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Súhrn  
V tomto článku sa budeme zaoberať konceptom duševnej poruchy z pohľadu darwinovskej psychiatrie. Pou-
žitím tejto koncepcie sa nám však nepodarí vyriešiť všetky dilemy, s ktorými sa v minulosti snažili popasovať 
viaceré osobnosti medicíny pri konceptualizácii a definícii choroby. Napriek tomu sa však môžeme posunúť 
o krok vpred objasnením toho, prečo sú súčasné metódy psychiatrickej diagnostiky natoľko kritizovateľné 
a ako by klinici mohli zlepšiť identifikáciu skutočných duševných porúch. Podľa darwinovskej psychiatrie je 
platnosť konvenčných kritérií, ktoré nám pomáhajú v diagnostike duševných porúch a určujú psychiatrickú 
morbiditu, závislá od ich spojenia s funkčným poškodením. Utrpenie, štatistická odchýlka a somatická lézia sú 
síce častými korelátmi psychických porúch, ale pri chýbaní dysfunkčných dôsledkov žiadne z týchto kritérií nie 
je dostatočné na to, aby sa psychologický alebo behaviorálny stav považoval za psychickú poruchu. Darwinov-
ská koncepcia duševnej poruchy je založená na dvoch základných myšlienkach, a to: (1) kapacita dosiahnuť 
biologické ciele je najlepší jednotlivý atribút, ktorý charakterizuje psychické zdravie a (2) posúdenie funkčných 
kapacít sa nedá náležite vykonať bez zohľadňovania prostredia, v ktorom indivíduum žije. Tieto dve myšlienky 
reflektujú koncept psychickej poruchy, ktorý zahŕňa ako fungovanie, tak aj ekológiu. Správne uplatňovanie 
evolučných poznatkov však nemusí nevyhnutne viesť k záveru, že terapeutická intervencia by mala byť obme-
dzená na stavy, ktoré ohrozujú biologickú adaptáciu. Pretože jedným zo základných cieľov medicíny je mierniť 
ľudské utrpenie. Chápanie evolučných základov konceptu duševných porúch by sa malo premietnuť do efek-
tívnejších spôsobov na zlepšenie individuálnej a sociálnej pohody (well-being) a nie do hľadania prirodzeného 
práva, ktoré by rozhodovalo, čo je terapeuticky správne alebo zlé. 

Kľúčové slová: darwinovská psychiatria, psychická porucha, funkčné poškodenie, utrpenie, štatistická od-
chýlka, lézia. 

 

Summary  
In this paper, we discuss the concept of mental disorder from the perspective of Darwinian psychiatry. Using 
this perspective does not resolve all of the quandaries which philosophers of medicine face when trying to pro-
vide a general definition of disease. However, it does take an important step toward clarifying why current 
methods of psychiatric diagnosis are criticizable and how clinicians can improve the identification of true men-
tal disorders. According to Darwinian psychiatry, the validity of the conventional criteria of psychiatric mor-
bidity is dependent on their association with functional impairment. Suffering, statistical deviance, and physical 
lesion are frequent correlates of mental disorders but, in absence of dysfunctional consequences, none of these 
criteria is sufficient for considering a psychological or behavioral condition as a psychiatric disorder. The Dar-
winian concept of mental disorder builds from two basic ideas: (1) the capacity to achieve biological goals is the 
best single attribute that characterizes mental health and (2), the assessment of functional capacities cannot be 
properly made without consideration of the environment in which the individual lives. These two ideas refl ect 
a concept of mental disorder that is both functional and ecological. A correct application of evolutionary know-
ledge should not necessarily lead to the conclusion that therapeutic intervention should be limited to conditions 
that jeopardize biological adaptation. Because one of the basic aims of medicine is to alleviate human suffering, 
an understanding of the evolutionary foundations of the concept of mental disorder should translate into more 
effective ways for promoting individual and social well-being, not into the search for natural laws determining 
what is therapeutically right or wrong. 

Key words: Darwinian psychiatry, physical lesion, functional disorder, human suffering, statistical deviance, 
lesion. 
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Úvod 
Počas posledných dvoch desaťročí prispeli psychiatrické 

epidemiologické štúdie k rapídnemu nárastu empirických po-
znatkov o prevalencii duševných porúch. Dve veľké komu-
nitné štúdie v Spojených štátoch, Epidemiological Catchment 
Area Programme (ECA) (1) a National Comorbidity Survey 
(NCS) (2) vykázali celkovú 1-ročnú prevalenciu psychických 
porúch a závislostí približne 30 % a celoživotnú prevalenciu 
približne 50 %. To znamená, že prihliadnuc na súčasné diag-
nostické kritériá, že až každá druhá osoba v populácii trpí 
niekedy v priebehu svojho života duševnou poruchou. Vý-
sledky týchto epidemiologických výskumov sú o to viac za-
rážajúce, ak vezmeme do úvahy fakt, že niektoré duševné po-
ruchy (ako napr. poruchy osobnosti, adaptačné poruchy, po-
ruchy kontroly impulzov) neboli do štúdií (ECA, NCS) zara-
dené. 

Tieto neočakávane vysoké percentá prevalencie dušev-
ných porúch viedli k znepokojeniu, týkajúceho sa validity sú-
časných metód psychiatrickej diagnostiky a oživili diskusiu 
o koncepte a definícii duševnej poruchy. Podľa mnohých je 
najzákladnejší problém so súčasnými kritériami psychiatric-
kej diagnózy a diagnostiky, že nedokážu rozlíšiť duševné po-
ruchy od tzv. problémov v živote, ktoré sú obrovskou paletou 
problematických stavov, ale nie porúch. Sú prejavom „ťaž-
kostí a bolestí normálneho života“ (3, s. 119). Pretože nee-
xistuje akceptovateľný spôsob, ako definovať hranicu medzi 
duševnou poruchou a psychickým zdravím, súčasné metódy 
psychiatrickej diagnostiky sú príliš široké a vedú k veľkému 
počtu falošných diagnóz (4).  

