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Kapitola 6

RAST a OBRANA

Evolúcia nás vybavila radom mechanizmov zabezpečujúcich 
prežitie. V podstatne je možné ich rozdeliť do dvoch kategó-

rií, na funkcie pre rast a obranu. Rastové a obranné mecha-
nizmy sú základnými typmi správania, ktoré organizmus musí 
mať, aby bol schopný prežiť. Isto viete, aké dôležité je chrá-
niť sa. Možno si ale neuvedomujete, že rovnako dôležitý je pre 
vaše prežitie aj rast – aj keď ste dospelý človek, ktorý dosiahol 
svoju maximálnu výšku. Denne sú miliardy buniek vášho tela 
opotrebované a musia sa nahradiť. Napríklad každých sedem-
desiatdva hodín sa obnoví celá bunková výstelka vášho čre-
va. Aby sa zabezpečil tento neustály kolobeh buniek, vaše telo 
musí denne vynaložiť veľké množstvo energie.

Teraz vás už neprekvapí, že som si pri pozorovaní jednotli-
vých buniek v laboratóriu najskôr uvedomil význam rastového 
a obranného správania, čo ma priviedlo k chápaniu mnohobun-
kového ľudského tela. Keď som klonoval bunky ľudského endo-
telu, ustupovali pred toxickými látkami, ktoré som pridal do Pet-
riho misky, rovnako ako človek ustupuje pred pumou či zlodejom 
v tmavej uličke. Tiež boli priťahované k živinám, rovnako ako člo-
veka priťahujú raňajky, obed, večera či jeho láska. Tieto proti-
kladné pohyby definujú dve základné bunkové reakcie na podne-
ty z prostredia. Príťažlivosť k signálu zaisťujúcemu život, ako sú 
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živiny, charakterizuje rastovú reakciu. Únik od výhražných sig-
nálov, ako sú toxické látky, charakterizuje obrannú reakciu. Je 
tiež potrebné poznamenať, že niektoré podnety z prostredia sú 
neutrálne – nevyvolávajú ani rastovú, ani obrannú reakciu.

Môj výskum na Stanforde ukázal, že toto rastové / obranné 
správanie je tak isto zásadné pre prežitie mnohobunkových orga-
nizmov, ku ktorým patrí aj človek. Tieto protichodné mechanizmy 
prežitia, ktoré sa vyvíjali počas miliárd rokov, však majú jeden há-
čik. Ukazuje sa, že mechanizmy podporujúce rast a obranu nemô-
žu optimálne fungovať súčasne. Inými slovami, bunky sa súčas-
ne nemôžu pohybovať dopredu aj dozadu. Bunky ľudských ciev, 
ktoré som študoval na Stanforde, vykazovali jednu mikroskopickú 
anatomickú stavbu pre prijímanie živín a celkom odlišnú mikrosko-
pickú anatomickú stavbu pre obrannú reakciu. Obe konfigurácie 
sa nevedeli prejavovať súčasne (Lipton a kol., 1991).

Pri podobnej reakcii ako je tá bunková ľudia nevyhnutne 
obmedzia svoje rastové prejavy, keď prechádzajú do obranné-
ho módu. Keď utekáte pred pumou nie je najvhodnejšia doba 
vynakladať energiu na rast. Aby ste prežili – teda ušli pred 
pumou, zhromaždíte všetku energiu na boj či únik. Presmero-
vanie energetických rezerv na posilnenie obrannej reakcie ne-
vyhnutne vedie k obmedzeniu rastu.

Navyše je tu ešte jeden dôvod, prečo sa rast zastaví, keď 
energiu nasmerujete na podporu tých tkanív a orgánov, kto-
ré potrebujete na obrannú reakciu,. Rastový proces vyžaduje 
otvorenú výmenu medzi organizmom a jeho prostredím. Na-
príklad pri prijímaní potravy a vylučovaní odpadových látok. 
Avšak obrana vyžaduje, aby sa systém uzavrel a vytvoril tak 
ochranný štít medzi organizmom a vnímanou hrozbou.

