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PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY DYSMENOREY – PŘEHLEDOVÁ STUDIE 

Kateřina Staňková, Alena Hricová, Roman Procházka 

Abstrakt  

Dysmenorea (bolestivá menstruace) představuje stále tabuizované, případně bagatelizované téma, 

ačkoli se týká významného počtu žen. Problém může mít rovněž zásadní psychologické konsekvence. 

Článek v podobě systematické přehledové studie předkládá přehled dosavadních poznatků 

o psychologických a psychopatologických aspektech dysmenorey na základě rešerše databáze 

časopiseckých zdrojů. Tématika je rozdělena do několika oblastí zaměřených na psychologické teorie 

vzniku dysmenorey, psychopatologii spojenou s dysmenoreou, ovlivnění selfkonceptů (jako je 

sebepojetí, locus of control, body image, aj.) a psychoterapeutické přístupy řešení dysmenorey. 

Dysmenorea může mít negativní vliv na sebevědomí a sebedůvěru žen v průběhu menstruace i mimo 

ni, negativně ovlivňuje kvalitu života, sociální vztahy a vnímání vlastního těla. Řadou výzkumů je 

potvrzena souvislost s emočními problémy, stresem a psychopatologiemi jako je depresivita, úzkost, 

neurotické problémy, OCD, poruchy příjmu potravy a dalšími. Léčba dysmenorey pomocí 

psychoterapie je účinná především v případě behaviorální a kognitivně behaviorální terapie, 

hypnoterapie, autogenního tréningu a dalších relaxačních technik a technik zaměřených na práci 

s tělem. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DYSMENORRHEA – A REVIEW STUDY 

 

Abstract  

Dysmenorrhea (painful menstruation) is still a taboo or trivialized topic, although it affects a 

significant number of women. The problem can also have major psychological consequences. The 

article, in the form of a review study, presents an overview of current findings on dysmenorrhea's 

psychological and psychopathological aspects based on a search of database journal sources. The 

topic is divided into several areas focused on psychological theories of the origin of dysmenorrhea, 

psychopathology associated with dysmenorrhea, the influence of self-concepts (such as self-concept, 

locus of control, body image, etc.) and psychotherapeutic approaches to solving dysmenorrhea. 

Dysmenorrhea can negatively affect women's self-confidence during menstruation and beyond, 

negatively affecting the quality of life, social relationships, and perception of one's body. Several 

studies have confirmed the connection with emotional problems, stress and psychopathologies such 

as depression, anxiety, neurotic problems, OCD, eating disorders and others. The treatment of 

dysmenorrhea using psychotherapy is effective, especially in the case of behavioral and cognitive 

behavioral therapy, hypnotherapy, autogenic training and other relaxation techniques and 

techniques focused on working with the body. 
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Úvod  

Menstruace je nedílnou součástí každé ženy po většinu jejího života a ovlivňuje zhruba jednu čtvrtinu 

každého měsíce její fyzický i psychický stav. Existuje vícero poruch menstruačního cyklu, z nichž 

jedna z nejběžnějších, dysmenorea neboli bolestivá menstruace, ovlivňuje až 20 % všech žen 

v reprodukčním věku (Hodická et al., 2015). Dysmenorea stejně jako menstruace celkově přesto 

zůstává stále určitým tabu a vyjma lékařských oborů jí není věnována dostatečná pozornost. 

V psychologii existují na toto téma spíše kvantitativní studie, studie zaměřené na prožívání žen 

s dysmenoreou jsou ojedinělé. Poměrně velká pozornost se ale věnuje vlivu bolesti na psychiku. 

