenciálními mediátory ve vztahu zátěžových situací a OCD jsou
úzkostnost a depresivita jedince. Zatím také není jasno, jestli konkrétní typ stresujících
událostí, anebo jejich počet hraje větší roli v rozvoji poruchy. Budoucí výzkum by měl
zodpovědět tuto otázku.
Empirické poznatky uvedené v dané kapitole potvrzují, že určité typy traumatických
zkušeností v dětství a dospělosti a také stresující životní události mohou hrát roli v
patogenezi OCD. Všechny dosavadní výzkumy však spoléhaly na retrospektivní data a
většinou nekontrolovaly genetické vlivy. Proto zatím není možné jednoznačně potvrdit vliv
objevených faktorů na rozvoj poruchy.
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Návrh výzkumného projektu
1. Cíle výzkumu
Daný výzkum si klade za cíl prohloubit současné poznatky o psychosociálních
rizikových faktorech pro rozvoj OCD. Konkrétně se výzkum zaměří na dvě oblasti
takových faktorů, a sice na způsob výchovy v rodině a na stresující životní události, které
předcházejí nástupu poruchy. Souvislost těchto vlivů s OCD byla opakovaně zjištěna ve
studiích s různými výzkumnými designy. Avšak metodologické limity dosavadních studií
neumožňují jednoznačně potvrdit vliv daných faktorů na rozvoj poruchy. Navrhovaný
projekt se proto snaží překonat některé nedostatky předchozích výzkumů a přinést větší
důkazy toho, že vybrané rizikové faktory přispívají ke vzniku OCD. Rovněž si klade za cíl
rozšířit současné znalosti o zvolených psychosociálních vlivech, a to pomocí jejich
podrobnějšího zkoumání.
Výzkumný projekt si klade následující otázky:
(1) Zda styl rodinné výchovy v dětství souvisí se vznikem OCD v dospělosti?
(2) Jaké styly rodinné výchovy v dětství souvisí se vznikem OCD v dospělosti?
(3) Zda stresující životní události předcházející nástupu poruchy souvisí se vznikem
OCD v dospělosti?
(4) Jaké typy stresujících životních událostí souvisí se vznikem OCD v dospělosti?
Vzhledem k výzkumným otázkám a zvolenému designu v navrhovaném projektu
budou testovány příští hypotézy:
H1: Jedinci s OCD signifikantně častěji zažívají v dětství určité styly rodinné výchovy
než jejich bratranci a sestřenice.
H2: Pacienti s OCD mají signifikantně vyšší skóre stresové zátěže v průběhu roku před
nástupem poruchy, než mají jejich sourozenci v průběhu posledního roku.
H3: Pacienti c OCD mají signifikantně vyšší skóre stresové zátěže spojené s určitým
typem stresujících událostí v průběhu roku před nástupem poruchy, než mají jejich
sourozenci v průběhu posledního roku.

35

2. Design výzkumného projektu
Daný projekt využije kvantitativní strategie, jelikož bude ověřovat předpoklad o
souvislosti potenciálních rizikových faktorů se vznikem OCD. Výzkum navazuje na
předchozí studie, které zkoumaly stejnou problematiku. Jedním z hlavních limitů těchto
studií byla absence kontroly genetických vlivů, a proto v dnešní době je potřeba výzkumů,
které budou brát ohled na roli dědičnosti (D’Onofrio, Lahey, Turkheimer, & Lichtenstein,
2013). Avšak dosáhnout plné kontroly genetických vlivů při zkoumání výskytu psychické
poruchy není zcela realistický cíl. Navrhovaný projekt představuje pragmatické řešení,
které umožňuje částečné překonání daného limitu.
Výzkum bude mít podobu rodinné kvaziexperimentální studie. Pro dílčí kontrolu
genetických vlivů v míře stresové zátěže jedinci s OCD budou porovnáváni se svými
sourozenci. Jelikož ale sourozenci většinou zažívají podobnou výchovu v rámci stejné
rodiny, pro zkoumání vztahu s výchovnými styly bude použita komparativní skupina
bratranců a sestřenic. Aby bylo zajištěno to, že působení rizikového faktoru předcházelo
rozvoji poruchy, bude také kontrolována doba nástupu OCD. Konkrétně se výzkum zaměří
na dospělé jedince s nedávným vznikem poruchy.
