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PŘEDMLUVA PŘEKLADATELE

Vztah mezi menstruačním cyklem, kognitivními schopnostmi a emočním stavem žen fascinuje vědce již více než sto let. Zájem o toto téma můžeme sledovat již v devatenáctém sto-letí, tehdy však převažovala obava, že studium, prováděné v průběhu menstruace, může poškozovat ženské zdraví. Pro dvacáté století je naopak typická představa, že ženy jsou nezpůsobilé k výkonu zodpovědných povolání kvůli ”zuřivým hormonům”. Autorka ve své knize ukazuje, že fyziologie menstruačního cyklu sice ženy ovlivňuje, nelze je však považovat za oběti zběsilých fluktuací hormonálních hladin. Na rozdíl od předcházejících publikací, které se zaměřují čistě na menstruaci, přináší tato kniha obsáhlou studii celého menstruačního cyklu a zabývá se i působením tohoto cyklu na životy žen. Autorka kriticky zkoumá teorie a stu-die, které se zabývají vztahem mezi menstruací, menstrua-čním cyklem a psychologickým stavem ženy, a dává je do his-torického, sociálního i kulturního kontextu. Sleduje rozvoj moderních vědeckých předsudků, které se vztahují k “premen-struačnímu syndromu” a “menstruačnímu cyklu”, a zároveň se snaží o zodpovězení otázky, jakou roli by měla hrát psycho-logie jako disciplína při rozvoji tohoto výzkumu.
Autorka dochází k závěru, že zkoumání menstruačního cyklu vstupuje do nové fáze svého rozvoje s posunem zájmu směrem k biologickým a psychosociálním modelům.
Tento vyčerpávající text je neocenitelným zdrojem pro všechny vážné studenty psychologie, genderu a zdraví žen. Přibližuje nás k době, ve které psychologie může přinést nová hlediska i nové chápání pocitů žen, a kdy pravděpo-dobně dojde i ke změně pojetí vztahu mezi menstruačním cyklem, pocity a životy žen.


PŘEDMLUVA

Můj vědecký zájem o menstruační cyklus se datuje od roku 1983. Tehdy jsem byla studentkou psychologie, a hledala jsem inspiraci pro svou disertační práci. Rozhodla jsem se pro širokou oblast stresu, a když jsem v knihovně prochá-zela regály knih, které se vztahovaly k tomuto tématu, padla mi do ruky kniha Kathariny Daltonové s názvem Premenstruační syndrom a progesteronová terapie (Dalton, 1977). Stejně jako mnoha ženám přede mnou, i mně dávaly prožitky, popisované v této knize, smysl. Poznávala jsem tu náladovost, podrážděnost a tenzi – tu zjevně iracionální zlost a depresi./1/ Nejenže tyto popisy odpovídaly emocím, které jsem prožívala, ale i vysvětlení těchto emocí dobře zapadalo do mého tehdejšího chápání lidské zkušenosti – chápání založeného převážně na vědeckém vzdělání a univer-zitní profesi. Možnost existence spojitosti mezi zjevně nevysvětlitelnými emocemi a biologickými výkyvy menstrua-čního cyklu na mne hluboce zapůsobila, a tak jsem se obrátila na vedoucího mé disertační práce, a spolu jsme prodiskutovali projekt, který se týkal menstruačního cyklu, namísto původně zamýšleného tématu stresu. Stejně jako mnoho jiných diplomových prací, ani ta má neobjasnila otázky, které mě skutečně zajímaly, a zanechala ve mně touhu pokračovat v dalším výzkumu menstruačního cyklu. Toho jsem dosáhla při psaní doktorátu, který se soustředil na vztah mezi hormony, které produkují vaječníky, a premen-struačními prožitky./2/ Po třech letech sbírání tisíců denních záznamů a stovkách vzorků moči pro kvantitativní rozbor hormonů jsem zjistila, že zážitky žen jsou mnohem rozmanitější, než by vyplývalo z obsahu knihy, napsané Daltonovou, a že nemají jednoduchou spojitost s hormonál-ními studiemi, se kterými jsem pracovala./3/ Má vlastní cesta za zřetelným hormonálním vysvětlením premenstruačních prožitků se nakonec ukázala jako neplodná.  
Byla to právě další fáze mé kariéry, která dala podnět k otázkám, kterými se zabývá tato kniha. Vrátila jsem se k psychologii, začala jsem navštěvovat psychologické konference a uvědomovat si jak feministické názory na premenstruační syndrom (PMS), tak i nedostatek ženských hlasů ve výzkumu menstruačního cyklu. Všimla jsem si všeobecného nezájmu hlavního proudu psychologie o vše, co se vztahuje k ženským rozmnožovacím orgánům, a zejména k menstruaci. Například v úvodních textech hlavního proudu psychologie, které jsem tehdy používala, nebyla ani zmínka o menstruaci. Začínala jsem se sama sebe ptát, jestli se nezabývám špatnou vědní disciplínou. Nezastává tato psychologie vzhledem k menstruačnímu cyklu vlastně úplně jiné psychologické hledisko?/4/ Může existovat psychologie /5/ menstruačního cyklu – a měla by vůbec existovat? To jsou otázky, kterými se zabývá tato kniha.
Začínám jejich zkoumání zařazením výzkumu menstruačního cyklu do kontextu přednášek o menstruaci, a poskytnutím jakési historické perspektivy dříve, než přistoupím k zvážení různých metod, používaných badateli, kteří se zabývají menstruačním cyklem. V další části knihy popisuji objevy, které učinil uvedený výzkum. Své zkoumání zakončuji úvahami o dominantním prvku výzkumu menstruačního cyklu ve dvacátém století – premenstruačním syndromu. Diskuse mne přivádí k závěru, že existuje několik různých psychologií menstruačního cyklu. Tyto psychologie přispěly velkým dílem k výzkumu menstruačního cyklu, z biomedicínského pohledu však žádnou z nich nelze popsat jako autonomní. Věřím, že autonomní psychologie menstruačního cyklu je jednak možná, a jednak i potřebná k tomu, aby vytvořila podmínky pro spojení biomedicínského výzkumu a feministické dekonstrukce do nových teoretických úvah o menstruaci. Ačkoliv je tato disciplína dosud v zárodku, a částečně závisí na změnách v samotné psychologii, nabízí nicméně naději na lepší pochopení toho, co ženy prožívají.