V případě dysmenorey je sice bolestivost během menstruačního krvácení v podobě silných, bodavých 

a paralyzujících křečí v podbřišku a v bederní oblasti provázena dalšími negativními fyzickými 

příznaky jako je pocení, ztráta chuti k jídlu, bolesti hlavy, třes, nevolnost/zvracení, závratě, průjmy 

či mdloby. Některé ženy mají tak výrazné problémy, že jsou po dobu menstruace lékařem 

zneschopněny (Eryilmaz et al., 2010), jiné jsou omezeny v různých aktivitách. Dysmenorea ovlivňuje 

emoční prožívání (Iacovides et al., 2015), ale také sebepojetí, sebeobraz a sebedůvěru (Riva et al., 

2011), stejně jako vztahovou rovinu a well-being (Vlachau, 2019). Koreluje také s různými 

psychopatologickými fenomény (Balık et al., 2014; Bajalan et al., 2019). Cílem našeho příspěvku je 

předložit přehled dosavadních poznatků o psychologických a psychopatologických aspektech 

dysmenorey. Na dané téma existuje již systematická přehledová studie Bajalan et al. (2019), v českém 

prostředí dosud podobná studie zpracována nebyla. Téma jsme zároveň pojali více komplexně. 

Zatímco Bajlan et al. (2019) se zabývá dopady dysmenorey na psychiku v podobě psychických a 

psychiatrických obtíží, náš článek se věnuje rovněž psychickým příčinám a psychoterapeutické léčbě. 

V závěru studie uvádíme náměty na opatření, jak zohledňovat dysmenoreu v různých oblastech. 

 

Metody  

Rešerše dostupných zdrojů v Google Scholar byla provedena na základě vyhledávání kombinace 

klíčových slov dysmenorea/menstruační bolesti (dysmenorrhea) + psychické problémy 

(psychological problems), psychologie (psychology), sebepojetí (self-concept), well-being, deprese 

(depression), úzkost (anxiety) a stres (stress). Znamená to, že rešerše měla několik "kol", kdy jsme 

kombinovali vždy "dysmenorea" and „další výraz". Používali jsme jen anglické výrazy. Vyhledávané 

články nebyly dále nikterak omezeny, a to ani časově a byly zahrnuty všechny články relevantní 

zpracovávanému tématu. Ačkoli po zadání klíčových slov systém uvede velký počet odkazů, ne vždy 

se jedná o relevantní zdroje. Relevance je v tomto vyhledávači řazena postupně od nejrelevantnějších 

po nejméně relevantní. Postupovali jsme tak, že jsme pročítali články za sebou, a když přestaly být 

relevantní, přistoupili jsme k dalšímu klíčovému slovu. Byly využity všechny nalezené články, které 

splňovaly výše uvedené. Co se týče českých zdrojů, na dané téma psychologicky zaměřené studie 

absentují, resp. při použití klíčových slov v češtině nebyly nalezeny žádné relevantní zdroje. 

Vyhledávány byly tedy zdroje výhradně z oblasti medicíny a příbuzných oborů, a to za účelem 

doplnění zdravotnických informací o dysmenoree.   

Na základě analýzy obsahů článků jsme následně přistoupili k rozdělení dat do několika tematických 

kapitol zaměřených na psychologické teorie vzniku dysmenorey, psychopatologii spojenou 

s dysmenoreou, ovlivnění selfkonceptů (jako je sebepojetí, locus of control, body image, aj.) a 

psychoterapeutické přístupy řešení dysmenorey. Konečný počet analyzovaných článků byl 37. 

Integrativní přehled psychických aspektů dysmenorey přikládáme souhrnně v tabulce 1 níže.  
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Tabulka 1: INTEGRATIVNÍ PŘEHLED PSYCHICKÝCH ASPEKTŮ DYSMENOREY  

 

I. Psychologické teorie 

vzniku dysmenorey 
   Autoři studií (I.) 

 

Autoři studií (II.) 

 

Autoři studií (III.) II. Zjištěné rizikové 

patopsychické faktory 

dysmenorey  

III. Self koncepty                 

u dysmenorey 

Odmítání, odpor či 

ambivalentní postoj 

k matce, ženské roli, 

mateřství a sexualitě. 

Berry & McGuire, 1972;     

Schuth, 1991 

Deprese, anhedonie Latthe et al., 2006;                

Ibrahim et al., 2015;             

Gollenberg et al.,2010; 

Sigmon et al., 2000; 

Ambresin et al., 2012 

Jung & Kim, 2004* 

Nižší míra self efficacy u 

žen s dysmenoreou (DM) 

oproti ženám bez DM.  