Procesy zamedzujúce rast sú oslabujúce tiež preto, že rast je 
proces, ktorý nielenže vynakladá energiu, ale je tiež nevyhnutný 
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pre vytváranie energie. V dôsledku toho trvalá obrana zame-
dzuje tvorbu život udržujúcej energie. Čím dlhšie zostávate v sta-
ve obrany, tým viac obmedzujete svoj rast. Svoje rastové pro-
cesy môžete až tak dokonalo uzavrieť, že spojenie „vydesený 
na smrť“ sa stane naozaj pravdou.

Našťastie väčšina z nás až k bodu „vydesenia na smrť“ ne-
dôjde. Na rozdiel od jednoduchých buniek rastová / obran-
ná reakcia mnohobunkových organizmov nie je záležitosťou 
buď / alebo – nie všetky z našich päťdesiatich biliónov buniek 
musia byť naraz v rastovom, či obrannom stave. Podiel buniek, 
ktoré prejavujú obrannú reakciu, závisí na miere vnímaných 
hrozieb. Aj keď ste z týchto hrozieb v strese, môžete prežiť, ale 
chronické obmedzenie rastových mechanizmov aj tak vážne 
narúša vaše zdravie. Je tiež dôležité poznamenať, že k úplné-
mu prežívaniu vášho života potrebujete viac ako sa iba zbaviť 
stresujúcich prvkov. V kontinuite rast – obrana vás odstránenie 
stresujúcich prvkov privedie iba k neutrálnemu bodu. Aby ste 
komplexne prosperovali, nestačí sa iba zbaviť stresu, ale tiež 
musíte aktívne hľadať radostný, milujúci a uspokojujúci život, 
ktorý stimuluje rastové procesy.

Biológia obrany domova
U mnohobunkových organizmov je rastové / obranné správa-
nie riadené nervovým systémom. Úlohou nervového systému 
je monitorovať signály z prostredia, interpretovať ich a orga-
nizovať zodpovedajúce reakcie súvisiace so správaním. V mno-
hobunkovom spoločenstve nervový systém funguje ako neja-
ká vláda organizujúca činnosť svojich bunkových občanov. Keď 
nervový systém zaregistruje hroziaci tlak prostredia, mobilizu-
je spoločenstvo buniek na akciu proti tomuto nebezpečenstvu.

Telo je v skutočnosti obdarené dvoma samostatnými ob-
rannými systémami, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pre 
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zachovanie života. Prvý je systém, ktorý mobilizuje obranu 
pred vonkajšou hrozbou. Hovorí sa mu os HPA (os hypotala-
mus-hypofýza-nadobličky). Ak žiadne nebezpečenstvo nehrozí 
je os HPA nečinná a rast sa rozvíja. Ak však hypotalamus vníma 
hrozbu z prostredia, os HPA zapojí tým, že vyšle signál do hy-
pofýzy, tzv. „veliteľskej žľazy“, ktorá zodpovedá za organizáciu 
päťdesiatich miliónov buniek spoločenstva, aby sa tak vyspo-
riadali s hroziacim nebezpečenstvom.

Pripomeňme si mechanizmus podnetu a reakcie, ktorý je 
prítomný v bunkovej membráne. Proteínové receptory a efek-
tory – hypotalamus a hypofýza sú ich behaviorálnymi ekviva-
lentmi. Tak ako proteínový receptor aj hypotalamus prijíma 
a rozpoznáva signály z prostredia. Funkcia hypofýzy pripomí-
na funkciu proteínového efektora – vysiela telesné orgány do 
akcie. V reakcii na nebezpečenstvo z vonkajšieho prostredia hy-
pofýza vysiela signál do nadobličiek a tak ich informuje o nut-
nosti koordinovať reakciu tela „bojuj alebo uteč“.

Technické mechanizmy toho, ako stresujúce podnety zapá-
jajú os HPA, sledujú jednoduchú kaskádu: v reakcii na vníma-
nie stresu, ktoré mozog zaregistruje, hypotalamus vylúči fak-
tor (CRF) podporujúci uvoľňovanie kortikotropinu a ten putuje 
k hypofýze. CRF aktivuje zvláštne bunky hypofýzy, ktoré vylu-
čujú hormóny, a tie do krvi uvoľnia adrenokortikotropné hor-
móny (ACTH; hormóny stimulujúce kôru nadobličiek). ACTH 
sa dostanú k nadobličkám, kde slúžia ako signál na vylučova-
nie stresových „bojuj-uteč“ hormónov nadobličiek. Tieto stre-
sové hormóny koordinujú funkciu telesných orgánov a dodáva-
jú nám veľkú fyzickú silu odraziť nebezpečenstvo alebo utiecť.