V tomto článku sa zameriame na koncepciu duševnej po-
ruchy z hľadiska darwinovskej psychiatrie (5, 6). Použitím 
tejto perspektívy sa nám však nepodarí vyriešiť všetky di-
lemy, ktorým čelili filozofi medicíny, keď sa pokúšali po-
skytnúť všeobecnú definíciu ochorenia (disease) (7, 8). Na-
priek tomu sa však môžeme posunúť o krok vpred pri ujas-
ňovaní, prečo sú súčasné metódy psychiatrickej diagnostiky 
kritizovateľné a ako môžu klinici zlepšiť identifikáciu pra-
vých psychických porúch.  

Začneme krátkym prehľadom darwinovského modelu du-
ševného zdravia a normálneho fungovania, pretože ten je ne-
vyhnutným prvým krokom v rámci úvah zameraných na opä-
tovné vymedzenie konceptu duševnej poruchy z evolučného 
hľadiska. Ak chceme zistiť, čo sa porušilo v duševnom a be-
haviorálnom správaní jedinca, mali by sme mať detailnú 
predstavu o tom, ako jednotlivé funkcie fungujú alebo by 
fungovali, keby nič nebolo narušené. Uvedieme tu evolučné 
koncepty, ktoré použijeme v ďalšej časti článku. Tá bude za-
meraná na kritickú analýzu všeobecných kritérií psychiatric-
kej morbidity. Budeme diskutovať o kritériách validácie psy-
chiatrickej diagnózy pomocou vymedzení daných utrpením, 
štatistickou odchýlkou a organickou léziou. Potom sa zame-
riame na koncepciu funkčného poškodenia (functional im-
pairment), pričom tvrdíme, že (1) je to jediným a najlepším 
kritériom rozlíšenia pravých duševných porúch od pseudo- 
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psychopatológií, a že (2) darwinovská koncepcia funkčného 
poškodenia sa významne odlišuje od iných prístupov k to-
muto konštruktu, ktoré sa v minulosti uvádzali v psychiatric-
kej literatúre. V poslednej časti článku budeme diskutovať 
o klinických a sociálnych otázkach súvisiacich s darwinov-
ským konceptom psychických porúch.  

 

Duševné zdravie 
Evolučná koncepcia duševného zdravia vychádza z dvoch 

základných myšlienok: (1) kapacita dosiahnuť biologické 
ciele je najlepší jednotlivý atribút charakterizujúci duševné 
zdravie a (2) posúdenie funkčných kapacít sa nedá náležite 
robiť bez zohľadňovania prostredia, v ktorom indivíduum 
žije (9).  

V priebehu evolučnej histórie prirodzený výber upred-
nostňoval tie psychologické a behaviorálne črty, ktoré slúžili 
špecifickej funkcii efektívnejšie než dostupné alternatívne 
vlastnosti. Preto je evolučná hodnota ľudskej mysle a správa-
nia daná hodnotou toho, nakoľko psychologické a behavio-
rálne črty fungujú ako adaptácie a ako sa líšia od iných osôb. 
V kontexte evolúcie sa môžu jednotlivci považovať za mo-
zaiku vyvinutých čŕt, ktoré využívajú rôzne stratégie na do-
siahnutie biologických cieľov. Termín „stratégia“ sa vzťahuje 
na súbor anatomických, fyziologických, psychologických 
a behaviorálnych čŕt vytvorených prirodzeným výberom za 
účelom zvýšenia schopnosti prežiť a mať reprodukčný ús-
pech (inclusive fitness). Keď povieme, že vlastnosť je funk-
čná alebo adaptívna, myslíme tým, že zvyšuje schopnosť in-
divídua prežiť a mať reprodukčný úspech (inclusive fitness). 
Ľudské bytosti, rovnako ako všetky ostatné organizmy, sa ut-
várali prirodzeným výberom aby dosahovali špecifické krát-
kodobé ciele alebo skúsenosti, ako je získavanie zdrojov, vy-
tváranie priateľstva, rozvíjanie siete sociálnej podpory, mať 
vysoký status, atrahovať partnerky/partnerov, vytvárať in-
tímne vzťahy. Dosahovanie týchto krátkodobých cieľov 
v prostredí našich predkov konzistentne korelovalo s výho-
dou pre odovzdávanie génov, čo je pôvodný (ultimate) cieľ 
každej vyvinutej stratégie. V mnohých ohľadoch už ľudia ne-
žijú v prostredí, pre ktoré boli prispôsobení. Pretože moderný 
svet je výrazne odlišný od prostredia predkov, fitness konzek-
vencie vyvinutých stratégií u predkov sa už nemôžu realizovať. 
Avšak kapacita pre dosahovanie krátkodobých biologických 
cieľov zostáva platným meradlom duševného zdravia, pre-
tože je indíciou, že indivíduum vlastní tie optimálne funkčné 
kapacity, ktoré sa v prostredí našich predkov uplatňovali pri 
biologickej adaptácii. 

Skúmanie interakcií medzi jedincami a ich prostredím 
(ekologická perspektíva) je nevyhnutné pri vyhodnocovaní 
efektivity funkčných kapacít. Optimálne funkčné kapacity sú 
sety koevolučných rysov, ktoré sa najlepšie hodili, boli kom-
patibilné, aby zvyšovali inclusive fitness v špecifických pro-
strediach. Črta (rys, znak, trait) nie je adaptívna vo všetkých 
prostrediach. Rovnaký znak môže byť maximálne adaptívny 
iba v jednom prostredí a minimálne adaptívny v inom. 

Predchádzajúca diskusia vyzdvihuje dva dôležité body 
a to, že (1) evolučný koncept duševného zdravia je oriento-
vaný na dôsledky: to, čo spôsobuje, že stav je patologický, sú 
jeho konzekvencie, nie jeho príčiny alebo koreláty, a (2) stu-
peň výkonnosti (efficiency) funkčných kapacít závisí od 
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vlastností prostredia. Nepriaznivé prostredie môže ohroziť 
výkonnosť optimálnych kapacít, rovnako ako priaznivé pro-
stredie môže zmierniť neefektívnosť tzv. sub-optimálnych 
kapacít. Na záver, darwinovský pohľad na duševné zdravie 
kladie dôraz na funkčné kapacity a biologickú adaptáciu ako 
na jadro pri pokusoch definovať duševnú poruchu. Výsledok 
je, že sa nekladie dôraz na problematiku psychického utrpe-
nia, štatistickej deviácie a organickej lézie, ale v prvom rade 
sa do popredia dostáva otázka funkčného poškodenia. 