Naghizadeh, 2019 

Úzkostné prožívání, 

neuroticismus 

Distres * 

Osamělost, nižší kvalita 

sociálních vztahů 
Mou et al., 2019 

 

„Pláč dělohy“ – 

opakované selhávání 

ženy otěhotnět, jež menses 

symbolizuje 

Deutsch, 1953 

OCD Jones et al., 2016  Míra self-esteem u žen 

má tendenci variovat 

napříč menstruačním 

cyklem     (nejnižší je 

v době menses).  

Starke, 1974  

 

Suicidální sklony Ambresin et al., 2012   

Poruchy příjmu potravy Ambresin et al., 2012  

 

 

Zablokované sexuální 

vzrušení nasměrováno 

proti menstruaci 

Schuth, 1991 

Impulzivní sensation 

seeking 
Liang et al., 2012 

Nižší spokojenost se 

sebou a se svým tělem u 

žen s dysmenoreou oproti 

ženám bez DM. 

Bloom et al., 1978 

 

Stížnosti na tělesný a 

zdravotní stav                                 

(somatické symptomy) 

Bajalan et al., 2019;           

Bettendorf et al., 2008 

 

 

Vyšší míra agrese 
Bahrami et al., 2017;        

Bajalan et al., 2019 
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Anticipace bolesti 

(společenské dogma, 

dysmenorea v rodině, 

osobní zkušenost) 

Schuth, 1991; 

Lewis et al., 1983;            

Clarke & Ruble, 1978 

Traumatický attachment Xu et al., 2016 

Neschopnost adekvátně 

korigovat bolest je 

spojována se sníženým 

internal locus of control.  

Crisson, 1988 

 

PTSD Jones et al., 2016  

 

 

Sexuální zneužití a 

sexuální trauma 
Ambresin, 2012  

 

 

Sekundární zisk z nemoci 

(pozornost, možnost 

zneschopnění) 

Schuth, 1991 

Traumata spojené s 

bolestivou menstruací 
Santina et al., 2012 

Ženy trpící dysmenoreou 

vykazují zvýšené prožitky 

bezmoci (helplessness).  

Wijma et al., 1989 

 

 

 

Byla objevena souvislost 

mezi dysmenoreou a 

negativním body image. 

 

Suicidiální myšlenky Ambresin et al., 2012  

Celkově snížené 

well-being 
Iacovides et al., 2015  Khazai, 2012  
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Dysmenorea 

Dysmenoreu řadíme do systému poruch menstruačního cyklu a v různé míře se vyskytuje u zhruba 

16-91 % žen produktivního věku (Ju, Jones & Mishra, 2014). Bolest se může začít vyskytovat den 

před, nejčastěji však v den započetí menstruace, a trvá zhruba 1-3 dny. Bolest může mít různou 

intenzitu, od neurčitých tlaků v podbřišku až po silné křečovité stavy podobající se mnohdy svou 

intenzitou porodním bolestem a kontrakcím. Tato porucha je mnohdy provázena řadou další velmi 

nepříjemných fyziologických příznaků, jako jsou periodické poruchy gastrointestinálního traktu 

projevující se nauzeou, zvracením či průjmy, jež se spolu s bolestí v průběhu menstruačního cyklu 

mohou objevovat. Dalšími negativními příznaky dysmenorey, jež ji mohou velmi často provázet, jsou 

bolesti hlavy, závratě, tachykardie, pocity tepla, pocení, zimnice, horečky, zvýšené močení, 

nespavost, vážné stavy dezorientace, narušené vnímání, pozornost a schopnost koncentrace, 

vazomotorické poruchy až kolapsové stavy a ztráta vědomí (omdlévání) v přímém průběhu 

menstruace (Chovanec & Dostálová, 2009; Kolář, 2009). 