Hneď ako sa spustí poplašné zariadenie nadobličiek, stre-
sové hormóny uvoľnené do krvi zúžia cievy zažívacieho trak-
tu a donútia tak krv, ktorá dodáva energiu, aby prednostne vy-
živovala tkanivá paží a nôh, ktoré nám umožnia vysporiadať sa  
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s nebezpečenstvom. Predtým, ako bola krv vyslaná do konča-
tín, koncentrovala sa vo vnútorných orgánoch. Presmerovanie 
krvi z vnútorností do končatín pri obrannej reakcii vedie k za-
staveniu funkcií spojených s rastom; bez výživy z krvi vnútorné 
orgány nemôžu dostatočne pracovať. Vnútorné orgány prestá-
vajú vykonávať život zachovávajúcu činnosť, ku ktorej patrí trá-
venie, vstrebávanie, vylučovanie a ďalšie funkcie umožňujúce 
rast buniek a produkciu energetických zásob tela. Preto stre-
sová reakcia utlmuje rastové procesy a v dlhodobom meradle 
ohrozuje prežitie tela tým, že narúša vytváranie životne dôleži-
tých energetických rezerv.

utlmenie 
imunitného 

systému

bojuj 
alebo 
uteč

stresové 
hormóny
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Druhý obranný systém tela je imunitný systém, ktorý nás 
chráni pred vnútorným nebezpečenstvom, napríklad pred ne-
bezpečným pôsobením baktérií a vírusov. Keď je mobilizova-
ný imunitný systém, spotrebúva veľkú časť z energetických zá-
sob tela. Aby sme si predstavili, koľko energie imunitný systém 
spotrebuje, spomeňme si, ako sa cítime fyzicky slabí, keď bo-
jujeme s infekciami, ako je chrípka či nachladenie. Keď os HPA 
mobilizuje telo na obranu alebo útek, hormóny nadobličiek pri-
márne utlmia činnosť imunitného systému, aby sa tak zachova-
li zásoby energie. Stresové hormóny sú natoľko účinné pri ob-
medzení funkcie imunitného systému, že ich lekári pacientom 
podávajú po transplantácii, aby ich imunitný systém neodmie-
tal cudzie tkanivo.

Prečo systém nadobličiek vypína imunitný systém? Pred-
stavte si, že ste v stane v africkej savane, máte bakteriálnu in-
fekciu a ku všetkému ešte poriadnu hnačku. Počujete, ako von-
ku pred stanom zreve rozzúrený lev. Mozog sa musí rozhodnúť, 
čo predstavuje väčšie nebezpečenstvo. Vášmu telu neprinesie 
žiadny úžitok, keď zvíťazíte nad baktériami, ale zožerie vás lev. 
Vaše telo teda zastaví boj s infekciou a namiesto toho radšej 
mobilizuje energiu na útek pred levom. Preto je sekundárnym 
dôsledkom zapojenia osi HPA to, že naruší vašu schopnosť bo-
jovať s chorobou.

Aktivácia osi HPA tiež narúša vašu schopnosť jasného uva-
žovania. Spracovávanie informácií v prednom mozgu, centre 
logického a výkonného uvažovania, je výrazne pomalšie ako re-
flexívna činnosť riadená zadným mozgom. V núdzovej situácii 
platí, že čím rýchlejšie sú informácie spracované, tým väčšiu 
nádej má organizmus na prežitie. Stresové hormóny nadobli-
čiek zužujú cievy v prednom mozgu, a tým obmedzujú jeho 
funkciu. Navyše hormóny potláčajú činnosť prefrontálneho 
kortexu, centra vedomej vôľovej činnosti. V stave núdze ciev-
ny tok a hormóny slúžia na aktiváciu zadného mozgu, ktorý je 
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zdrojom život zachovávajúcich reflexov, ktoré najúčinnejšie ria-
dia obrannú či únikovú reakciu. Aj keď je nevyhnutné, aby stre-
sové signály potláčali pomalšiu činnosť vedomej mysle a posil-
nili šance na prežitie, má to svoju daň... znižuje sa naše vedomé 
vnímanie a inteligencia (Takamatsu et al., 2003; Arsten a Gold-
man-Rakitz, 1998; Goldstein et al., 1996).