 
Kritériá pre definovanie morbidity 
Utrpenie 

Ľudia vyhľadávajú lekársku pomoc hlavne preto, že sa cí-
tia byť nemocní (ill). Za týmto zdanlivo triviálnym konštato-
vaním sa skrýva myšlienka, ktorá je hlboko zakorenená 
v bežnom zmýšľaní: prežívanie bolestí, pocitov poškodenosti 
(nociceptive experiences), siahajúcich od dyskomfortu a ma-
látnosti až k ťažkej bolesti, sú rozhodujúce rysy ochorenia 
(10). V mnohých európskych jazykoch sú etymologické ko-
rene slova „choroba“ (disease) v pojmoch, ktoré poukazujú 
na utrpenie: maladie vo francúzštine a malattia v taliančine, 
odvodené z latinského male habitum, „v zlom stave“; pathos 
v gréčtine znamená utrpenie a boljezn v ruštine je odvodené 
od boľ (t.j. bolesti); a aj disease v angličtine pôvodne zname-
nalo nemoc (11). Význam psychického utrpenia ako kritéria 
pre diagnostiku prítomnosti psychickej poruchy je tiež zdô-
raznené v definícii duševnej poruchy, ktorú prijalo IV. vyda-
nie Diagnostického a štatistického manuálu duševných po-
rúch (DSM-IV) Americkej psychiatrickej asociácie. Podľa 
DSM-IV je duševnou poruchou „klinicky významný behavi-
orálny alebo psychologický syndróm alebo vzorec, ktorý sa 
vyskytuje u jedinca a ktorý je spojený so súčasným distresom 
(napr. symptómom bolesti) alebo neschopnosťou (t.j. poško-
denie v jednej alebo viacerých dôležitých oblastiach fungo-
vania) alebo s významne zvýšeným rizikom smrti, bolesti, 
neschopnosti (disability) alebo významnej straty slobody“ 
(12). 

Hoci väčšina psychiatrických porúch zahŕňa nepríjemné 
alebo bolestivé príznaky v určitom štádiu ich priebehu, sú tu 
zjavné problémy s ideou, že psychologické utrpenie je zá-
sadné kritérium pre diagnózu psychickej poruchy. Po prvé, 
existujú psychiatrické poruchy, pri ktorých sa pacienti nesťa-
žujú na psychologické utrpenie: príkladmi sú negatívne syn-
drómy schizofrénie, schizoidná porucha osobnosti a niektoré 
formy antisociálnej poruchy osobnosti. Po druhé, ľudia často 
prežívajú bolestivé emócie (napr. úzkosť a depresiu), aj keď 
nemajú žiadnu psychiatrickú diagnózu. Strata milovanej 
osoby, chudoba a sociálne ostrakizovanie môžu vyvolať psy-
chologické utrpenie, ktoré je porovnateľné s psychickými 
poruchami. Po tretie, niektoré neuropsychiatrické poruchy 
produkujú príjemné pocity namiesto psychického distresu: 
príkladmi sú extatické stavy pri niektorých formách epi-
lepsie, megalomanické bludy pri niektorých psychózach, hy-
pománia a intoxikácia navodená alkoholom a drogami. Inými 
slovami, súvislosť medzi psychologickým utrpením a psy-
chickou poruchou je komplexná a zahŕňa niekoľko možných 
kombinácií (duševná porucha s utrpením, duševná porucha 
bez utrpenia, duševná porucha spojená so slasťou). Taká zlo-
žitosť nielenže spochybňuje validitu utrpenia ako základného 
kritéria psychiatrickej morbidity, ale vyžaduje aj vysvetlenie. 

Evolučná analýza vytvorenia čŕt nociceptívneho varovného 
systému a odmeňovacieho systému v mozgu môže pomôcť 
objasniť komplexné vzťahy medzi duševnými poruchami 
a duševnými bolesťami a potešením. 

Keď sa na to zameriame z evolučnej perspektívy, skutoč-
nosť, že duševná porucha je často spojená s psychickým utr-
pením, sa dá ľahko zosúladiť so skutočnosťou, že mnohé 
formy psychologického utrpenia nie sú klasifikované ako du-
ševné poruchy. Utrpenie je evolučne vyvinutou odpoveďou 
na maladaptáciu. Za minimálne adaptívnych okolností indi-
víduá prežívajú mentálnu bolesť, ktorá funguje ako časť va-
rovného systému, že zlyháva jeho úsilie dosiahnuť cieľ a sčasti 
je aj sociálnym signálom pre druhých na vyvolanie pomoci 
od nich pri dosahovaní cieľov (13). Pretože pravé duševné 
poruchy sú podľa definície maladaptívne vzorce správania, 
je bežné, že psychické poruchy sú spojené s psychickým dis-
tresom. 

Avšak u osoby s neporušenými funkčnými schopnosťami 
psychologické utrpenie často koreluje s využitím alternatív-
nych stratégií. Pri zameraní pozornosti jedinca na hroziace 
alebo skutočné prekážky pri dosahovaní biologických cieľov 
môžu negatívne emócie stimulovať adaptívne rekcie. Ak sú 
alternatívne stratégie účinné, zruší sa situácia s negatívnym 
skóre zisk - náklady a negatívna nálada sa môže rozplynúť. 
Takže emócie tu fungujú ako zdroj informácie o dosahovaní 
krátkodobého cieľa. Nálada reguluje zameranie úsilia a in-
vestíciu zdrojov na stratégie, ktoré sú sľubné a vysoko sa 
vyplatia, alebo naopak odkláňa človeka od nevýhodnej ini-
ciatívy a hlavne keď úsilie by mohlo byť zbytočné alebo ne-
bezpečné (14). Negatívny afekt sa vyvinul ako emočný indi-
kátor, že biologické ciele neboli alebo nemôžu byť dosiah-
nuté, čo znamená, že finess bolo alebo je ohrozené. Funkčný 
význam negatívnych emócií je niekedy evidentný len ak kon-
text ich manifestácie vyhodnocujeme z evolučnej perspek-
tívy (15, 16). Z tohto dôvodu môžu občas chybovať súčasné 
metódy psychiatrického hodnotenia, keď sa adaptívny psy-
chologický distres považuje za patologickú reakciu. Vzhľa-
dom na nepravdepodobne vysokú mieru prevalencie dušev-
ných porúch Regier et al. [17] uznávajú možnosť, že: „je dô-
vod predpokladať, že niektoré syndrómy v komunite sú pre-
chodnými homeostatickými reakciami na vnútorné a externé 
stimuly a nejedná sa o pravé psychopatologické poruchy... 
mnohí ľudia, ktorí majú psychické syndrómy podľa súčasnej 
definície (hlavne zo spektra afektívnych a úzkostných po-
rúch), môžu mať primerané homeostatické reakcie, ktoré nie 
sú ani patologické a ani nepotrebujú liečbu“ (17).  