Dysmenorea je také velmi často provázena negativními psychickými procesy jako hostilita, 

podráždění, úzkost, deprese, apatie a vyčerpání. Obecně vede k sníženému well-being ženy (bio-

psycho-sociální a pracovní oblast), kdy byl zaznamenán negativní vliv na fyzickou i psychickou 

pohodu ženy, její výkon a úspěch ve škole a práci, dále markantní dopad na její sociální aktivity, 

rodinné a partnerské vztahy a schopnost vykonávat a naplňovat sportovní a volnočasové aktivity, jež 

jsou za normálních okolností běžnou součástí jejího života (Chovanec & Dostálová, 2009; Balık et 

al., 2014).  

Na základě etiopatogeneze rozlišujeme primární a sekundární dysmenoreu. Primární dysmenorea se 

vyskytuje u žen s normální (funkční) anatomií pánve. I přesto, že etiopatogeneze primární 

dysmenorey není doposud přesně známa, předpokládá se, že na fyziologické úrovni se jedná 

o zvýšenou tvorbu prostaglandinů, tvořících se v děložní sliznici a myometriu (Chovanec & 

Dostálová, 2009) či zvýšená citlivost na ně. Při terapii se jako nejúčinnější u akutních příznaků 

primární dysmenorey projevila blokáda ovulace kombinovanou hormonální antikoncepcí 

(Guimarães, & Póvoa, 2020). Vedle fyziologických jsou jako významné faktory bolestivosti a 

vedlejších příznaků předpokládány faktory psychogenního charakteru (Bajalan et al., 2019). 

Sekundární dysmenorea je způsobena orgánově anatomickou či pánevní abnormalitou a patologií 

(malformací) anebo gynekologickými (zánětlivými či neoplastickými) onemocněními či 

gynekologickými záněty (Roztočil & Bartoš, 2011). 

 

Rizikové patopsychické faktory dysmenorey 

Deprese je nejčastější psychiatrickou poruchou spojenou s bolestí a mající vliv na menstruační 

cyklus. Deprese snižuje práh bolesti a umocňuje její prožitky a současně má také tendenci snižovat 

účinky analgetik. Dysmenorea bývá oproti kontrolní skupině spojována se zvýšeně špatnou náladou, 

depresivností, pocity obav a strachu, sníženou chutí do života, úzkostnými problémy a distresem 

(Latthe et al., 2006; Ibrahim et al., 2015; Jung & Kim, 2004). Deprese, úzkost a ztráta sociálních 

podpůrných sítí pak také mohou, dle některých výzkumů, zvýšit pocit menstruační bolesti (Balık et 

al., 2014; Mou et al. 2019). Hypotetický vliv nekvalitních mezilidských vztahů, nedostatku prožívané 

sociální opory a deprese na výskyt dysmenorey poukazuje i výzkum (Mou et al. 2019), kde bylo 

zjištěno, že jak četnost, tak závažnost dysmenorey pozitivně koreluje s negativními emocemi, 

prožíváním osamělosti a prožívanými mezilidskými problémy. Tyto výsledky naznačovaly, že ženy 

s horšími mezilidskými vztahy a prožívanou samotou mívají horší dysmenoreální příznaky nežli ženy 



 

2022, roč. 16, č. 4 

              Přehledové studie 

 
 

63 

bez těchto potíží. Naopak bylo zjištěno, že dobré mezilidské vztahy mohou zlepšit negativní náladu, 

a do určité míry dokonce také zmírnit příznaky dysmenorey.  

Dysmenorea se také více vyskytuje u žen se schizofrenií a OCD, sebevražednými sklony, poruchami 

příjmu potravy, impulzivním sensation seeking (vyhledáváním mimořádných zážitků/prožitků), 

stížnostmi na tělesný a zdravotní stav (somatické symptomy), somatizačními a represivními sklony a 

vyšší mírou agrese (Bahrami et al., 2017; Bajalan et al., 2019). Dalšími zaznamenanými rizikovými 

faktory u pacientů s dysmenoreou byly traumatický attachment, PTSD a zkušenosti se sexuálním 

zneužíváním a sexuálním traumatem, ale též traumatické zážitky, jež vznikly v přímém důsledku 

bolestivé menstruace a prožitků s ní spojených způsobující naučené chování, anticipační úzkost, fobie 

(Bajalan et al., 2019). Přičemž studie obecně ukazují, že u žen s vyšší mírou zažívaného stresu, 