Strach zabíja
Spomínate si na tie zdrvené stuhnuté výrazy v tvárach ka-
ribských študentov medicíny, keď neuspeli v mojom teste, kto-
rý bol ekvivalentom hladného leva? Keby moji študenti zostali 
stuhnutí strachom, garantujem vám, že by na štátniciach podali 
rovnako neuspokojivý výkon. Prostá pravda je, že keď sa bojíte, 
ste hlúpejší. Učitelia to neprestajne vidia na študentoch, ktorým 
„sa v testoch nedarí“. Strach zo skúšky študentov paralyzuje 
a oni roztrasenými rukami označujú nesprávne odpovede, pre-
tože sa vo svojej panike nemôžu dostať k informáciám uloženým 
v mozgu, ktoré si tam starostlivo ukladali počas semestra.

Systém osi HPA je skvelým mechanizmom pre zvláda-
nie akútneho stresu. Avšak tento ochranný systém nebol na-
vrhnutý na to, aby bol neprestajne aktívny. V dnešnom svete 
nemá väčšina stresových situácií, s ktorými sa stretávame, for-
mu akútnych a konkrétnych „hrozieb“, ktoré dokážeme ľahko 
identifikovať, reagovať na ne a pokračovať ďalej. Sme nepre-
stajne prenasledovaní množstvom neriešiteľných starostí, kto-
ré sa dotýkajú nášho osobného života, práce aj našej vojnami 
zmietanej globálnej spoločnosti. Tieto starosti naše prežitie ne-
ohrozujú bezprostredne, no aj tak aktivujú os HPA, čo má za 
následok chronicky zvýšenú hladinu stresových hormónov.

Pre ilustráciu nežiaducich účinkov trvalého prísunu adre-
nalínu ako príklad použijem bežecké preteky. Na štartovacej 
čiare sa zoraďuje skupina skvelo vytrénovaných a zdravých 
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šprintérov. Hneď ako počujú pokyn „Pripravte sa!“, pokľak-
nú, oprú sa o ruky a podľa potreby si upravia štartovacie blo-
ky. Potom štartér zvolá: „Pozor!“ Atléti napnú svaly a zaprú 
sa o prsty rúk a nôh. Keď sú v stave „Pozor!“, ich telá uvoľnia 
adrenalínové hormóny, ktoré ich svalom dodajú silu na splne-
nie namáhavej úlohy, ktorá je pred nimi. Zatiaľ čo bežci čakajú 
na povel „Štart!“, ich telá sa napínajú v očakávaní nadchádzajú-
ceho výkonu. Pri normálnej súťaži toto napätie trvá sekundu či 
dve, kým štartér vykríkne „Štart!“. Ale v našej iluzórnej súťaži 
tento povel ku štartu, ktorý by atlétov uviedol do činnosti, ne-
prichádza. Atléti zostávajú v štartovacích blokoch, v ich krvi ko-
luje adrenalín, telá sú časom unavené od napätia, ktoré vzniká 
pripravenosťou na beh, ktorý sa však nekoná. Nezáleží na tom, 
v akej skvelej fyzickej kondícii sú, po niekoľkých sekundách na-
pätia sa títo atléti fyzicky zrútia.

Žijeme vo svete „Pozor!“ a stále väčšie množstvo vý-
skumných prác naznačuje, že náš prehnane ostražitý životný 
štýl vážne ovplyvňuje naše telesné zdravie. Naše každodenné 
stresory neustále aktivujú os HPA a naše telá pripravujú na ak-
ciu. Na rozdiel od pretekárov, stres v našom tele je zapríčine-
ný naším chronickým strachom a obavami. Takmer všetky zá-
važné ochorenia sú spojené s chronickým stresom (Segerstrom 
a Miller, 2004; Koppová a Réthelyi, 2004; McEwen a Lasky, 
2002; McEwen a Seeman, 1999).

