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Psychoterapia

Psychosomatické problémy spojené s incestním sexuálním zneužíváním v dětství

Petr Weiss

Při rozboru incestní delikvence badatelé vycházejí z před-
pokladu, že existuje vývojově vzniklý mechanismus, který
vede k vyloučení sexuálních aktivit mezi blízkými příbuz-
nými, a to především kvůli jejich možnému deterioračnímu
vlivu na kvalitu potomstva. Základem tohoto mechanismu
je získaná averze nebo nezájem týkající se představy sexu-
álních aktivit s partnerem, s nímž byl jedinec v intenzivním
kontaktu v době raného dětství, zvláště do věku 30 měsíců.
Jde o tzv. Westermarckův efekt, nazvaný dle svého finského
objevitele. Uvedený mechanismus byl v minulosti k vylou-
čení možnosti incestních styků nutný, jelikož nejbližší so-
ciální okolí našich předků bylo tvořeno blízkými genetickými
příbuznými. Z této teorie pak plyne, že zdaleka nejméně
obvyklým druhem incestu je incest typu matka-syn nebo
matka-dcera, jelikož je blokován intenzivními pouty vytvo-
řenými během kojeneckého období dítěte.
Výzkumy se shodují ve zjištění, že nejčastěji je odhalován

a postihován výskyt incestu typu otec-dcera, eventuálně ne-
vlastní otec-dcera (zde se někdy mluví o tzv. nepravém in-
cestu či pseudoincestu), naopak incestní styky mezi matkou
a synem či matkou a dcerou jsou spíše výjimečné.
Pro mnohé děti z incestních rodin je sexuální kontakt je-

dinou cestou k získání lásky a pozornosti rodičů. Oběti para-
doxně drží rodinu pohromadě, přebírají zodpovědnost za její
fungování, považují často za přirozené plnit sexuální přání
otce či bratra. Cítí se vinny za to, co se děje, a po případ-
ném oznámení deliktu jsou často nejvíce potrestány samy
– ztrátou uvězněného otce a rozpadem rodiny, sociální stig-
matizací nebo případným umístěním mimo rodinu v dětském
domově.
Následky sexuálního zneužití na další partnerský a sexu-

ální život obětí jsou dle výzkumů velmi průkazné. Není jistě
náhodou, že velký podíl žen v dětství sexuálně zneužitých
je nacházen mezi prostitutkami, toxikomankami, alkoholič-
kami, ale například i mezi ženami pokoušejícími se o sebev-
raždu – až 56% těch, jež se o sebevraždu pokusily jednou,
a 70% těch, jež se o ni pokusily opakovaně, mělo v anam-
néze sexuální zneužití v dětství. Mezi psychiatrickými pa-
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cientkami všech diagnóz (především s diagnózou deprese,
hraničních poruch osobnosti a poruch příjmu potravy) je
rovněž počet zneužitých dívek významně vyšší než v obecné
populaci.

Intrafamiliární – tedy incestní – zneužití mívá následky
nejtragičtější. U obětí incestu se v dospělosti zjišťuje – navíc
k poruchám navazování partnerských vztahů a k sexuálním
dysfunkcím, které jsou obvyklé u obětí sexuálního zneužití
v dětství obecně – i narušení jejich schopností plnit vlastní
rodičovskou funkci.

Ve svém příspěvku chceme referovat o pacientce, u které
došlo k incestnímu zneužívání v dětství vlastní matkou,
a u které se následky této traumatizace projevily ve velmi
výrazné psychosomatické symptomatice v dospělosti.

Kazuistika

Jde o 40-letou ženu se středoškolským vzděláním, podruhé vda-
nou, s jedním 12-letým synem. Při návštěvě Sexuologického
ústavu byl psychiatrem a sexuologem zjištěn únavový syndrom
a deprese nejasné etiologie, ordinován Aurorix a Secatoxin, při
další návštěvě kostatován stav beze změn. Aurorix byl nahra-
zen Lexaurinem a pacientka byla odeslána k psychologickému
vyšetření a další psychoterapeutické péči. Uvedla, že zatím ni-
kdy nedosáhla orgasmu, ani při masturbaci a ani v partnerském
sexu. Psychiatricky léčená nebyla. V minulosti opakovaně ope-
race kvůli cystám mammy a na ováriích.

Narodila se mladým manželům, otci bylo 19 a matce 18 let,
po roce se rodiče rozvedli. Otec se odstěhoval a ona zůstala
s babičkou a dědou. Matku poté viděla jen párkrát, ta střídala
partnery a chodila po večírcích. Když jí bylo 9 let, narodil se
jí bratr, kterého musela hlídat. Nechodila proto ani moc do
školy, byla s dítětem sama doma i několik dní, když se matka
doma objevila, stejně se nebyla schopná o dítě postarat. Po
roce si matka našla partnera a pacientka se mohla vrátit k pra-
rodičům. Ve 13 letech se však musela k matce na její žádost
vrátit a pokračovat v péči o bratra. Matka pracovala na směny
a v době její nepřítomnosti začal její partner pacientku v po-
steli osahávat. Nevěděla co má dělat, tak třeba ve čtyři ráno
vstala z postele a začala žehlit nebo uklízet. Partner matky ji
však osahával dál.
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Po dvou měsících to nevydržela a matce o tom řekla. Ta se
však – zřejmě z obavy, že by partnera jinak ztratila – rozhodla,
že je načase, aby pacientka poznala sexuální styk. Začala jí
vysvětlovat jak se předstírá orgasmus, jak se má pohybovat
a názorně jí to s přítelem předváděli, například i to, že se do ní
vejde celá jeho ruka apod. Pak ji vzali do postele a začali se s ní
oba mazlit. Matka a její přítel ji střídavě líbali na ústa, na prsa,
ale nejvíce jí bylo nepříjemné, když ji matka jazykem dráždila
na přirození, nebo když ji líbala francouzským polibkem. Došlo
i na soulože s jejím přítelem. Matka však při tom dělala scény,
že už je stará, a že ji vlastně oni dva k sexu vůbec nepotřebují,
takže se stávalo, že uprostřed styku musel její přítel přestat
a začít souložit s matkou, aby ji uklidnil. Zkoušeli pak u toho
i různé pomůcky, například banán. Ke styku docházelo často,
třeba i několikrát týdně a trvalo to celé dva roky. Pacientka si
začala pomalu uvědomovat, že něco není úplně v pořádku, ale
myslela si, že matka by jí přece neublížila.
V 15 letech musel její děda do nemocnice, babička zůstala