úzkostí a depresí je hlášen vyšší výskyt menstruačních problémů a poruch menstruačního cyklu 

obecně oproti ženám bez této psychické zátěže (Gollenberg et al., 2010; Sigmon et al., 2000; 

Ambresin et al., 2012). Ve výzkumech s převážně adolescentními dívkami se dále projevila 

významná asociace dysmenorey s poruchami nálad, stresem, emoční labilitou, problémy se 

sebepojetím, s pocity viny, sebeodmítáním a sebenenávistí, se suicidiálními myšlenkami a celkově 

sníženým well-being (Jung & Kim, 2004; Wang et al., 2004; Marlow& Matanoski, 199; Iacovides et 

al., 2015; Ibrahim et al., 2015; Ambresin et al., 2012). 

 

Psychologické teorie vzniku dysmenorey 

Psychoanalytické teorie vysvětlují výskyt dysmenorey u žen s ambivalentním postojem k matce, 

ženské roli, mateřství a sexualitě. Nejčastěji zmiňovanými komponenty v této oblasti jsou ženiny 

rozporuplné pocity a vnitřní konflikty spojené s ženskou rolí a porodem dítěte, odmítání ženské role, 

či dokonce odpor a zášť k ženství, ale také mnohdy i k samotné sexualitě (Berry & McGuire, 1972; 

Schuth, 1991). Další teorií v rámci psychoanalýzy je taktéž to, že bolest během menstruace 

představuje „pláč dělohy“ a vzniká na základě opakovaného selhávání ženy otěhotnět, kterou 

menstruace symbolizuje (Deutsch, 1953). Někteří autoři také uvádí zablokované sexuální vzrušení, 

které je nasměrováno proti menstruaci (Schuth, 1991). Zvažováno je také sebenaplňující se proroctví, 

které vzniká díky postojům matky vůči menstruaci a jejími prožitky bolesti během ní, kdy dívka 

následně očekává, že menstruace musí bolet a že bude bolet i u ní. Dysmenorea pak představuje určitý 

rodinně předávaný vzorec, který si dívka fixuje (Schuth, 1991). Kromě předávaných rodinných 

vzorců se může jednat i o obecné dogma, že má dívka očekávat bolest a že bolestivá menstruace patří 

k ženství (Clarke & Ruble, 1978). Současně ale také samotná předchozí zkušenost s bolestí během 

menstruace může vést k jejímu očekávání vedoucí k prožívání bolesti (podmíněná reakce) a současně 

soustředění se na ni, což může bolest zhoršovat (Schuth, 1991; Lewis et al., 1983). V neposlední řadě 

je pak zvažován a vnímán sekundární zisk z nemoci, kdy žena získává pozornost a možnost 

zneschopnění, uvolnění od běžných povinností, činností a úkolů, odpojení se a útěk od vnějšího světa, 

od sexuálních aktivit (Schuth, 1991). 

 

Self koncepty u dysmenorey 

Ženy s dysmenoreou vykazují dlouhodobě nižší míru sebevědomí a self efficacy, než ženy, které 

bolestivou menstruací netrpí (Naghizadeh, 2019). V jednom z výzkumů pak byla u žen 

s dysmenoreou měřena míra self-esteem před menstruací, během ní a po menstruaci v porovnání 

s ženami bez těchto obtíží. Výsledky ukázaly, že self-esteem se u žen měnilo, přičemž mělo tendenci 

vzrůstat po skončení menstruace, a to u obou skupin (Starke, 1974).  Ženy trpící dysmenoreou mají 
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zhoršené sebepojetí a jsou méně spokojeny samy se sebou a svým tělem (body satisfaction) (Bloom 

et al., 1978). Dlouhodobá bolest, kterou nejsou pacienti schopni v rámci svého onemocnění adekvátně 

korigovat, je spojována se sníženým internal locus of control (Crisson, 1988). Současně bylo zjištěno, 

že ženy trpící dysmenoreou vykazují zvýšené prožitky bezmoci (helplessness) (Wijma et al., 1989). 