Tiež skutočnosť, že niektoré neuropsychiatrické poruchy 
sú spojené s príjemnými pocitmi, sa dá lepšie pochopiť, keď 
ich skúmame z perspektívy darwinovskej psychiatrie. Do-
siahnutie adaptívnych cieľov často závisí od dlhého reťazca 
udalostí a vyžaduje komplexné stratégie správania. Pri dru-
hoch, pre ktoré je charakteristická behaviorálna plasticita 
a flexibilita, prírodný výber uprednostňoval vývoj odmeňu-
júceho systému v mozgu ako spôsob navádzania na behabio-
rálnu voľbu a zameriavania indivídua na dosahovanie biolo-
gických cieľov. Neurovedec Jaak Panksepp stručne vyjadril 
tento koncept slovami: „Potešenie (pleasure) je prirodzený 
spôsob, ako mozog oznamuje, že prežívané stimuly sú uži-
točné“ (18). 
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U ľudí má odmeňovací systém v mozgu a pozitívne emó-
cie pri ich stimulácii ústrednú úlohu pri kontrolovaní správ-
neho výkonu adaptívneho správania. Schopnosť zažívať psy-
chické potešenie pomáha jedincovi sledovať ciele významné 
pre biologickú adaptáciu (19). Okrem toho príjemné emócie 
spojené s adaptívnym správaním zvyšujú pravdepodobnosť, že 
sa v budúcnosti bude angažovať v podobnom správaní. 
V tejto súvislosti je jasné, prečo sú psychické potešenie 
a adaptačné správanie tak striktne spojené. Takže, ako je 
vlastne možné, že maladaptívne stavy, ako sú určité duševné 
poruchy, sú spojené s príjemnými emóciami? 

Konvenčné vysvetlenie je odvodené z biomedicínskeho 
modelu psychických porúch a postuluje existenciu štruktu-
rálnej alebo fyziologickej dysfunkcie v neurálnom mecha-
nizme, ktorý moduluje psychické potešenie. To je určite prí-
pad niektorých foriem epilepsie a bipolárnej afektívnej poru-
chy. Spojenie medzi príjemnými pocitmi a maladaptívnymi 
vzorcami správania však môže tiež viesť k umelej a dobro-
voľnej manipulácii so systémom odmeňovania v mozgu, ako 
je to v prípade zneužívania drog. 

Za prirodzených podmienok je systém odmeňovania 
v mozgu aktivovaný, keď (a iba keď) jedinec sleduje alebo 
dosahuje cieľ relevantný pre svoju biologickú adaptáciu. Na 
rozdiel od toho zneužívanie drog priamo interaguje so špeci-
fickými receptormi v mozgu, ktoré za normálnych okolností 
pomáhajú sprostredkovať pocity uspokojenia a potešenia 
spojené s výkonom adaptačného správania. Priama chemická 
stimulácia týchto receptorov vyprodukuje signál v mozgu, 
ktorý falošne naznačuje dosiahnutie biologických cieľov 
(20). Jedinec, ktorý užíva drogy, ako sú opiáty alebo psy-
chostimulanciá už nepotrebuje prítomnosť prirodzených od-
mien, aby prežíval pozitívne emócie, ktoré sú za normálnych 
okolností psychickými reflexiami robenia „dobrej veci“ v bi-
ologickom zmysle. Správanie niektorých drogovo závislých 
sa podobá správaniu potkanov s implantovanými elektró-
dami, umiestnenými v septálnej oblasti, ktorým je umožnená 
samostimulácia stláčaním páčky (21). Tieto zvieratá prestá-
vajú piť, konzumovať jedlo a vyhľadávať samice schopné 
reprodukcie, pretože sa neustále zaoberajú stláčaním páčky 
za účelom dosiahnutia elektrickej stimulácie v odmeňova-
com systéme v mozgu. Keď sa na to pozrieme z evolučnej 
perspektívy, užívanie a zneužívanie drog sa považuje za psy-
chickú poruchu kvôli rušivému vplyvu na rôzne aspekty 
adaptívneho správania (22). V súlade s takýmto pohľadom 
klinické štúdie opísali nepriaznivé účinky užívania a zneuží-
vania drog na schopnosť vyhľadávať a mať prirodzenú od-
menu spojenú s rôznymi adaptívnymi formami správania. 

 

Štatistická odchýlka 
Definíciu choroby ako „kvantitatívnu odchýlku od normy“ 

(v ktorej normou bola myslená štatistická norma) postuloval 
Henry Cohen (23) ako príklad štatistického prístupu k prob-
lému definovania duševnej poruchy. Tradičné kritické ohlasy 
k takémuto prístupu sa týkali mnohých problémov, ktoré 
komplikujú používanie štatistickej odchýlky ako presvedči-
vého kritéria morbidity (24, 25). Existujú choroby, ktoré sú 
mimoriadne časté alebo normálne v štatistickom zmysle, ale 
z klinického hľadiska sú pre jednotlivca abnormálne. Exis-
tuje veľa behaviorálnych profilov, ktoré sú štatisticky de-

viantné a nežiaduce, ale nie sú poruchy (disorders) (napr. kri-
minalita alebo extrémna plachosť). A existujú aj niektoré 
spoločensky hodnotné črty, ako je výnimočná inteligencia, 
umelecký talent alebo fyzická sila, ktoré sú štatisticky de-
viantné, ale nie sú to poruchy. Evolučná analýza pomáha lep-
šie pochopiť zložitosť vzťahu medzi štatistickou odchýlkou 
a duševnou poruchou. 