V objavnej štúdii, ktorú v roku 2003 publikoval časopis Sien-
ce, bádatelia skúmali, prečo pacienti, ktorým sú podávané an-
tidepresíva typu SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytá-
vania serotonínu), ku ktorým patrí napríklad Prozac či Zoloft, 
nepociťujú okamžitú úľavu. Pacienti sa väčšinou začínajú cítiť 
lepšie až po dvoch týždňoch od začatia užívania liekov. Táto 
štúdia zistila, že u ľudí trpiacich depresiou je prekvapujúci ne-
dostatok delenia buniek v časti mozgu nazvanej hipokampus, 
čo je časť nervového systému, ktorá je sídlom pamäte. Bunky 
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hipokampusu obnovili proces delenia vo chvíli, keď pacienti za-
čali pociťovať pôsobenie SSRI lieku na zmenu ich nálady, teda 
týždne po začatí liečby. Táto i ďalšie štúdie spochybňujú teó-
riu, ktorá tvrdí, že depresia je jednoducho dôsledkom „chemic-
kej nerovnováhy“, ktorá ovplyvňuje schopnosť mozgu produ-
kovať monoaminové signálne chemické látky, najmä serotonín. 
Ak je to naozaj také ľahké, je pravdepodobné, že SSRI lieky by 
chemickú rovnováhu zabezpečili okamžite.

Viac bádateľov poukazuje na to, že zdrojom depresie je in-
hibícia neurónového rastu spôsobená stresovými hormónmi. 
V skutočnosti u pacientov trpiacich chronickou depresiou je hi-
pokampus a prefrontálny kortex, centrum rozumového uva-
žovania, fyzicky zakrpatený. V recenzii spomínanej štúdie, kto-
rú tiež publikoval časopis Science, sa uvádza: „V posledných 
rokoch je monoaminová hypotéza nahrádzaná stresovou hy-
potézou, ktorá predpokladá, že depresia vzniká vtedy, keď 
sa v mozgu rozkrúti súkolie stresu. Najvýznamnejším hráčom 
v tejto teórii je os HPA“ (Holden, 2003).

Pôsobenie osi HPA na bunkové spoločenstvo odzrkadľuje 
pôsobenie stresu na ľudskú populáciu. Predstavte si nervóz-
nu spoločnosť v čase studenej vojny, kedy myslenie Američa-
nov značne zamestnávala možnosť jadrového útoku zo strany 
Rusov. Rovnako ako bunky mnohobunkového organizmu, tak 
aj príslušníci spoločnosti z obdobia studenej vojny aktívne pra-
covali na rôznych pracovných pozíciách, čím podporovali rast 
spoločenstva, a zvyčajne spolu aj dobre vychádzali. Predstav-
te si situáciu keď sa vo fabrikách vyrába, stavbári budujú nové 
domy, obchody s potravinami predávajú potraviny a deti v ško-
le sa učia abecedu. Spoločenstvo je zdravé a rastie, zatiaľ čo 
jeho členovia konštruktívne smerujú k spoločnému cieľu.

Naraz sa mestom rozozvučí zvuk sirén ohlasujúci ná-
let. Všetci prestanú pracovať a začnú utekať, snažia sa nájsť 
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bezpečný úkryt pred bombardovaním. Harmónia spoločen-
stva je narušená tým, ako si jednotlivci, ktorí sa teraz stara-
jú len o svoje vlastné prežitie, razia cestu k leteckým krytom. 
Po piatich minútach sa ozve siréna ohlasujúca koniec poplachu. 
Obyvatelia sa vracajú do práce a pokračujú vo svojich životoch 
v rozvíjajúcej sa spoločnosti.

Ale čo by sa stalo, keby zazneli sirény, obyvatelia by sa ukry-
li v krytoch, ale už by sa neozval žiaden signál, ktorý by ich vy-
slobodil? Ľudia by zostali v stave obrany po nekonečne dlhý 
čas. Ako dlho môžu v takom stave vydržať? Spoločenstvo by 
nakoniec skolabovalo pre nedostatok potravy a vody. Jeden 
po druhom, dokonca aj tí najsilnejší, by zomeli, pretože chro-
nický stres je vysiľujúci. Spoločenstvo ľahko dokáže prežiť krát-
kodobý stres, ako je napríklad útek pred náletom, ale ak stres 
pokračuje, táto situácia vedie k zastaveniu rastu a k zrúteniu 
celého spoločenstva.