Sběr dat proběhne ve formě dotazníkového šetření provedeného na dálku. Účastníci
budou mít možnost vyplnit dotazníky buď v elektronické podobě, anebo dostanou tištěné
exempláře poštou a následně je zašlou zpátky na výzkumné pracoviště.
Z hlediska realizace se jedná o středně náročný projekt. Hlavním úskalím může být
získání dostatečně velkého vzorku vhodných participantů. Proto se doba trvaní projektu
odhaduje na 2–3 roky. Ze stejného důvodu by měl na projektu pracovat menší výzkumný
tým ze 2 až 4 členů. Dále by měla být zajištěna spolupráce s psychiatrickými pracovišti v
okolí a také s jednotlivými psychiatry. Hlavní finanční částka bude utracena za plat
výzkumnému týmu. Avšak kvůli postupnému náboru účastníků se pravděpodobně nebude
jednat o práci na plný úvazek. Při získání grantové podpory by bylo také vhodné zajistit
odměny participantům za účast.

3. Výzkumný soubor
Studie se bude týkat populace jedinců s nástupem OCD v dospělosti. Zaprvé, takové
zaměření umožňuje zajistit, že vliv rodinné výchovy jasně předcházel vzniku poruchy.
Naproti tomu ve studiích s dětskou populací vzniká riziko, že výchovné postupy jsou
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reakcí na OC symptomy dítěte, a nikoli naopak. Zadruhé, dosavadní výzkum ukazuje, že
stresující životní události více souvisí s nástupem OCD v dospělosti. Kromě toho dětská
OCD představuje samostatný subtyp poruchy, který se liší svými charakteristikami a může
mít i jiné rizikové faktory (Mataix-Cols, Nakatani, Micali, & Heyman, 2008).
Výzkumný soubor se bude skládat z jedné klinické a dvou komparativních skupin.
Do studie budou zařazeni jedinci české národnosti ve věku 18 až 60 let. Klinická skupina
bude sestavena z pacientů s prvním nástupem OCD v posledních třech letech (ale po
dosažení plnoletostí). Jedná komparativní skupina se bude skládat z plnorodých nebo
polorodých sourozenců pacientů, zatímco druhá se bude skládat z jejich plnorodých
bratranců a sestřenic. Celkem má být do výzkumu zařazeno 80 dvojic pacient-sourozenec a
80 dvojic pacient-bratranec/sestřenice. Počet pacientů může být různý v závislosti na tom,
zda jeden nebo dva jeho příbuzných se zúčastní výzkumu. Do studie nemohou být zařazeni
pacienti, kteří mají historii jiné psychické poruchy kromě OCD, s výjimkou MDD. Rovněž
jejich příbuzní nesmí mít historii žádné psychické poruchy.
Výzkumný tým naváže spolupráci s psychiatrickými zařízeními v příslušném městě a
v okolí. Pacienti, kteří splňují výše uvedená kritéria budou oslovováni svými psychiatry
s nabídkou účasti na výzkumu. V případě zájmu o účast psychiatr se svolením pacienta
předá výzkumnému týmu kontaktní údaje dotyčného. Pacienti budou telefonicky
kontaktováni výzkumníkem, který jim poskytne další informace o účasti na studii. Příbuzní
pacientů budou primárně oslovováni samotnými pacienty a až následně výzkumníkem.

4. Výzkumné metody
Pro měření stylu výchovy, který respondenti zažili v dětství bude použit Dotazník
způsobu výchovy v rodině (Čáp & Boschek, 1994). Dotazník představuje českou
standardizovanou a široce používanou metodu, která umožňuje detailní zkoumání rodinné
výchovy. Dotazník se skládá ze 40 tvrzení, které respondent hodnotí na třístupňové škále
podle toho, nakolik odpovídají výchovným postupům jeho rodičů. Přičemž výchova matky
a otce je hodnocena zvlášť. Dotazník vychází z modelu devíti polí způsobu výchovy (Čáp
& Mareš, 2001) a sleduje interakci emočního vtahu rodičů k dítěti a jejich výchovného
řízení. Dimenze emočního vztahu je tvořena kladnou a zápornou komponentou, zatímco
dimenzi výchovného řízení tvoří komponenty požadavků a volnosti. Kombinací
výchovných postupů obou rodičů a následnou syntézou dvou dimenzí se dá vyhodnotit
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celkový způsob výchovy v rodině. Výsledkem je jeden z devíti stylů výchovy. Daná
metoda byla zvolena za účelem testovat hypotézu, že výskyt OCD souvisí s určitou
kombinací aspektů výchovy, a ne jenom s mírou jednotlivých dimenzí.