PODĚKOVÁNÍ

Větší část této knihy je literární recenzí, a proto jsem zavázána všem vědcům a autorům, kteří k této literatuře přispěli. Také si vážím dobrovolných příspěvků mnoha žen, které se účastnily na výzkumu menstruačního cyklu tím, že si vedly denní záznamy a vyplňovaly dotazníky, účastnily se experimentů a klinických testů a mluvily o svých prožit-cích s badateli. Zejména bych chtěla poděkovat těm ženám, které se v průběhu let účastnily přímo mých studií, zvláště pak těm, které byly ochotné se mnou hovořit, ať už to bylo kdekoliv, o svých premenstruačních prožitcích. Dík také patří lidem, kteří mě podpořily během psaní této knihy – mé rodině, přátelům a kolegům – a Jane Ussherové, Nicole Hortonové, Vivieně Wardové, i anonymnímu recenzentovi za jejich rady a komentář. Vydavatelství Haworth Press vděčím za svolení reprodukovat materiály, obsažené v tabulce 3.1.













1
MENSTRUACE

Menstruace je jediným patrným důkazem, že v rámci roz-množovacího ústrojí většiny žen probíhá neustálý cyklus plodnosti. Po většinu lidské historie byla menstruace jediným důkazem rozmnožovacího potenciálu žen. Důsledkem toho se vědci, lékaři a spisovatelé soustředili na men-struaci jako na zdroj ženskosti – základní rozdíl mezi mužem a ženou. V tomto století vědci vyvinuli množství prostředků ke zkoumání různých endokrinních událostí menstruačního cyklu. Hladinu hormonů lze měřit v krvi, moči nebo ve slinách. Vaječníky, dělohu i vejcovody můžeme zkoumat ultrasonograficky nebo laparoskopicky. V důsledku tohoto intenzivního zkoumání nyní považujeme menstruaci pouze za jednu událost v průběhu “cyklu” – menstruačního cyklu. Vědci již nepopisují menstruaci jako nejdůležitější proces v rámci cyklu. Místo toho se za ústřední bod a smysl tohoto rytmu považuje ovulace. Posun vědeckého zájmu od menstruace k menstruačnímu cyklu začal s objevem ovulace v devatenáctém století, ale nejvíce se rozšířil až počátkem  dvacátého století s objevem “ovariálních hormonů” – estro-genu a progesteronu /1/. Tehdy se také zrodil názor, že je to právě celý menstruační cyklus, nejen samotná menstruace, co značně ovlivňuje emoční a intelektuální prožitky žen. Tak je na konci dvacátého století možné mluvit o psycho-logii menstruačního cyklu – tématu, který by před sto lety nedával velký smysl. Tato kniha je o pokusech dvacátého století porozumět vztahu mezi menstruačním cyklem a myslí žen. Předpoklad, že takový vztah existuje, vychází z daleko dřívějších předpokladů spojitosti mezi menstruací a přiro-zeností žen. Tyto myšlenky jsou nové, mají však příliš dlouhou historii, aby se vytratily z našich kulturních představ. Představa o menstruaci a měsíci, nebo například metafora o menstruaci jako “setbě” nebo “rozdmýchávání”, stále do určité míry ovlivňují nejen otázky, které vědci vzhledem k menstruačnímu cyklu pokládají, ale i to, co menstruační cyklus pro mnoho žen znamená. Studium psychologie menstruačního cyklu, poplatné dvacátému století, je dosud neúplné a stále nebere v úvahu význam menstruace. Účelem této kapitoly je zvážení, co menstruace znamená nejen v písemných projevech žen na toto téma, ale i ve vědeckých a mytologických pojednáních.
Co je to tedy menstruace, a co vše se o ní můžeme doslechnout?/2/