V neposlední řadě byla objevena souvislost mezi dysmenoreou a negativním body image (Khazai, 

2012).   

 

Tabulka 2: PODROBNÝ PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH STUDIÍ 

 

Rizikové faktory  

 

Autoři Výzkum (N) 

Počet 

participantů/ 

informačních 

zdrojů  

Hlavní výzkumné výstupy 

Latthe et al., 

2006 

Systematická 

přehledová 

studie 

122 studií Řada psychosociálních faktorů (úzkost, deprese, 

psychologická komorbidita, sexuální zneužití) je 

silně asociována s řadou různých chronických 

pánevních bolestí vyskytujících se u žen. 

 

Ibrahim et al., 

2015 

Průřezová studie 435 participantů Jedním z hlavních psychických prediktorů se v rámci 

výskytu dysmenorey ukázal být stres. Depresivní 

ladění a emoční nestabilita se ukázaly být 

nejčastějším příznakem u dysmenorey. 

Balık et al., 

2014 

Průřezová studie 159 participantů Častější výskyt a zvýšené riziko deprese a úzkosti  

u adolescentních dívek s (primární) dysmenoreou 

Mou et al. 

2019 

Korelační studie Neuvedeno  Četnost a závažnost dysmenorey pozitivně koreluje 

s negativními emocemi, prožívanou nižší kvalitou 

soc. vztahů a pocity osamělosti 

Jones et al., 

2016  

Kohorta 11, 891 

participantů 

Častější výskyt psychiatrické poruchy, včetně 

schizofrenie a OCD 

u jedinců s těžkou dysmenoreou 

Ambresin et 

al., 2012  

Průřezová studie  3 340 

participantů 

Závažná forma dysmenorey byla významně spojena 

se sexuálním zneužíváním, suicidálními tendencemi, 

depresí a poruchami příjmu potravy. 

Liang et al., 

2012  

Korelační studie Neuvedeno  Deprese a jisté osobnostní rysy, jako neuroticismus a 

impulzivní sensation seeking jsou signifikantně 

asociovány s dysmenoreou. 

 

Bettendorf et 

al., 2008 

 

Korelační studie Neuvedeno  Zjištění pozitivní korelace mezi závažností 

dysmenorey a intenzitou úzkosti, deprese a 

uváděnými somatických potížemi. 

Bahrami et al., 

2017 

Nezjištěno 897 participantů Dysmenorea je vysoce převládající dysfunkcí mezi 

adolescentní populací. Ve spojení s dysmenoreou byl 

zjištěn častý a mnohonásobně vyšší výskyt depresivní 

nálady a agrese oproti kontrolní skupině. 
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Bajalan et al., 

2019 

Systematická 

přehledová 

studie 

11,928 studií Výskyt a závažnost primární dysmenorey může být 

ovlivněn několika faktory (demografické, 

gynekologické, psychosociální). Studie zjistily vztah 

mezi dysmenoreou a depresí, úzkostí, stresem a 

somatickými poruchami. 

Gollenberg et 

al., 2010; 

Korelační studie 259 participantů Vyšší míra prožívaného stresu pozitivně koreluje 

s vyšší závažností perimenstruačních příznaků. 

 

Sigmon et al., 

2000 

Korelační studie 550 participantů Ženy s vyšším sklonem k úzkostnosti trvale udávaly 

závažnější menstruační příznaky. 

 

Jung & Kim, 

2004 

Korelační studie 1653 

participantů 

Výskyt dysmenorey pozitivně koreluje se stresem 

u adolescentů 

 Wang et al., 

2004 

Prospektivní 

studie 

388 participantů Byla zjištěna významná souvislost mezi stresem 

a výskytem dysmenorey. 

Harlow& 

Matanoski, 

1991 

Korelační studie 259 participantů Vyšší vnímaný stres předchází zvýšené závažnosti 

perimenstruačních příznaků. 

Iacovides et 

al., 2015 

Přehledová 

studie  

21 studií Ženy s dysmenoreou hodnotily svou celkovou životní 

spokojenosti jako nižší než kontrolní skupina. 