Individuálna variabilita je dôležitá pre evolučné procesy. 
Prírodný výber sa deje len ak rozdiely v určitých fenotypic-
kých vlastnostiach spôsobujú rozdiely v počtoch prežitia 
a reprodukcie. Sú rôzne spôsoby selekcie a vedú k odlišným 
typom interindividuálnej variability (26). Kontinuálna varia-
bilita vo fyzických a psychických vlastnostiach je najbežnej-
šou situáciou v prírode. Ak stredový fenotyp je najzdatnejší, 
selekcia je stabilizovaná a variabilita je kontinuálna. Pri kon-
tinuálnej variabilite indivíduá nie sú v ostro vyhranených 
triedach, ale je tu nenápadné odstupňovanie medzi dvoma ex-
trémami. Keďže fenotypy, ktoré sa odchyľujú niektorým sme-
rom od optimálnych hodnôt, nie sú pozitívne selektované, ex-
trémy sú tvorené len malým percentom z celkovej populácie 
a omnoho vyššie percento je okolo stredu. Takže, ak vlastnosť 
patrí k stabilizovanej selekcii, nie je prekvapujúce, že zdravie 
koinciduje so štatistickou normou (v rozsahu, ktorý závisí od 
optimálneho fungovania príslušnej vlastnosti) (9). 

Avšak nie všetky psychologické alebo behaviorálne znaky 
sú distribuované na kontinuu. Variabilita medzi jednotliv-
cami môže byť diskontinuálna: ak sú dva alebo viac fenoty-
pov a majú vysoké fitness, ale stred medzi nimi má nízke 
fitness, selekcia je diverzifikujúca; to znamená, že sa deje 
v prospech dvoch alebo viacerých fenotypov a proti tým, 
ktoré sú rozložené medzi nimi. Diverzifikujúca selekcia pro-
dukuje diskontinuitné variácie, ktoré rozdeľujú indivíduá 
v populácii do dvoch alebo viacerých výrazne odlišných fo-
riem. To sa môže manifestovať nielen na anatomickej a fyzi-
ologickej úrovni, ale tiež na behaviorálnej.  

Etologické štúdie dokumentujú existenciu alternatívnych 
stratégií v mnohých populáciách zvierat. Alternatívne straté-
gie sú produktom diverzifikujúcej selekcie. Napriek štatistic-
kej odchýlke, sú tieto behaviorálne stratégie zapojené do ús-
pešnej súťaže s rivalmi a predstavujú normálne fungovanie 
adaptívnych mechanizmov. Štúdie primátov ponúkajú pekné 
príklady alternatívnych stratégií pri druhoch fylogeneticky 
blízkych ľuďom. 

U mandríl (Mandrillus sphinx) existujú dva morfologické 
a behaviorálne varianty dospelých samcov, ktoré sa líšia v se-
kundárnych sexuálnych znakoch a reprodukčných stratégií 
(27). „Korpulentnejšie“ samce majú výraznejšie sfarbenie 
kože, veľké semenníky, vysoké hladiny testosterónu v plaz-
me a širší zadok, zatiaľ čo „menej korpulentné“ samce majú 
bledšiu pokožku, menšie semenníky, nižší plazmatický testo-
sterón a štíhlejší zadok. Zatiaľ čo sa tieto „korpulentné“ samce 
pária s fertilnými samicami, na periférii skupiny zostávajú tie 
menej korpulentné, ktoré sa tajne pária s ostatnými samicami. 
Podobné rozdiely v samčej populácii boli pozorované aj 
u orangutanov (28). V prítomnosti mnohých dominantných 
samcov dôjde u dospievajúcich samčích orangutanov/adoles-
centov k vývojovému zablokovaniu: stávajú sa síce plodnými, 
ale nevykazujú plne dospelé sekundárne sexuálne znaky, ako 
sú výrazné kožné záhyby oboch líc, laryngový vak, bradu 
a fúzy, veľkosť tela a pižmový pach. Vývojové zblokovanie 
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je spojené s odlišným hormonálnym profilom (29). Vývo-
jovo zablokovaným samcom chýbajú hladiny luteinizačného 
hormónu (LH), testosterónu a dihydrotestosterónu (DHT), 
ktoré sú potrebné na rozvoj sekundárnych sexuálnych zna-
kov. Avšak majú dostatočné testikulárne steroidy, LH a hor-
món stimulujúci folikuly (FSH), aby plne rozvinuli primárnu 
sexuálnu funkciu a plodnosť. Podobne ako u mandríl aj samce 
orangutánov používajú dva morfologické varianty a odlišné 
stratégie párenia (30). Rozvinuté samce vstupujú častejšie do 
agresívnych potýčok samec-samec, sú atraktívnejšie pre sa-
mice a typicky sa s nimi párujú a môžu mať veľa potomkov 
počas pomerne krátkeho časového obdobia. Na druhej strane, 
vývojovo zablokované samce, ktoré sú nenápadné a menej 
príťažlivé pre samice, prijímajú reprodukčnú stratégiu s níz-
kymi nákladmi a nízkymi benefitmi, ktorá je založená na 
„huncútskom“ párení a vynucovaných kopuláciách. 