CO JE MENSTRUACE?
Prožívání menstruace

Přibližně polovina lidské populace zažívá menstruaci. Smyšlená průměrná západní žena, která, přerušeno dvěma těhotenstvími, pravidelně menstruuje mezi 13.a 50. rokem svého života, bude menstruovat více než čtyřistakrát. Dospělé ženy mohou strávit jednu sedminu až jednu pětinu svého života menstruováním (Greer, 1971). Menstruace není řídkým, či dokonce neobvyklým jevem. V naší i v mnoha jiných kulturách je to prožitek privátní, a většinou také skrývaný. Následkem toho dosud příliš neznáme ženské pro-žitky během menstruace, nevíme, jaké to je menstruovat a být menstruující ženou, ať už v současnosti, či v dobách minulých. Například v devatenáctém století menstruaci jen zřídkakdy zmiňují deníčky žen, či jejich korespondence, což jsou hlavní dokumentační zdroje o jejich životech (Jalland a Hooper, 1986; Blodgett, 1988). Zdá se, že o menstruaci není co říci, nebo neexistují slova, kterými by ji bylo možno vyjádřit./3/ Absence menstruace v deníčcích žen může být důsledek utiskování žen skrze jazyk. Menstruaci nebylo možné vyjádřit odpovídajícím způsobem, protože v jazyce, vytvořeném muži, pro ni chyběla vhodná slova, která by se dala použít ke kultivovanému popisu prožitků. Jak podotýká Blodgettová (Blodgett, 1988), případné zmínky možná odstra-nili úzkostliví editoři ještě před zveřejněním, a naznaču-je, že i kdyby existovala vhodná slova, pak by to nebyly zveřejnitelné výrazy. Toto mlčení zůstává charakteristickým rysem moderního života. Sofie Lawsová (Laws, 1990) ve svém průzkumu pohledu mužů na menstruaci identifikovala tzv. “menstruační etiketu”, která v pánské společnosti zakazuje zmínky o menstruaci. Podobně zjistila Kathryn Loveringová (Lovering, 1995), že dospívající mládež nemá o menstruaci co říct. Jediné výrazy, které může použít k popsání svých zkušeností, jsou slova z oboru medicíny, která popisují bolest, úzkost a potíže. Pokud dívky nemají periodické bolesti nebo problémy se sehnáním hygienických vložek, nemají o čem mluvit. Emily Martinová (Martin, 1989) při svých rozhovorech se ženami také zjistila, že popisům žen, které se prakticky nezmiňovaly o fenoménu menstruace, domi-nují lékařské popisy menstruace. Jednoduše neexistují vho-dná slova, která by popsala, jaké to je prožívat menstrua-ci, pokud zrovna není bolestivá, plná traumat či obtíží. To je vše, co jsme schopni o menstruaci říci, a nepřekva-puje, že ve zmínkách o menstruaci v literatuře dominuje tento slovník také. Například hrdinka novely Eriky Jongové Strach z létání zmiňuje svou menstruaci, protože nemá tampóny. Výrazy, které používá, zdůrazňují “prýštění” krve a zaskočení. S takovým popisem menstruačních prožitků se však setkáváme relativně zřídka. Většina menstruací probě-hne nepozorovaně, nebo dokonce bez povšimnutí, bezbolestně, bez výronů krve nebo obav z trapné situace na veřejnosti. Zdá se, že neexistuje žádný jazyk, ba ani slova, která by bylo možné použít k popisu těchto všedních, zcela běžných prožitků.
Při zmínkách o menstruaci se o ní mluví jen zřídkakdy přímo, mnohem častěji je zmiňována eufemisticky. Ženy ve viktoriánském období používaly fráze “otáčky”, “krámy”, “ubohost”, “prokletí” nebo “necítit se dobře” (Perkin, 1993). Některé pisatelky deníků používaly k zápisům men-struace osobitý kód, nebo psaly části deníků v cizím jazyce (viz. Blodgett, 1988; Rosenblatt, 1983). Ženy ve dvacátém století také používají širokou škálu eufemismů (viz. Joffe, 1948; Ernster, 1975). Sharon Golubová (Sharon Golub, 1992) sepsala 53 běžných severoamerických výrazů. Stejně jako předchozí pojmenování menstruace poukazuje většina z nich na bolest či nepohodlí (např. ”necítit se dobře”, ”prokle-tí”, ”špatné období v měsíci”), nebo zdůrazňují pravidel-nost menstruace, přičemž ji někdy popisují jako návštěvu (např. ”měsíčky”, ”krámy”, ”to období v měsíci”, ”teta Tilly je tu”, ”mám kamarádku”). Druhá kategorie zmiňuje menstruaci jako období sexuální nepoužitelnosti (např. vlaje červená vlajka), období, kdy nelze otěhotnět (např. ”znovu v bezpečí”, ”oslavy”), nebo symbol ženskosti (např. ”kamarádka ženy”, ”dar matky přírody”). Jiné výrazy pouka-zují na barvu menstruace (např. ”červené období”), nebo na pomůcky, používané v období menstruace (např. ”jezdit na poníku z vaty”, ”v hadrech”, ”týden s bílým válcem”). Ze studií mužů vyplývá, že i oni mluví o menstruaci eufe-misticky, ačkoli rozsah slovních spojení v mužské řeči je užší, a obvykle poukazují na menstruační výbavu (např. ”nacpaný hadry”), nebo na předpokládanou sexuální nepou-žitelnost (Ernster, 1975; Lawsová, 1990). Sofie Lawsová poznamenává, že muži také mohou tyto fráze používat v růz-ných situacích jako nadávky vůči ostatním mužům, nebo jako menstruační eufemismy (Lawsová, 1990).
Mlčenlivost v souvislosti s menstruačními prožitky, zachovávaná v literatuře, až donedávna porušovaly jen záznamy o první menstruaci. Tyto záznamy často připomínají pocity hrůzy, zmatku nebo obav ze zjevně nevysvětlitelného krvácení. Odpovídají tak dominantnímu patriarchálnímu pohledu na menstruaci jako na něco neočekávaného, bolesti-vého, plného proudů krve. To je přesně to, co o menstruaci můžeme říkat. Simone de Beauvoirová například popisuje svou první menstruaci takto:

Zůstali jsme během toho dusného horka uprostřed července s přáteli; jednoho rána jsem se probudila úplně zděšená: pošpinila jsem si noční košili. Vyprala jsem si ji a oblékla se: a znova jsem si pošpinila své spodní prádlo. Zapomněla jsem na Madeleininy nejasné předpovědi, a divila jsem se, jakou ostudnou nemocí to trpím.
(de Beauvoir, 1963: 101)