Xu et al., 2016 Případová – 

kontrolní studie  

(Case-control)  

161 participantů Neadekvátní bonding a chronický traumatický 

attachment přímo souvisí s funkčními a 

emocionálními poruchami žen s primární 

dysmenoreou. 

Santina et al., 

2012 

Průřezová studie 389 participantů Dysmenorea byla signifikantně spojena s negativními 

menstruačními projevy. 

Self koncepty 
 

Naghizadeh, 

2019 

Průřezová a 

komparativně 

deskriptivní 

studie 

370 participantů Ženy s dysmenoreou vykazují dlouhodobě nižší míru 

self eficacy, než ženy bez dysmenorey. 

Bloom et al., 

1978 

Experiment 48 participantů Ženy s dysmenoreou byly oproti kontrolní skupině 

více úzkostné, depresivní, introvertní, méně 

spokojené se svým tělem (body satisfaction) a 

sociální oblastí.  

Crisson, 

1988 

Korelační 

analýza 

62 participantů Nižší míra prožívaného internal locus of 

control/výskyt external locus of control u osob 

trpících bolestí je spojována s vyšší mírou prožívané 

bezmoci, stresu, úzkostmi a užíváním maladaptivních 

copingových strategií.   

Wijma et al., 

1989 

Přehledová 

studie 

Neuvedeno Ženy trpící těžkou primární dysmenoreou vykazují 

typický vzorec chování charakterizovaný útěkem, 

vyhýbáním se, nečinností a prožitky vlastní 

bezmocnosti (helplessness). 

Khazai, 2012 Deskriptivně – 

korelační studie  

259 participantů Byl pozorován významný vztah mezi primární 

dysmenoreou, tělesným obrazem (všemi komponenty 

tělesného obrazu), a styly zvládání. Byl identifikován 

negativní vztah.   
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Psychoterapie dysmenorey 

Psychoterapie umožňuje dysmenoreu buď zcela eliminovat, či pomáhá k jejímu efektivnějšímu 

zvládání, vzhledem k tomu, že hlavní problematikou dysmenorey je prožívaná bolest, pro kterou 

existují efektivní psychoterapeutické postupy (Aboualsoltani et al., 2020). V rámci psychoterapie 

bolesti se jako jedna z nejúčinnějších jeví kognitivní terapie a KBT s cílem snížit úroveň prožívané 

bolesti, podpořit vlastní proaktivitu postižené ženy, zvýšit vnitřní optimismus, self-esteem, self-

efficacy a pocit kontroly nad bolestí a svým životem. Využívají se techniky zaměřené na rozptýlení 

či odklon pozornosti, jako je imaginativní nepozornost, imaginativní transformace bolesti či kontextu, 

nebo odvedení pozornosti (Gorczyca et al., 2013; Ehde et al., 2014). Jako kognitivně behaviorální 

techniky pro zvládání bolesti jsou pak využívány např. relaxace a hluboké dýchání, rozptýlení, 

imaginace aj. Při nácviku je subjektům dána příležitost vyzkoušet si své nově nabyté dovednosti buď 

prostřednictvím imaginace, hraní rolí, či vystavením se skutečnému bolestivému stresoru (Winterowd 

et al., 2003; Thorn & Kuhajda, 2006). 

Dále jsou v psychoterapeutické léčbě dysmenorey využívány relaxační techniky a autogenní 

relaxační trénink (Heczey, 1980), biofeedback (Chromý & Honzák, 2005; Sedlacek & Heczey, 1977) 

hypnóza, sugesce, desenzibilizace (Lewis et al., 1983), Lamazeho techniky, což jsou postupy 

primárně určené pro zvládání přirozených porodů a stojí hlavně na dechovém cvičení (Denney & 

Gerrard, 1981). V České republice zaznamenáváme podobné cvičení u Ludmily Mojžíšové (Kolář, 

2009).  