V krátkodobej perióde je reprodukčný úspech „menej 
korpulentných“ samčích mandríl a zablokovaných samčích 
orangutanov nižší, ako u plne rozvinutých samcov. Existujú 
však výhody, ktoré súvisia s používaním stratégie párenia 
„lsťou a znásilňovaním“ (sneak and rape). Zatiaľ čo stratégia 
„boja a párovania“ (combat and consort) prináša aj nevýhody 
dominantným samcom z hľadiska straty metabolickej ener-
gie a vystavovania sa agresivite medzi samcami, potlačenie 
sekundárnych sexuálnych znakov umožňuje podriadeným 
samcom minimalizovať agresiu a zranenia dominantnými 
plne vyvinutými samcami, takže ostávajú stále schopné plo-
diť. Obe stratégie sa udržujú prirodzeným výberom, pretože 
nevýhody spojené s každou stratégiou sú vyvážené výhodami 
v inom kontexte. V oboch prípadoch u mandríl a orangutanov 
podriadené samce môžu rýchlo prejsť na stratégiu „boja a pá-
rovania“ (combat and consort), ak dôjde k poklesu hustoty 
dominantných samcov. Zablokované samce orangutanov sa 
vyvinú na rozvinuté, ak sa vyskytne priaznivejšia reprodukčná 
situácia a subordinované samce mandríl vyvinú sekundárne 
sexuálne znaky, keď sa stanú dominantnými. Takáto flexibi-
lita je ďalšou indíciou, že stratégia „ľsti a znásilnenia“ je al-
ternatívnou adaptívnou stratégiou založenou na kontinuál-
nom vyhodnocovaní reprodukčnej príležitosti a rizika agresie 
medzi samcami. 

Ako tieto zistenia súvisia s koncepciou psychickej poru-
chy? Darwinovská psychiatria tvrdí, že niektoré štatisticky 
málo sa vyskytujúce behaviorálne profily v súčasnosti klasi-
fikované ako psychiatrické poruchy môžu byť v skutočnosti 
evolučnými alternatívnymi stratégiami. Táto hypotéza bola 
probatórne použitá na vysvetlenie interpersonálneho správa-
nia jedincov s antisociálnou poruchou osobnosti (31) a soma-
tizačnou poruchou (32). Boli získané viaceré závažné indície 
týkajúce sa rôznych vzorcov vzťahovej väzby. Podľa teórie 
vzťahovej väzby (attachment theory) sa jedinci líšia v orga-
nizácii systému vzťahovej väzby, ktorá sa objaví vplyvom 
opatrovateľských interakcií s rodičovskými osobami, resp. 
osobami pre vzťahovú väzbu a neskôr to významne ovplyv-
ňuje osobnosť a sociálne správanie. V tradičnej perspektíve 
sa považuje „bezpečná“ (secure) vzťahová väzba za zdravý 
vzorec a neisté (insecure) za psychologické maladaptácie 
(33). V kontraste s tým Belsky (34) argumentuje, že hlavnou 
evolučnou funkciou včasnej sociálnej skúsenosti je poskyt-
núť deťom diagnostické informácie o type sociálneho a fyzi-
kálneho prostredia, s ktorým sa prevdepodobne budú stretá-
vať v priebehu celého svojho života. Táto informácia by je-
dincom umožnila fakultatívne prijať vhodnú reprodukčnú 

stratégiu v budúcich prostrediach. Dáta o vzťahoch medzi so-
ciálnymi skúsenosťami v detstve a sexuálnym a rodičovským 
správaním v dospelosti podporujú interpretáciu neistých 
vzorcov vzťahovej väzby ako alternatívnych stratégií. 

 

Lézia 
Každý, kto je oboznámený s vývojom konceptu choroby 

(disease) v medicíne, by považoval za prípustnú skutočnú 
„slabosť/krehkosť“ (weakness) kritéria utrpenia a štatistickej 
odchýlky a pravdepodobne by považoval za sotva originálnu 
evolučnú kritiku načrtnutú v predchádzajúcich častiach člán-
ku. Skutočne, od 18. storočia, je v medicíne „silným“ (strong) 
kritériom morbidity prítomnosť organickej lézie. 

Pre väčšinu medicínskych škôl antického sveta boli sym-
ptómy a znaky (symptoms and signs) samotnými chorobami. 
V 17. storočí anglický lekár Thomas Sydenham predstavil 
názor, že jednotlivé symptómy musíme odlišovať od iných, 
že sa musí rozpoznať spoločný trs symptómov (teda syn-
dróm) a že je dôležitý prirodzený priebeh týchto trsov. Práve 
syndrómový prístup významne prispel k pokroku medicín-
skej nozológie v nasledujúcich dvoch storočiach. Vzájomné 
spájanie symptómov nerobí lekár s nejakým kauzálnym vy-
svetľovaním procesu ochorenia.  

Na ďalšom pokroku v definícii choroby mala veľký po-
diel práca talianskeho lekára z 18. storočia Giovanniho 
Battistu Morgagniho, ktorý zaviedol metódu klinicko-patolo-
gickej korelácie spočívajúcej v pátraní v orgánoch a tkani-
vách, kde sa klinicky manifestuje choroba. Názor, že „cho-
robná entita je zmenenou časťou tela“ (35) dominoval medi-
cínskemu mysleniu kvôli jej zrejmej objektivite a striktnému 
vzťahu s výkladom pacientových symptómov. Za posled-
ných päťdesiat rokov vývoj nových vyšetrovacích techník 
rozšíril koncept lézie a zahŕňa teraz fyziologické, bioche-
mické a molekulárne abnormality bez toho, že by sa revido-
val základný predpoklad, že nemoc (illness) má nevyhnutne 
zistiteľné fyzikálne abnormality určitého typu (24). 

Až donedávna Virchowova revolúcia nezahŕňala psy-
chiatriu z dôvodu metodologických problémov, neodhale-
nými neurobiologickými podkladmi psychických porúch. 
Avšak v posledných rokoch sa udiali veľké pokroky v neuro-
vedách, ktoré viedli k nárastu poznatkov vo vzťahu medzi ce-
rebrálnymi procesmi a behaviorálnymi, kognitívnymi a emoč-
nými poruchami. Hľadanie neurobiologických výkladov psy-
chiatrických porúch je v plnom prúde, s ostrohami tej istej 
redukcionistickej filozofie a technologického pokroku, ktoré 
sa pokúšajú s takou dominanciou študovať humánnu psycho-
lógiu a správanie. Dôsledkom je, že stará idea (36, 37, 38) - 
presvedčenie, že závery vyplývajúce z neurobiologického 
výskumu nakoniec vyriešia problém rozlišovania medzi du-
ševným zdravím a duševnou poruchou, bola mnohými pred-
staviteľmi disciplín študujúcich psychické zdravie nedávno 
preformulovaná sofistikovanejším spôsobom, aby zahŕňala 
Virchowov názor, že organická lézia je základným kritériom 
psychiatrickej morbidity (39, 40, 41). 