Úzkost byla také hlavní vzpomínkou Kathleen Dayusové při popisu svého zbídačeného života příslušníka dělnické třídy v Birminghamu před první světovou válkou. ”Když jsem viděla svou první menstruaci, vyděsila jsem se k smrti. Běžela jsem celou cestu ze školy domů a myslela jsem, že vykrvá-cím” (Dayus, 1985: 95). V záznamu Germaine Greerové je to potřeba diskrétnosti a úzkostlivé očekávání první menstru-ace, co ji činí zapamatovatelnou, více než sama krev. Píše: ”Po dobu šesti měsíců jsem v očekávání mé první mestruace ve školní brašně do školy tahala papírový sáček s plenami a špendlíky. Když nakonec přišla, trpěla jsem zoufalstvím, jestli to někdo neuhodne, neucítí, nebo tak něco” (Greer, 1971: 50). Ze studií pohovorů vyplývá, že ne všechny ženy si pamatují svou první menstruaci. Spíše si ji pamatují ty, které začaly menstruovat ve škole, nebo to způsobilo trap-nou situaci, jinak nemusí být ničím pozoruhodná (Lovering, 1991, 1995;  Kissling, 1996). Tyto studie také naznačují, že první menstruaci lze zařadit k ”dospívání” – jako krok na cestě k dospělosti. Například Gina, jedna z účastnic studie Emily Martinové, říká: ”Když jsem měla poprvé men-struaci, byla jsem tak šťastná, že si pamatuji, jak jsem v koupelně zpívala ‘Teď už jsi velká holka’” (Martin, 1989: 102).
O menstruačních prožitcích se po vyčerpání první příleži-tosti píše i mluví v daleko menší míře. Obvykle je málo pravděpodobné, že by opakovaná menstruace byla neočekávaná, nebo že by působila potíže, a po období dospívání již vět-šinou nebývá bolestivá. Dál už není o čem hovořit. Jak ří-kaly ženy v rozhovorech s Nancy Fridayovou: ”O čem se tu dá mluvit? Je to jako nehty na rukou a s vlasy – prostě rostou. Je to pouhý životní fakt. Co by se na tom mělo hledat?” (Friday, 1979: 149). Jeden ze vzácných záznamů se nachází v deníku Anny Frankové. Pro ni je menstruace trpce sladkou událostí.

Pokaždé když mám menstruaci … mám pocit, že navzdory vší bolesti, nepříjemným pocitům a odpornosti mám sladké tajemství … proto, i když mi to svým způsobem není k ničemu jinému, než na obtíž, vždycky se budu těšit na ten čas, kdy v sobě budu znovu cítit to tajemství.
(Frank, 1953: 115) 

Slova Anny Frankové naznačují možnost alternativního způsobu projevu, který by se mohl používat k popisu menstruace. Náznaky jiného způsobu vyjadřování menstruace se objevily také v sedmdesátých letech, když feministické hnutí přineslo mezi mnoho žen zvýšené “vědomí menstruace”, a také veřejnou diskusi, ve které mohly popisovat své zážitky alespoň ty ženy, které byly aktivní ve zvyšování povědomí, a ve svobodomyslných feministických aktivitách. Popisy menstruačních prožitků, se kterými se často setká-váme u žen, které píší a zkoumající pod vlivem této tradice naznačují, že tu je něco, co lze cítit, něco, o čem lze hovořit, alespoň v případě některých žen. Pocity, které popisují, sahají od fyzických prožitků bolesti a nepohodlí až k abstraktnějším pocitům “očisty” či sesterství. Napří-klad jedna z žen ve studii Pauly Weidegerové ze sedmdesá-tých let popisuje menstruaci jako “bolest v pochvě”, za-tímco další říká: “Velmi mě to utvrzuje v tom, že jsem skutečně žena … Je to také spojení s ostatními ženami. Vlastně mám radost, že menstruuji. Mám takový pocit, jako bych se čistila zevnitř.” Jiná říká:

Menstruační cyklus se stal takovou součástí mého života, že už bych to nechtěla měnit. Je to součástí toho být ženou, a na to jsem hrdá. Skutečně se mi to líbí. Lze to těžko vysvětlit, ale je to podobné, jako jsem ráda, že se střídají roční období. Myslím, že měsíční cykly jsou “jadrné”, a pro mě symbolické.
(Weideger, 1976: 4-5)

Imogen Suttonová také píše o pocitech identifikace s jinými ženami, které jí menstruace dává:

Byly mi nově představeny ty záležitosti ohledně krve každý měsíc; krev každý měsíc – skutečně se to dělo všem ženám? Zírala jsem střídavě z oken autobusu, a pak na ženy kolem mě. ‚Takže tahle teď pravděpodobně krvácí … a tahle taky, a tahle taky.‘ Identifikovalo mě to s jinými ženami takovým způsobem, jako nikdy předtím.
					(Sutton, 1989: 1)

Ve stejném duchu píše Lara Owenová o síle menstruace – která jí připomněla, že jsme součástí přírody, a která umí spojit ženy napříč staletími:

Menstruace … je divoká a nezbytná, syrová a instinktiv-ní, krvavá a ustavičná stránka ženy – a žádná úroveň ´zcivilizování´ to nezmění. Moje menstruace je událost, která se v mém životě vyskytuje každý měsíc, a kterou mám společnou se všemi ženami, které kdy žily. Ženy, žijící před dvaceti tisíci lety v jeskyních, kněžky v palácích starověkého Egypta, věštkyně v sumerských chrámech, všechny krvácely každý měsíc. První žena, která rozdělala oheň, mohla mít zároveň i menstruaci … Jestliže je menstruace pro ženy vysoce kreativním obdobím, jak po psychické, tak po duchovní stránce, kdo ví, jaké dary přinesly ženy lidstvu během svých menstruací.
(Owen, 1993: 66)