Pro hodnocení vlivu stresujících životních událostí bude použita Škála sociální
readaptace (Holmes & Rahe, 1967). Škála obsahuje 43 položky, které popisují jednotlivé
životní události. Souvislost těchto situací se vznikem různých onemocnění byla zjištěna v
rozsáhlých klinických studiích. Každá událost má přidělen určitý počet bodů, který
vyjadřuje míru stresové zátěže, jež tato situace přináší. V případě, že se událost za
hodnocené časové období vyskytla několikrát, počet bodů se násobí počtem jejího výskytů.
Výsledný skór představuje součet všech bodů. Škála je úspěšně používaná v českém
prostředí. V daném výzkumu pacienti budou hodnotit rok před nástupem poruchy, zatímco
jejich příbuzní rok předcházející testování. Životní události budou navíc rozděleny do
7 kategorií (ztráta blízkého, rodina a sociální vztahy, vzdělání, práce, finance, zdraví,
životní změny), z nichž pro každou bude vypočítán samostatný skór. Daný nástroj byl
zvolen zejména proto, že umožňuje zachytit nejen počet životních událostí, ale také s nimi
spojenou míru zátěže.
Informace o době nástupu OCD a o komorbidních poruchách bude získána jak od
psychiatrů, tak od pacientů. Během telefonického kontaktu bude rovněž proveden
screening psychických poruch u příbuzných pacientů, a to na základě krátké verze
standardizovaného psychiatrického rozhovoru CIDI-SF (Kessler, Andrews, Mroczek,
Ustun, & Wittchen, 1998). Pro účely daného výzkumu tato metoda bude přeložena do
češtiny a otestována na pilotním vzorku české populace. Dále budou zjištěny základní
demografické údaje všech účastníků.
Jako pomocné nástroje budou dále použity Beckova škála deprese (BDI-II) a Beckův
inventář úzkosti (BAI), které měří míru aktuální deprese a úzkosti a byly standardizovány
pro českou populaci (Kamarádová a kol., 2016; Ptáček, Raboch, Vňuková, Hlinka, &
Anders, 2016).

5. Způsob zpracování dat
Data získána pomocí dotazníků budou zpracována podle příslušných manuálů a
následně podrobena statistické analýze. Pro porovnání zastoupení pacientů a jejich
bratranců/sestřenic v jednotlivých stylech výchovy (hypotéza č. 1) bude použit chí-kvadrát
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testu nezávislosti. Pokud některé kategorie stylů výchovy budou nedostatečně zastoupeny,
jejich počet se může zredukovat, a to buď sjednocením nízce zastoupených kategorií,
anebo jejich vyřazením z analýzy. Pomocí logistické regresní analýzy by mohla být dále
detailněji prozkoumána souvislost jednotlivých komponent výchovy matky a otce s
výskytem OCD. Porovnání skórů stresové zátěže u pacientů a jejich sourozenců (hypotéza
č. 2) bude provedeno pomocí párového t-testu. Souvislost mezi skóry stresové zátěže v
jednotlivých životních doménách a výskytem OCD (hypotéza č. 3) bude ověřena pomocí
logistické regresní analýzy. Nakonec pro kontrolu vlivu nežádoucích proměnných, jako je
věk, pohlaví a symptomy úzkosti a deprese, bude použita postupná logistická regrese s
kvantitativními proměnnými z předchozích analýz. Pro kontrolu vlivu komorbidní MDD
všechny testy budou provedeny opakovaně bez užití dat od jedinců s MDD a jejich
zdravých příbuzných. Ve všech testech bude stanovena hladina významnosti α = 0,05.

6. Etika navrhovaného výzkumu
Do studie budou zařazeni jenom ti jedinci, kteří projeví zájem o účast a udělí
informovaný souhlas. Ještě před jeho podepsáním dostanou základní informace o projektu
a budou mít možnost klást otázky. Participanti budou také mít právo kdykoliv odstoupit
od účasti na výzkumu. Ve studii bude zajištěna anonymita všech účastníků. Spojit osobu
participanta se získanými od něj údaji budou schopni jenom členové výzkumného týmu.