na vše sama. Pacientka se k ní okamžitě vrátila a velmi se jí
tím ulevilo. Od 16 let pak začala pracovat, s matkou se stýkala
jen tehdy, kdy ji volali z hospody, aby si ji odvezla domů, nebo
když přivezla jídlo mladšímu bratrovi, který s matkou zůstal.
Zneužití nikdy nikomu neoznámila a nemluvila o něm.
Měla pak vždy problémy navazovat vztahy s muži, vyhledá-

vala starší a ženaté, aby nehrozilo, že budou spolu. V 18 letech
měla první styk, s 50 letým mužem, byl to neutrální zážitek.
Začala sex brát jako nutné zlo, s tím, že není důležité, zda
ona z toho něco má. Je to jako chodit do práce, musí se tam
a člověk si to snaží nějak zpříjemnit, aby se to vůbec dalo vydr-
žet. Zkoušela i onanovat, klitoridálně, dosáhla určitého stupně
vzrušení, ale orgasmu nedosáhla nikdy.
Je podruhé vdaná, už šestý rok. Manžel je mladší, má vy-

sokou sexuální potřebu, chce styk i vícekrát denně. Zpočátku
ho měli i 3–4x denně, pak postupně začala snižovat jejich frek-
venci, mají však dosud denně buď styk, nebo mu to musí udělat
rukou. On pak ještě navíc onanuje. Je to pro ni stále méně
únosné, má stavy, že dostává záchvaty kašle, když má jít do
postele. Má navíc stálé gynekologické problémy, mykózy, chodí
i na imunologii, ale neví, zda i ty mykózy nejsou náhodou psy-
chogenní. Při první návštěvě byl vysloven zákaz styku, zákaz
jakékoliv sexuální iniciativy ze strany manžela, který on ak-
ceptoval.
Při druhé návštěvě uvedla, že s manželem teď nemá žádné

styky. Je klidnější, protože ví, že na ni nesáhne, naopak má
někdy chuť ho pohladit. Měla i chuť na mazlení, ale bála se, že
by to pokračovalo jako předtím. Bolesti hlavy, únavu a stres
však pociťuje nadále. Trpí

”
žaludeční neurózou“, Lexaurin jí

pomáhá, je po něm klidnější. Byl jí doporučen masturbační
nácvik, vysvětleny způsoby možného dráždění.

Při další návštěvě uvádí, že manžel se snaží zdržet se sexu-
ální iniciativy, ona se už nebojí, že dojde k něčemu, co nebude
chtít. Proto měli z její iniciativy minulý týden 2x styk, líbilo se
jí to. Do masturbačního nácviku se musela nutit, ale po půl ho-
dině dráždění poprvé dosáhla i orgasmu. Pak se rukou klitori-
dálně dráždila i při styku s manželem a dosáhla s ním orgasmu
též. Při čtvrté návštěvě už uvádí styky i 3x denně, z její inicia-
tivy, orgasmu dosahuje, při dráždění partnerem nebo vlastní
rukou během styku. Nicméně stále je jí špatně, zvrací, neví
proč, je i spavá, cítí úzkosti, vše si dává za vinu, dělá vše sama,
i v domácnosti, učí se se synem, stará se o manžela, ale dělá
vše špatně, je ošklivá, musí dál brát Lexaurin, někdy i dva.
Pacientka byla poté pro přetrvávající symptomatiku jedno-

značně psychosomatického charakteru odeslána do další péče
na Psychosomatickou kliniku k dr. Rokytové. Sexuologická
problematika (primární anorgasmie) byla vyřešena, další psy-
choterapeutická péče byla však indikovaná.

Závěr

Kazuistika ilustruje velmi dobře některé obecné zákoni-
tosti dorovázející sexuální traumatizaci incestního charak-
teru. Jde především o potvrzení platnosti Westermarckova
efektu (nepřítomnost matky v prvních letech života pa-
cientky), dále pak o potvrzení toho, že oběti incestu mají
problémy v oblasti navazování partnerských vztahů v do-
spělosti a vyšší výskyt sexuálních dysfunkcí. Psychosoma-
tická problematika byla u naší pacientky jistě ne náhodou
výmluvně centrovaná na oblast sexuality – kromě vlastní
anorgasmie šlo především o recidivující mykózy, nelze vy-
loučit ani jistý podíl psychiky na jejích gynekologických
problémech (cysty). Kašel a zvracení před sexuálním sty-
kem pak může mít jistý symbolický význam interpretova-
telný v psychoterapeutické a v psychosomatické terminolo-
gii. Současně však uvedená kazuistika potvrzuje, že úspěšné
vyřešení symptomu (v našem případě sexuální dysfunkce)
nemusí bez hlubšího terapeutického zásahu nutně vést ke
zvýšení životní spokojenosti našich klientů.

Psychosomatická praxe. 12. Konference Psychosomatické
medicíny v Liberci s mezinárodní účastí 24.–26.4.2008.
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