Tyto výtahy popisují menstruaci abstraktně, ba téměř poeticky – zdůrazňují její symboliku a “sílu”. Tím se podobají náboženským a mytologickým záznamům menstruace (viz. níže). U nich nenalezneme téměř žádné pragmatické emoce či praktickou realitu menstruace. Jsou menstruační prožitky vždy stejné? Kniha Deny Taylorové s názvem Červená květina: Nové úvahy o menstruaci (1988) je plná vlastních záznamů žen o menstruaci, pozitivních i negativních, pro-zaických i poetických, a zahrnuje i výpisy z menstruačního deníku Miriamy Saganové. Ty naznačují, že pocity, působené menstruací, se mohou měnit měsíc od měsíce, a také nám při-pomínají tu často ambivalentní spojitost mezi menstruací a těhotenstvím:

8. dubna:  Začala jsem krvácet, když jsem stála v Muzeu vědy … V expozici o rozmnožování jsem pocítila vzrůsta-jící zájem o průřez vaječníky. ‚To jsem já!‘ chtělo se mi vykřiknout. Pak jsem v metru na cestě domů pocítila náhlé vyčerpání. Krvácení, krvácení. Vlastní vyčerpání, křeče. A přesto někde pod tou únavou proudila energie. Cítila jsem se jako povznesená a velmi citlivá.

8. května:  Menstruace přišla o dva dny později, už mě pronásledoval přízrak těhotenství. Představovala jsem si, jak sedím v čekárně na klinice, kde se provádějí potraty. Bylo v tom více přání, než obav. Každá men-struace znamená ztrátu potenciálního dítěte; ztrátu, smutek, i když v mém životě momentálně není pro dítě žádné místo.

1. srpna:  Cítím se velmi mizerně. V depresích, sebe-vražedně. Menstruuji. Fyzicky roztřesená, bláznivá. Bez energie. Bez pošty. Bez telefonátu.
(Saganová, citovaná v Taylor; 1988: 65-66)

To, jak Erica Jongová popsala zoufalé hledání tampónů svou hrdinkou, je připomenutím praktické stránky menstruace a důrazu na diskrétnost a absenci výtoku v naší západní kultuře. Tento aspekt menstruačních prožitků popisuje lite-ratura méně často, lze ho však vyvodit ze zmínek a infor-mací, které poskytují výrobci menstruačních produktů (Berg and Block Coutts, 1994; Treneman, 1988). Ženy, které trpí menorágií (silným menstruačním krvácením), často popisují pocit ztráty sebeovládání a nezájmu o prosakování a výtok, který může velice silně omezit jejich činnosti a sebevědomí (Marshall a Bundred, 1994;  Hodges, 1996). Tyto obavy a strach odpovídají dominujícího tématu rozhovorů o men-struaci – o nich lze mluvit, dokonce i s lékařem. Podobně lze vyjádřit znepokojení nad nepředvídatelností menstruace. Jak to vyjádřila Owenová: “Menstruace je předvídatelně nepředvídatelná. Nikdy přesně nevíte, kdy přijde, a někdy vás úplně překvapí” (Owen, 1993:66). Menstruaci, která se kryje s špinavým, krvavým, bolestivým a potencionálně trapným popisem vnímáme jako problematickou, a ta může vyžadovat léčebné řešení./4/ Takže některé ženy například vítají antikoncepční pilulku, protože krotí zmíněnou ne-předvídatelnost. Nancy Fridayová říká: “Já osobně jsem na pilulce měla ráda to, že jsem vždy věděla, kdy budu men-struovat, výtok byl menší, a také jsem měla méně křečí” (Friday, 1979: 152). Jiné ženy hledají přímou lékařskou pomoc, i když to většině z nich přináší rozčarování (Scrambler a Scrambler, 1993; viz kapitola šest). Nepřekvapuje proto, že značná část žen, které zažívají menstruační bolesti, silné menstruační krvácení nebo nepředvídatelnost, současně vyjadřuje antipatii vůči menstruaci. Jak říká jedna z nich: “Zatraceně ji nemám ráda. Myslím, že je to kvůli tomu, že s ní mám tolik problémů – všechny ty bolesti zad a břicha, a to silné krvácení. Mám s ní spoustu problémů už od začátku” (Scrambler a Scrambler, 1993: 32).
Tyto anekdotické popisy v zápiscích a rozhovorech se že-nami napovídají, že menstruace může být cokoliv, od špina-vého a bolestivého výtoku, až po mystický, ba téměř reli-giózní zážitek. Vnímání menstruace (její vzhled, pocit a pach) a její emocionální interpretace se mění od ženy k ženě, a od jedné menstruace k druhé. Dominantní diskuse o menstruaci zahrnuje bolest, špínu a nepředvídatelnost, o tom se nejčastěji mluví, na to se nejčastěji poukazuje. To však nejsou naše nejběžnější zážitky. Máme velmi málo fenomenologických informací o „nepozoruhodných“ menstrua-cích. Více světla nám snad přinesou statistické informace ze studií běžné populace.