Obzvláště významné účinky byly zaznamenány u autogenního tréninku, Lamazeho a hypnoterapie 

(Denney & Gerrard, 1981). K léčbě dysmenorey jsou aplikovány dvě formy hypnoterapie - 

hypnotická sugesce a hypnoanalýza. Hypnoanalytický přístup je založen na předpokladu, že 

dysmenorea souvisí s konkrétním psychologickým konfliktem, od povrchních obav týkajících se 

menstruace, až po hluboké konflikty ohledně ženskosti (Lewis et al., 1983).  

 

Závěr  

Souvislost dysmenorey a psychických faktorů se dle dosavadní literatury jeví jako obousměrná. 

Psychické problémy jako deprese, úzkost a jiné negativní emoce představují rizikové faktory a 

potenciální příčiny vzniku primární dysmenorey. Negativní emoce, deprese a úzkost mohou 

zhoršovat citlivost na bolest a zintenzivnit její prožívání. Emoční prožitky vyvolávané zažívanou 

bolestí mohou vyvolávat psychické problémy a mít následný opětovný somatický dopad. Snížená 

kvalita života způsobená dysmenoreou může u pacientek vyvolávat negativní emoční prožitky a 

zvýšenou nespokojenost. Menstruace tak slouží jako jakýsi identifikátor psychické a fyzické pohody 

ženy a současně mediátor psychických problémů (psychosomatický mediátor – body mind problem) 

(Staňková, 2022). 

Výskyt dysmenorey a její závažnost lze regulovat prostřednictvím práce s tělem a psychikou, 

tedy snižováním psychického a fyzického stresu a napětí v rámci psychorelaxačních technik. 

Přínos této přehledové studie shledáváme v shrnutí a komplexním propojení dosavadních poznatků 

pojící se k bio-psycho-sociální problematice dysmenorey a současně následné prezentování možných 

psychoterapeutických intervencí pro tuto oblast. Pochopení souvislostí vzniku a umocňování 

bolestivé menstruace vnímáme jako podnět pro další výzkum. Na základě osvěty pro oblast 

personalistiky, medicíny a psychologie pak mohou být utvořena další opatření pro takto postižené 

ženy. 
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Podněty pro další výzkum 

  

- jednotlivé terapeutické směry a výsledky zkušeností a práce terapeutů s touto skupinou (další 

specifické faktory dysmenorey, účinné techniky) 

- identifikování rozšířené psychopatologie u dysmenorey (na území ČR) 

- psychické proměny při fyzické práci/eliminaci dysmenorey 

- psychobiologický experimentální výzkum naturopatické léčby dysmenorey a jejího dopadu 

na psychické a biologické proměny ženy a její dysmenorey (konkrétní bio/psychické efekty) 

- sledování potencionálního vliv dysmenoretických zkušeností na tonus v děloze a pánevní 

oblast a jeho následný dopad na sexualitu/kvalitu sexuálního života, další dysmenoretickou 

zkušenost, (její výskyt a závažnost) aj. patologie a gynekologické procesy. 

- partnerské, rodinné a sexuální vztahy a jejich vliv na dysmenoreu (obousměrná perspektiva) 

- hlubší sledování locus of control, naučené bezmocnosti a dalších self konceptů (na území ČR) 

 

Návrhy opatření  

Personalistika – zvýšená tolerantnost a přizpůsobení pracovního režimu ženám v průběhu menstruace 

(periodické days off, home office, modifikace pracovní náplně); detabuizace tématu a eliminace 

devalvačních tendencí v pracovním prostředí. Braní v potaz aktuální stav žen (s dysmenoreou) při 

výběrovém řízení a eliminování jejich diskriminace.  

Vzdělávání (školství) – osvěta v dané oblasti, přístup k dívkám s dysmenoreou (například úlevy na 

hodinách tělesné výchovy). 

Medicína – vyšší osvěta v oblasti psychosomatických aspektů dysmenorey a jejich přirozené 

aplikování při práci s klienty (diagnostika, léčebné návrhy a opatření); iniciace proaktivního 

propojování služeb medicínských a psychologických (psychosomatický přístup).  

Psychologie – orientace v potencionálních osobnostních a psychických faktorech dysmenorey 

(psychosociální profil ženy s dysmenoreou); psychoterapeutické podněty pro práci s těmito ženami, 

včetně efektivních nástrojů.   
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