Iným príkladom toho, aký vplyv na populáciu má stres, je 
tragédia z 11. septembra. Až do útoku teroristov sa americká 
krajina rozvíjala. Potom, okamžite po 11. septembri, keď sa šok 
z tej správy rozšíril nielen v celom štáte New York, ale v celom 
národe, sme pocítili obavy o svoj život. Vládne prehlásenie 
zdôrazňujúce neustálu prítomnosť nebezpečenstva v súvis-
losti s týmto útokom pôsobilo ako adrenalínový signál. Ten-
to signál posunul členov spoločenstva zo stavu rastu do sta-
vu obrany. Po niekoľkých dňoch ochromujúceho strachu bolo 
zdravie ekonomiky krajiny tak narušené, že musel zasiahnuť 
prezident. Aby stimuloval rozvoj, prezident opakovane zdô-
raznil: „Amerika je otvorená pre obchod.“ Chvíľu trvalo, kým 
obavy pominuli a ekonomika sa odrazila od dna. Avšak hrozba 
teroristického útoku naďalej oslabuje životaschopnosť kraji-
ny. Ako národ by sme mali starostlivejšie zvážiť, ako náš strach 
z budúcich teroristických činov naďalej oslabuje životaschop-
nosť našej krajiny. V istom zmysle už teroristi vyhrali, pretože 
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nás vystrašili tak, že sme sa ocitli v stave chronickej, dušu osla-
bujúcej obrane.

Rád by som vám odporučil, aby ste aj vy venovali pozor-
nosť tomu, ako vaše obavy a z nich vyplývajúce obranné vzor-
ce správania ovplyvňujú váš život. Ktoré obavy brzdia váš rast? 
Odkiaľ sa berú? Sú nevyhnutné? Majú reálny základ? Prispievajú 
k celistvému prežívaniu života? Týmto obavám a tomu, odkiaľ 
prichádzajú, sa bližšie venujem v nasledujúcej kapitole o uve-
domelom rodičovstve. Ak dokážeme mať svoje obavy pod kon-
trolou, môžeme opäť získať kontrolu aj nad svojím životom. 
Prezident Franklin D. Roosevelt dobre poznal deštruktívnu silu 
strachu. Slová vyberal starostlivo, keď v čase Veľkej krízy a nad-
chádzajúcej druhej svetovej vojny národu povedal: „Nemáme 
sa čoho obávať, iba obáv samých.“ Zbaviť sa obáv je prvým 
krokom na našej ceste k plnšiemu a spokojnejšiemu životu.
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Kapitola 7

UVEDOMELÉ 
RODIČOVSTVO

Rodičia ako genetickí inžinieri

Nepochybne ste už počuli to lákavé tvrdenie, že len čo rodi-
čia odovzdajú gény svojim deťom, začnú v ich živote hrať 

iba druhé husle – rodičia ich musia iba živiť a šatiť a potom už 
len čakajú, kam deti ich predprogramované gény zavedú. Ten-
to názor rodičom umožňuje pokračovať v ich „živote pred 
deťmi“ – deti môžu jednoducho odložiť do jaslí alebo nechať 
u tety na stráženie. Táto myšlienka sa zamestnaným a lenivým 
rodičom veľmi páči.

Páči sa tiež rodičom, ako som ja, rodičom, ktorí majú biolo-
gické deti s celkom odlišnými osobnostnými črtami. Kedysi som 
si myslel, že moje dcéry sú preto také rozdielne, lebo pri počatí 
zdedili rôzne sady génov. Išlo o náhodný proces výberu, pri kto-
rom sme, ich matka a ja, nezohrávali žiadnu úlohu. V podstate 
som si myslel, že ak vyrástli v rovnakom prostredí (starostlivosť), 
tak dôvod, prečo sú také rozdielne, musí byť genetický (príroda).

Teraz však viem, že skutočnosť je iná. Najmodernejšie vedec-
ké poznatky potvrdzujú to, čo matky a osvietení otcovia vedeli 