Menstruační statistiky

Rozvoj přírodních věd a historie v osmnáctém století a “vědy o ženách” (Moscucci, 1993) ve století devatenáctém vedl k zájmu katalogizovat a popsat menstruaci, a s ní spojené zvyky a praktiky. Počáteční studie tohoto druhu byly antropologického rázu, mezi nejznámější patří dílo Das Weib./5/ Tato obsáhlá práce se v souladu s antropo-logickou tradicí devatenáctého století pokusila popsat všechny aspekty života žen v “primitivních” kulturách. V moderní době lze tyto práce kritizovat pro rasismus, a Das Weib zejména pak pro objektivizaci ženy jako druhu, který se liší od muže (Weideger, 1985; Moscucci, 1993). Řada z našich znalostí praktik a zvyků, spojovaných s menstruací v nezápadních kulturách, se odvozuje právě z těchto děl, která moderní vědci často nekriticky citují. /6/ Tyto studie se, více než zjevně všedními otázkami, zabývaly především zvyky a praktikami: Jak často ženy menstruují? Je frekvence menstruace konstantní po celý život? Kolik dní ženy menstruují? Je množství ztracené menstruační tekutiny stejné nebo stejné kvality po všechny menstruační dny? Objevily se komentáře, které se zabývaly věkem počátku a konce menstruace. Tento aspekt menstruace již dlouho fascinuje zapisovatele lidské zkušenosti, takže napříč staletími můžeme zpětně stopovat zejména věk první menstruace (viz. Shorter, 1983).
V západních kulturách dívky svou první menstruaci obvykle prožívají mezi desátým až šestnáctým rokem svého života, s průměrem ve třináctém roce (Asso, 1983; Coleman and Hendry, 1990). Po celé toto století se věk, ve kterém se v západních průmyslových zemích objeví první menstruace, postupně snižoval – s rychlostí zhruba o měsíc za dekádu. Příčinu tohoto takzvaného “stoletého trendu” neznáme, ale obvykle se přičítá všeobecnému zlepšování zdraví a výživy (Coleman a Hendry, 1990). První menstruace je pro dívky jednou z pozdních událostí puberty, a ačkoliv její příchod byl pro většinu mladých žen předchozích generací šokem, nyní je mnohem pravděpodobněji čekávanou událostí./7/ Řada učebnicových popisů naznačuje, že jakmile se objeví první menstruace, probíhá nadále pravidelně každých 28 dní (menstruační cyklus), pokud není přerušena těhotenstvím, až do menopauzy okolo 50. roku života./8/ Celá řada roz-sáhlých longitudiálních studií, ve kterých ženy zazname-návají data právě probíhající menstruace, však ukazuje, že tato pravidelnost je relativně vzácná (Treloar a kol., 1967;  Vollman, 1977;  Voda a kol., 1991). Doba mezi men-struacemi se může měnit od 10 do 60 dnů (Vollman, 1977). Délka menstruačních cyklů se liší nejen u jednotlivých žen, ale i u jednotlivých cyklů, přičemž pouze přibližně jeden z osmi cyklů je přesně 28 dnů dlouhý. Vollmanová (Vollman, 1977) zjistila, že délka cyklu se mění také s věkem, prů-měrná délka 35 dnů v prvních letech menstruace se zkracuje na minimálních 27 dnů těsně po čtyřicítce, načež se pro-dlužuje až na 52 dní okolo 55. roku života. V prvním roce menstruace udávalo nepravidelné cykly 40 procent finských dívek, v porovnání s pouze 9 procenty jejich matek (Widholm a Kantero, 1971). Menstruace tedy není tak předvídatelná, jak nám to podsouvají folklórní a lékařské texty. Před menstruací také ne vždy dochází k uvolnění vajíčka z vaječ-níků (k ovulaci). Glen Metcalfová se svými spolupracovníky po dobu tří měsíců odebírala týdenní vzorky moči od 209 žen z Nového Zélandu, přičemž zjistila, že v prvním roce men-struace předcházela ovulace před menstruací pouze u 23 pro-cent žen, s nárůstem na 83 procent u žen, které menstruo-valy devět a více let (Metcalf a kol., 1983;  Metcalfová, 1983). Menstruační cykly přinášejí proměnlivou zkušenost.
Menstruace není jediným typem ztráty krve z pochvy. Mnoho žen zakusí krvácení po porodu, nebo v případě infekce či jiného onemocnění dělohy nebo pochvy. Některé ženy mají zkušenost s „pronikavým krvácením“ při užívání tablet, nebo s lehkým krvácením při ovulaci. Menstruace sama je tak velice rozdílný zážitek, že může být obtížné ji definovat. Nejdetailnější studii normálního menstruačního krvácení zadala na konci sedmdesátých let Světová zdravotnická organizace (WHO, 1981;  Snowden and Christian, 1983). Tento přehled zahrnul 5322 žen z deseti zemí celého světa (Egypt, Indie, Indonésie, Jamaika, Korea, Mexiko, Pákistán, Filipíny, Spojeném Království a Jugoslávie), okolo padesáti žen z každé země, které vyplňovaly denní záznamy menstrua-čního krvácení. Napříč všemi těmito zeměmi ženy nejčastěji uváděly čtyři až pět dní menstruačního krvácení a většina žen označila svou ztrátu krve jako „přiměřenou“. Přesto však mezi ženami byly značné rozdíly. Například větší počet egyptských, indických a mexických žen udávalo kratší menstruace (1-3 dny) než ženy z ostatních zemích, a ženy v Británii, Indonésii a Pákistánu častěji udávaly menstrua-ce, které trvaly o šest či více dní déle, než ženy z jiných zemí. Těžko říci, zda tato čísla odrážejí skutečný rozdíl v počtu menstruačních dní, nebo jen rozdíl v definování menstruace v různých zemích. Snowdenová a Christianová (Snowden and Christian, 1983) také informují o různých „profilech“ menstruačního krvácení. Některé ženy uvedly značnou ztrátu krve během počátečních dnů menstruace, se zmírňováním tohoto krvácení směrem k jejímu konci (okolo 45 procent), zatímco jiné ženy udávaly několikadenní slabé ztráty krve (tzv. špinění či