Evolučné úvahy svedčia pre to, že takéto rozlišovanie ne-
môže byť založené na preukazovaní organickej patológie, ne-
existuje totiž žiadne rozhodujúce kritérium pre identifikáciu 
narušeného fungovania mozgu, odlíšenia od normálnej inter- 
a intraindividuálnej variability, pokiaľ nehodnotíme stav 
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v pojmoch fukčných dôsledkov. Zisťovanie patologickej po-
vahy somatickej zmeny je relatívne jednoduché, pokiaľ sa 
jedná o odklon od rozpoznateľného a štandardného vzorca. 
Problémom je, že nie vždy je zrejmé, kde končí odchýlka od 
normy ešte fyziologická a začína patológia. Takže objektivita 
kritéria lézie je len zdanlivá. Definovať léziu je rovnako 
ťažké ako definovať chorobu (disease). A stále je tu prítomné 
riziko cirkulárneho zdôvodňovania. Napríklad 15. vydanie 
Encyklopedia Britannica definuje léziu ako „štrukturálnu 
alebo biochemickú zmenu v orgáne alebo tkanive produko-
vanú chorobnými procesmi“. Z logického hľadiska to zna-
mená, že definícia lézie závisí od definície ochorenia, nie na-
opak. Začať hľadaním somatických zmien - ak neexistuje 
zhoda o diagnóze morbidity - môže prinášať mätúce vý-
sledky, ako ukazujú nasledujúce príklady vybrané z nedáv-
nych neurobiologických štúdií. 

Štúdie s použitím pozitrónovej emisnej tomografie (PET) 
preukázali, že cerebrálny prietok krvi v orbito-frontálnych 
áreách je vyšší u pacientov s obsedantno-kompulzívnou po-
ruchou (OCD) ako u kontrol (42). Avšak nárast krvného prie-
toku v orbito-frontálnej oblasti bol zaznamenaný aj u zdra-
vých jedincov počas samoindukovanej dysfórie (43). Nie-
koľko štúdií uviedlo, že u homosexuálnych mužov v porov-
naní s heterosexuálnymi mužmi sú tri štruktúry mozgu od-
lišné: jedno jadro hypotalamu, INAH 3, je menšie, zatiaľ čo 
iné, SNC, je väčšie, ako je jedna zo spojníc medzi mozgo-
vými hemisférami, predná komisúra (44). Jedinci, ktorí sú 
v ranej romantickej fáze milostného vzťahu, sa nelíšia od 
OCD pacientov v denzite 5-HT transportéra v trombocytoch, 
ktorá je signifikantne nižšia ako u normálnych kontrol (45). 
Pri použití PET počas úloh zameraných na výkon bolo zis-
tené, že vrahovia majú významne nižší metabolizmus glu-
kózy v laterálnom aj mediálnom prefrontálnom kortexe v po-
rovnaní s kontrolnými skupinami (46). 

Sú tieto údaje dostatočné na to, aby sa dospelo k záveru, že 
prechodná dysfória, homosexualita, romantická láska a vražda 
sú psychickými poruchami? Sú mozgy jedincov s týmito 
stavmi „poškodené“ (lesioned)? Ovplyvnia tieto neurobiolo-
gické nálezy rozsúdenie o priradení duševnej poruchy v rovna-
kom rozsahu individuálne pre každý z týchto stavov? Kom-
plexnosť týchto otázok a skutočnosť, že rôzni klinickí psy-
chiatri majú pravdepodobne rôzne odpovede, ukazuje, že kon-
cept lézie nie je objektívny a že jeho použitie ako kritéria psy-
chiatrickej morbidity si vyžaduje odkazovanie na iné fakty. 

 

Ako darwinovská psychiatria konceptualizuje 
funkčné poškodenie 

Predchádzajúca diskusia ukazuje, že platnosť konvenč-
ných diagnostických kritérií psychiatrickej morbidity závisí 
od ich spojenia s funkčným poškodením (functional impair-
ment). Utrpenie, štatistická odchýlka a fyzická lézia sú čas-
tými korelátmi duševných porúch, pri chýbaní dysfunkčných 
dôsledkov, ale nie je ani jedno z týchto kritérií postačujúce 
na to, aby sme mohli považovať psychologických alebo be-
haviorálnych stavy za psychiatrickú poruchu.  

V tomto momente je potrebné stručne objasniť, ako dar-
winovská psychiatria konceptualizuje kritérium funkčného 
poškodenia. Evolučné definície psychickej poruchy založené 
na funkčnom prístupe (fuctional approach) navrhovali viacerí 

autori (7, 24, 47, 48). Napríklad, že: (1) choroba sa skladá 
z fenoménu, ktorý nie je len abnormálnym pri danom druhu, 
ale tiež dostáva živé organizmy vykazujúce ochorenie do bio-
logickej nevýhody, (2) osoba je zdravá, ak jej telesné funkcie 
sú efektívne aspoň tak, ako je to pre druh typické a že (3) 
poruchy sú výsledkom záležitostí, ktoré narušujú vyvinuté 
štruktúry, ktoré majú umožňovať adekvátne fungovanie. 
Tieto definície vyvolávajú mnoho kritiky, napríklad, že kon-
cepcia biologického znevýhodnenia je príliš vágna a že je 
zriedka možné preukázať, že rozdiel v správaní ovplyvňuje 
plodnosť alebo úmrtnosť. Kritici zdôrazňujú, že definícia ab-
normality ako niečoho, čo nie je ako funkcia v súlade s dizaj-
nom (konštrukcia, design), je užitočná v prípade somatic-
kého onemocnenia (somatic illness), ale je menej užitočná pri 
poruchách správania, pretože funkcia mnohých vzorcov 
správania nie je známa. 