Výsledky studie budou zveřejněny výhradně v takové podobě, aby nebylo možné určit
jména ani jiné osobní údaje účastníků. Participanti budou seznámeni s výsledky studie
prostřednictvím e-mailu nebo pošty a budou mít možnost kontaktovat výzkumný tým
v případě dotazů.

7. Diskuse
Dosavadní výzkumy, jejichž přehled byl podán v teoretické části dané práce, objevily
širokou škálu potenciálních rizikových faktorů pro rozvoj OCD. Konkrétně studie
potvrzují souvislost výskytu poruchy s historií rodinné výchovy, kterou charakterizují
nízká emoční vřelost a vysoká hyperprotektivita rodičů (např. Wilcox a kol., 2008). Jeden
výzkum rovněž objevil vztah OCD s kombinací nízké emoční vřelosti a vysoké kontroly
(Timpano a kol., 2010). Dotazník způsobu výchovy v rodině (Čáp & Boschek, 1994), který
bude použit v daném projektu neobsahuje samostatnou dimenzi hyperprotektivity. Podle
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obsahu jeho položek se však dá usoudit, že hyperprotektivní postupy rodičů reflektuje
dimenze výchovného řízení.
Vzhledem k výsledkům předchozích studií tedy můžeme předpokládat, že v daném
projektu bude nalezena souvislost mezi výskytem OCD v dospělosti a styly rodinné
výchovy, které se vyznačují záporným nebo záporně-kladným vztahem rodičů k dítěti a
také silným až středním výchovným řízením. Podle modelu devíti polí (Čáp & Mareš,
2001) takové kombinaci daných dimenzí odpovídají dva výchovné styly, a sice autoritářská
výchova a výchova emočně rozporná, s jedním zavrhujícím a jedním extrémně kladným
rodičem. Výhodou tohoto projektu oproti většině předchozích studií je typologické
zkoumání výchovných stylů. Takový přístup umožňuje testovat předpoklad, že pro OCD je
charakteristická určitá kombinace aspektů výchovy, a nikoli jenom míra jednotlivých
dimenzí.
Výsledky předchozích studií rovněž naznačují, že nástup OCD v dospělosti souvisí
se stresujícími životními událostmi, které předcházejí vzniku poruchy. Zejména byl
objeven vztah se zvýšeným počtem stresových situací v průběhu roku před nástupem
poruchy (např. Hazra a kol., 2015). Daný projekt se místo počtu stresujících události
zaměří na kumulativní míru stresu, kterou takové situace přináší. V souladu s výsledky
jiných výzkumů můžeme předpokládat, že oproti svým zdravým sourozencům pacienti
budou hlásit významně vyšší míru stresu v roce předcházejícím nástupu poruchy. Na rozdíl
od většiny předchozích výzkumů daný projekt také bude zkoumat souvislost vzniku OCD s
jednotlivými typy stresujících událostí.
Hlavními přednostmi daného projektu jsou částečná kontrola genetických vlivů a
přesné stanovení doby nástupu poruchy. Daný design umožňuje přinést větší důkazy o
vztahu mezi psychosociálními vlivy a vznikem poruchy. K úskalím navrhované studie však
patří možné komplikace při získání výzkumného souboru, jelikož spolu s pacientem do
projektu musí být zařazen alespoň jeden jeho zdravý příbuzný. Pro usnadnění sběru
výzkumného vzorku bude získávání dat probíhat na dálku prostřednictvím dotazníků.
Avšak použití sebeposuzovacích škál místo rozhovoru může vést ke snížení přesnosti
získaných dat.
K limitům daného projektu dále patří jeho retrospektivní podoba. Účastníci si totiž
nemusí přesně pamatovat výchovné postupy svých rodičů, jež zažili v dětství, a také mohu
zapomenout uvést některé stresující události z nedávné doby. Navíc jedinci s OCD mohou
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mít větší tendenci vzpomínat na špatné události nebo nepříznivé aspekty své výchovy
(Maina a kol., 1999). Další limit navrhovaného výzkumu představuje neúplná kontrola
genetických vlivů, jelikož sourozenci a dětí sourozenců sdílí jen část genetické výbavy.