barvení), následované dvěma nebo třemi dny silné menstruace a postupného doznívání (okolo 30 procent). Další ženy udávaly stejné množství ztráty krve po celou dobu menstruace. Zjistilo se, že doba trvání, objem a profil menstruace se mění podle druhu pou-žívané antikoncepce. Ženy s nitroděložním tělískem pravdě-podobněji prožívaly postupný nárůst menstruace a celkově větší ztrátu krve, zatímco ženy, které používaly antikon-cepční pilulky, pravděpodobněji udávaly průměrnou ztrátu krve každý menstruační den, přičemž celkově krvácely méně intenzivně, než ostatní ženy. Mohou se objevit nejasnosti v chápání začátku a konce menstruace – zejména u těch žen, které zažívají postupný začátek. Vyvstává tudíž možnost, že rozdíly ve způsobu definování menstruace mohou ovlivnit udávání počátku menstruace dokonce i ve studiích, které pracují s diáři, a vyústit ve zjevné rozdíly v délce men-struace mezi různými zeměmi (McNeill, 1992). /9/ Existuje důkaz, že v zimě a na jaře menstruace trvá déle, než v létě (Datta, 1960), takže je možné, že k těmto výsledkům přispí-vají i klimatické změny.
Mezi ženami tedy není odlišnost jen v menstruačním cyklu, ale i v menstruaci samotné. Jak uvádí Imogen Suttonová (viz. výše), zatímco nás fakt menstruace může spojovat s ostatními ženami, a mezi našimi vlastními menstruačními prožitky a pocity jiných žen mohou existovat podobnosti, jsou zde také odlišnosti. Každá žena má své vlastní idio-synkratické menstruační schéma, které zapadá někam do rozmezí normální délky cyklu, objemu ztracené tekutiny a počtu menstruačních dní. Erin McNeillová (McNeill, 1992) poznamenává, že na některé ženy se při výzkumu menstrua-čního cyklu často snáší nepřímá kritika za to, že udávají “pravidelné” cykly a “přiměřené” menstruace, když jsou to ve skutečnosti proměnlivé zkušenosti. V návaznosti na Treloarovou (Treloar, 1967) tato autorka tvrdí, že termíny jako “pravidelný”, “dvacetiosmidenní” a “přiměřený” použí-vají ženy jako stenografický záznam ve smyslu “normální pro mne”. Mohou pro to existovat ještě jiné důvody. Možná, že menstruace je příliš běžným zážitkem na to, aby se jí věnovala zvláštní pozornost (jak poznamenává Nancy Fridayová, výše), takže většina žen si rutinně nezazna-menává její průběh, a všímají si jí pouze tehdy, když se nějakým způsobem změní. Eventuelně je možné, že mlčenli-vost, která obklopuje menstruaci, je tak velká, že se vědomě vyhýbáme tomu, abychom si připustili tyto vlastní změny, a neuvědomujeme si svou vlastní proměnlivost. Termíny jako “pravidelné” lze použít (nebo pravděpodobněji zaškrtnout v dotazníku) v tom významu, že nemáme žádný důvod se domnívat, že se odlišujeme od ostatních, a neza-býváme se svojí menstruaci, nebo také proto, že žádné jiné způsoby popisu neodpovídají naší zkušenosti.
Některé menstruační prožitky spadají mimo normální rozmezí, a stále častěji se definují jako poruchy, které vyžadují lékařskou péči (Scrambler a Scrambler, 1993). Nejznámější z nich je menoragia (nadměrná menstruační ztráta krve) a amenorea (nepřítomnost menstruace). Kromě těchto poruch mnoho žen zažívá bolest, která souvisí s menstruací. Příčinou dysmenoree, nebo-li silně bolestivé menstruace, jsou silné stahy děložní stěny, která souvisí s vysokou hladinou prostaglandinu v děložní sliznici. Ženy, které během menstruace pociťují silnou bolest, mohou mít v děloze až sedmnáctkrát více prostaglandinu PG2a, než ženy, které bolestivou menstruaci nepociťují (Chan a kol., 1979). Tento typ stahů hladkých svalů mohou zhoršit psy-chosociální faktory, jako např. stres (Nicassio, 1980), takže dysmenorea se může z psychosociálních či fyziolo-gických důvodů měnit měsíc od měsíce. Tento fakt ztěžuje zjištění počtu žen, které prožívají silnou bolest. Víme však, že dysmenorea je nejčastější během dospívání. Napří-klad Widholmová s Kanterovou (Windholm and Kantero, 1971) ve Finsku studovaly menstruační prožitky 5485 dospívajících dívek (ve věku 10 až 20 let) a jejich matek. Zjistily, že 8 procent matek udávalo prudké bolesti u každé menstruace, ve srovnání s 26 procenty dospívajících, které pravidelně menstruovaly. Stejně jako menstruace není jedinou formou ztráty krve z pochvy, dysmenorea není jedinou formou bo-lesti, spojenou s menstruací. Početná skupina žen udává před menstruací nebo během ní bolesti prsou, a neobvyklé nejsou ani popisy bolestí zad a hlavy nebo migréna.
Z epidemiologických studií menstruace plyne, že men-struace je sice variabilní zkušeností pro celou populaci, avšak patrně méně rozmanitou pro ženy samotné. Všechny můžeme mít své vlastní obvyklé schéma délky menstruačního cyklu, počtu dní a “profilu” krvácení – schéma, které se mění s věkem, a pravděpodobně i s dalšími faktory, jako například s těhotenstvím a porodem nebo změnou stravy, s pohybem nebo v souvislosti s onemocněním. Pouze velmi málo z těchto prožitků odpovídá učebnicovému 28 dennímu cyklu, a také se zdá, že většina neodpovídá ani bolestivé a krvavé nepředvídatelnosti, o níž se v souvislosti s men-struací převážně mluví. Menstruace, které odpovídají tako-vému obrazu, většinou nutí ženu, aby vyhledala lékařskou pomoc. Menstruace jsou ale většinou obyčejné, všední, a postrádají dramatičnost. Tato nekomentovaná rutina a později i menstruační cyklus nejsou tím, co by napříč staletími vzbuzovalo zájem o menstruaci, tento zájem vzbuzuje extrémní a snad i imaginární zkušenost.