Na tieto kritiky, ktoré odzrkadľujú skutočnosť, že prob-
lém hodnotenia adaptácie pri skúmaní ľudského správania sa 
ukazuje byť ťažký, možno povedať: (1) dosiahnutie krátko-
dobých biologických cieľov je platným meradlom behavio-
rálnej adaptácie a (2) hodnotenie funkčných kapacít je naj-
lepším prediktorom dosiahnutia cieľa v budúcnosti (5, 9). Za-
meranie sa na funkčné kapacity a krátkodobé biologické ciele 
umožňuje lekárom vykonať transverzálne funkčné posúdenia 
jednotlivých pacientov, čo by nebolo možné vykonať použi-
tím celoživotného kritéria fertility a mortality. A naviac, vy-
lučujú sa tak z kategórie duševných porúch tie stavy, ktoré 
zahŕňajú neúspech pri dosahovaní cieľov, aj keď sú funkčné 
kapacity osoby neporušené (napr. neplodnosť v dôsledku ra-
cionálneho využívania opatrení na kontrolu plodnosti). 

Vychádzajúc z najnovších teoretických pokrokov evoluč-
nej psychológie s jej dôrazom viac na vývoj psychologických 
mechanizmov, nie na dlhovekosť a plodnosť, Wakefieldova 
definícia psychickej poruchy ako „škodlivej dysfunkcie“ je 
extrémne podobná s nami navrhovanou. Ale je tu dôležitý 
rozdiel. Wakefield (25) tvrdí, že „porucha nemôže byť jed-
noducho identifikovaná vedeckou koncepciou neschopnosti 
vnútorného mechanizmu vykonávať funkciu, ktorá sa vytvo-
rila prirodzeným výberom. Len dysfunkcie, ktoré sú sociálne 
znevýhodňujúce, sú poruchy“ (25, s. 384). Nesúhlasíme s tým, 
pretože odkaz na sociálne hodnoty znovu zavádza riziko kul-
túrneho relativizmu do definície duševnej poruchy, dlhodobý 
problém v dejinách psychiatrie. Podľa nášho názoru môže 
byť významná otázka - vynárajúca sa pri Wakefieldovi (t.j. že 
lekári by sa mali zaujímať len o tie funkcie, o ktoré sa ľudia 
starajú a potrebujú ich v súčasnom sociálnom prostredí) - môže 
byť adekvátne riešená rozlišovaním medzi diagnózou psychic-
kej poruchy a potrebou liečby, čo vysvetlíme v ďalšej časti.  

  

Klinické a sociálne aspekty 
Článok chceme uzavrieť poznámkou o klarifikácii klinic-

kých a spoločenských dôsledkov úvah, vyjadrených v tomto 
článku. Veľkým problémom pri aplikácii evolučnej teórie na 
ľudské správanie je riziko nesprávnej interpretácie. V oblasti 
etiky a morálky sa používalo označenie naturalistický omyl 
(naturalistic fallacy) vyjadrujúce chybné prenesenie evoluč-
ného výkladu ľudského správania do normatívnych alebo 
predpísaných podmienok. Naturalistický omyl spočíva v po-
núknutí nejakého údajne neutrálneho opisného tvrdenia o tom, 
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čo je údajne prirodzené, ako keby to samo o sebe mohlo vy-
ústiť do nejakého záveru o tom, čo je nejakým spôsobom 
chvályhodné. Riziko spáchania naturalistického omylu (fal-
lacy) je vysoké, keď sa na určenie stavov, ktoré sa majú lie-
čiť, používa darwinovský koncept duševnej poruchy. 

Správne uplatňovanie evolučných poznatkov by nemalo 
nevyhnutne viesť k záveru, že terapeutický zásah by mal byť 
obmedzený na mentálne a behaviorálne stavy, ktoré ohrozujú 
biologickú adaptáciu. V súčasnej medicíne sa mnohé terapeu-
tické intervencie zameriavajú na problémy, ktoré nie sú cho-
robami, ale ktoré sú spojené so subjektívne utrpením alebo 
nežiaducimi dôsledkami. Kozmetická chirurgia a tzv. „antia-
gingové“ terapie sú len dva príklady. Je nereálne myslieť si, 
že psychiatria zostane mimo tohto procesu, ktorý mení kul-
túrne očakávania od medicínskych terapií. Pretože jedno 
z hlavných zameraní medicíny je mierniť ľudské utrpenie, 
chápanie evolučného konceptu psychickej poruchy by malo 
viesť k efektívnejším spôsobom ako zlepšovať individuálnu 
a sociálnu spokojnosť (well-being), a nie k hľadaniu prírod-
ných zákonov, ktoré by určovali to, čo je terapeuticky správne 
alebo zlé. 

 Darwinovská psychiatria nás ale predsa len vedie k urči-
tým etickým pravidlám, ktoré by mal klinik reflektovať a do-
držiavať, aby minimalizoval riziko nevhodných intervencií. 
Pacient by sa mal rozhodovať, či bude liečený na základe po-
drobných informácií týkajúcich sa možného adaptačného vý-
znamu jeho/jej symptómov a ich evolučného pôvodu. Okrem 
toho by mali byť pacienti hľadajúci liečbu nežiaducich psy-
chologických alebo behaviorálnych vlastností, ktoré nie sú 
patologické, varovaní, aby nezamieňali medicínske interven-
cie s medicínskou diagnózou (podobne ako u ľudí, ktorí hľa-
dajú chirurgickú nápravu nežiaducich fyzických vlastností). 
Nie je to rozpor, že klinický psychiater, ktorý príjme darwi-
novský pohľad na duševnú poruchu, informuje pacienta 
o tom, že jeho/jej stav nie je pravou duševnou poruchou a sú-
časne akceptuje pomoc pacientovi s terapeutickými pro-
striedkami, ktoré sa používajú, za účelom liečby skutočnej 
psychopatológie. Redefinovanie nežiaduceho stavu ako nor-
málneho variantu je viac ako akademické cvičenie. Značko-
vanie psychického alebo behaviorálneho stavu ako chorého, 
môže mať vážne individuálne a spoločenské dôsledky, vrá-
tane sebavýčitiek a sociálnej stigmatizácie. Veľkým príno-
som darwinovskej psychiatrie je vhľad, že rozmanitosť a in-
dividuálne rozdiely sú hlavnými evolučnými vlastnosťami 
akéhokoľvek živočíšneho druhu, vrátane Homo sapiens. Kli-
nik by mal zdieľať s pacientom takéto informácie a nemal by 
podceňovať ich uisťujúci a emancipačný potenciál. 
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