Nicméně překonání uvedených nedostatků není možné v rámci jedné studie a je potřeba
kombinace výzkumů s různými designy pro stanovení kauzálních souvislostí mezi
rizikovými faktory a vznikem OCD. Kromě rodinných kvaziexperimentalních studií by
měly být provedeny longitudinální výzkumy na rozsáhlých populačních vzorcích a také
studie OC symptomů u dvojčat (Brander a kol., 2016).
Jelikož v dosavadních výzkumech byly objeveny jenom ojedinělé a nekonzistentní
vztahy mezi životními událostmi či styly rodinné výchovy a dimenzemi symptomů OCD,
daná studie se nezaměří na typy OC symptomů. Budoucí výzkum si však může klást tuto
otázku poté, co budou zjištěny pevnější vztahy mezi konkrétními rizikovými faktory a
OCD.
Výsledky navrhovaného projektu mohou mít důležité praktické uplatnění při
prevenci OCD anebo při zlepšení výsledků její léčby. Například rodiče z rodin s historií
poruchy mohou být poučeni o tom, jaké výchovné postupy zvyšují riziko rozvoje OCD u
dětí. Psychoterapeutické programy pro pacienty s OCD by se dále mohly zaměřit na nácvik
zvládání stresových situací. Jelikož OCD představuje rekurentní onemocnění, schopnost
úspěšně zvládat psychickou zátěž může zabránit návratu poruchy.
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Závěr
Tato bakalářská práce se zabývala psychosociálními rizikovými faktory pro rozvoj
OCD. V literárně-přehledové části bylo zjištěno, že starší i nové výzkumy objevily řadu
souvislostí mezi výskytem poruchy a širokou škálou psychosociálních vlivů. Dosavadní
studie se zaměřily zejména na oblast rodinného prostředí a na traumatické nebo stresující
životní události.
Zejména byly zjištěny vztahy s některými demografickými charakteristikami rodiny,
jako je vyšší věk rodičů a počet osob v domácnosti. Dále byly objeveny souvislosti mezi
určitými styly rodinné výchovy v dětství a vznikem OCD v adolescenci nebo dospělosti.
Výzkumy se shodují především na tom, že roli může hrát nedostatečná péče nebo vřelost, a
rovněž odmítání ze strany rodičů. Částečně byl také potvrzen vztah s hyperprotektivní
výchovou. Navíc se některé charakteristiky rodinného prostředí ukázaly jako potenciální
rizikové faktory pro OCD (např. přizpůsobení symptomům jedince, nadměrné emoční
zapojení), zatímco jiné se naopak jevily jako protektivní faktory (např. rodinná koheze a
intimita).
Ve výzkumech životních událostí byla opakovaně nalezena souvislost mezi OCD a
nepříznivými dětskými zkušenostmi, a to zejména emočním a fyzickým týráním nebo
zanedbáváním. Traumatické zážitky později v životě se také ukázaly jako možný
precipitující faktor pro rozvoj poruchy. Nakonec, výzkumy silně naznačují, že stresující
události předcházející nástupu OCD souvisí s jejím vznikem, a to především v dospělosti.
Nicméně většina dosavadních studií měla značné metodologické limity, které
neumožňují potvrdit kauzální vliv objevených rizikových faktorů na vznik poruchy.
Výzkumný projekt navrhovaný v dané práci si klade za cíl částečně překonat jejich
nedostatky a přinést větší důkazy toho, že styly rodinné výchovy a stresující životní
události hrají roli v rozvoji OCD. Výzkum může rovněž poskytnout hlubší poznatky o
zvolených rizikových faktorech, jelikož použije podrobnější způsoby jejich zkoumání.
Výsledky navrhované studie mohou být uplatněny zejména v oblasti prevence a
psychoterapeutické léčby OCD.
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Seznam zkratek
APA
BAI
BDI
CIDI-SF
CSTC
DSM
EE
FA
MDD
OC
OCD
SES
SRI
WHO
GABA
KB
MKN

American Psychological Association
Beck Anxiety Inventory
Beck Depression Inventory
Composite International Diagnostic Interview – Short Form
cortico-striato-thalamocortical circuit
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
expressed emotion
famili accommodation
major depressive disorder
obsessive-compulsive
obsessive-compulsive disorder
socioeconomic status
serotonin reuptake inhibitors
World Health Organization
gamma-Aminobutyric acid
kognitivně-behaviorální
Mezinárodní klasifikace nemocí
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