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Výber z odbornej literatúry

Menštruačná psychóza

Brockington, I.: World Psychiatry. 2005, 4(1): 9–17

Autor poskytuje v článku prehľad viac ako 400 referencií
(pozostávajúcich väčšinou z kazuistík, pri ich spracovávaní
použil neparametrické a parametrické testy) o menštruač-
nej psychóze a navrhuje novú klasifikáciu podľa svojho na-
časovania počas menštruačného cyklu a potom podľa re-
produkčného obdobia, v ktorom sa objavili, prispôsobenú
podľa v. Krafft-Ebinga a Jollyho.
Prvé pozorovania možnej súvislosti medzi menštruáciou

a psychologickou poruchou sa objavili v 18. storočí. Ne-
skôr v 1902 roku napísal v. Krafft-Ebing svoju monografiu

”
Psychosis Menstrualis“, kde uviedol dočasnú klasifikáciu
pod názvami menštruačnej vývinovej psychózy, ovulačnej
psychózy (jednoduchej, relabujúcej a periodickej) a epizo-
dickej menštruačnej psychózy. Jolly v 1914 revidoval túto
klasifikáciu, zdôrazňujúc reprodukčné obdobie života: psy-
chózy začínajúce pred menarché, počas menarché, v meno-
pauze, rekurentné menštruačné psychózy a epizodické prí-
pady.
Autor rozdeľuje menštruačné psychózy podľa načasova-

nia počas menštruačného cyklu na premenštruačnú psy-
chózu – patria sem psychózy začínajúce počas druhej polo-
vice cyklu a niekedy končia úplnou úzdravou pri objavení
sa menštruačného krvácania, menštruačnú (catameniálnu)
psychózu – to sú psychózy začínajúce s objavením sa men-
štruačného krvácania, paramenštruačnú psychózu – toto

sú psychózy s rôznym načasovaním, vždy v súlade s men-
štruačným cyklom, zriedkavé psychózy v strede cyklu a epi-
zodickú menštruačnú psychózu – toto je termín zavedený
v. Krafft-Ebingom na označenie bipolárnych psychóz trva-
júcich celý cyklus s obratmi viazanými na menštruáciu.
Podľa štádia reprodukčného života rozlišuje solitárne

epizódy v menarché, prepubertálne prípady, circamensu-
álne psychózy počas amenorey – kedy psychóza pokračuje
aj v prípade, keď sa nedostavila menštruácia, vzplanutia po
pôrode (boli opísané aj vzplanutia menštruačnej psychózy
po potrate a psychóza po odstavení) a psychózy v meno-
pauze.
V liečbe boli vyskúšané hormóny – progesterón, estro-

gény i androgény, lieky suprimujúce menštruáciu a kombi-
nácia steroidných hormónov a orálnych kontraceptív alebo
kombinácia testosterónu a progesterónu, tiež bola opísaná
účinnosť po thyroidných hormónoch a psychotropných lie-
koch.
Nakoľko sú údaje hlavne z kazuistík, je potrebné ešte

ďalšie klinické pozorovanie, epidemiologické a etiologické
skúmaniaa terapeutické pokusy.
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