POVĚSTI O MENSTRUACI

Ženy menstruují, aspoň pokud je nám známo, po celou dobu, co jsou ženami. Nejsme jediným menstruujícím druhem, men-struační cykly mají i některé druhy primátů (viz. Profet, 1993; Strassman, 1996), i když většina ostatních savců prodělává cykly říje, které se, jak teď již víme, od men-struačních cyklů liší fyziologicky. Nepřekvapuje proto, že první výskyt krvavého výtoku u mladých dívek, který se poté v určitých intervalech opakuje, zaujal většinu civi-lizací a kultur. Proč ženy menstruují? Jaký to má smysl? Jaký význam má ta krev? Vysvětlení menstruace lze nalézt nejen v lékařských a vědeckých pracích, ale i v antropo-logických popisech, ve folklóru a mytologii. Existuje řada takových pojednání, které jsem pro účel této kapitoly roz-třídila do širších kategorií. Některé z těchto myšlenek jsou v určitých kulturách běžnější, a některé jsou v urči-tých okamžicích historie populárnější. Jejich ohlasy lze nalézt v popisech, kterými ženy vyjadřují svou vlastní menstruaci, a které jsem již v této kapitole citovala, a jak ukáže následující kapitola, některé z nich mají nesmírné důsledky na genderovou politiku. Všemi těmito záznamy proniká předpoklad, že menstruace nějakým způsobem souvisí s rozmnožováním či s plodností, ačkoliv se většina vysvětlení nezabývá způsobem, jak se tento vztah projevuje. Mnohem důležitější je pravidelný výskyt krve bez jakého-koliv zranění. Uvedené popisy jsou s ohledem na zaměření této knihy relativně stručné./10/


Menstruace jako ztráta krve

Nejpevnější metaforou k vylíčení menstruace je metafora o ztrátě krve. Většina žen by připustila, že menstruační tekutina není totéž, co cirkulující krev. Má například odlišnou hustotu, vzhled i pach. Také jinak reaguje, nesráží se stejným způsobem jako cirkulující krev, ani neteče, tak jako krev z pořezaného prstu. Menstruační tekutina sice obsahuje nějakou krev, ale také obsahuje zborcenou děložní výstelku, hlen z pochvy a jiné tekutiny. Není to krev, ale to, že se na ni nahlíží jako na krev, ji uděluje mocný symbolický význam, jak v mytologii, tak i v medicíně.
V některých psychoanalytických teoriích vytváří krvavá přirozenost menstruace tabu. Nevědomá asociace mezi krví a smrtí dělá z menstruace mocný symbol a zdroj úzkosti (Chadwick, 1933;  Daly, 1935;  Bettelheim, 1955;  viz. Lupton, 1993, pro porovnání). Také antropologické popisy se ve svých interpretacích kulturních praktik, které menstruaci obklopují, zaměřují na její vnímání jako krve, jak ukazují názvy knih jako Krvavá magie (Buckley a Gott-lieb, 1988) nebo Krvavá sepjetí (Knight, 1991). Pro mnoho autorů je to právě krvavost menstruace, co ji více spojuje s “přírodou”, než s “kulturou”. Na přírodu se nazírá jako na něco necivilizovaného, ovládaného biologickými impulsy a „rudými zuby a pařáty“. Lidé to dokáží překonat prostřed-nictvím intelektualizace. Pro ženy je však, kvůli svým opa-kovaným ztrátám krve, těžší oddělit se od svého biologické-ho já stejným způsobem, jako jsou toho schopni muži. Tato myšlenka se nachází v popisech ženského charakteru z deva-tenáctého století (viz. Bland, 1995) i v některých součas-ných feministických dílech (např. Owen, 1993), ovšem s od-lišně chápanými důsledky. V medicíně se význam menstruační ztráty krve připisuje k riziku anémie. Takže například menoragia se definuje v pojmech, které vyjadřují množství ztracené krve, protože může ženu vystavit riziku anémie, a nikoliv podle celkového množství ztracené tekutiny v průběhu menstruace nebo za počet dnů jejího trvání (Hallberg a kol., 1966). Proto menstruaci, kterou žena vnímá jako “silnou”, nemusí její lékař definovat jako menoragickou, neboť množství ztracené krve nedostačuje k tomu, aby ji spojoval s rizikem anemie (Hallberg a kol., 1966; Fraser a kol., 1984; Warner 1994; Hodges 1996). Z jazyka, používaného ženami, které hledají pomoc kvůli menoragii, však vyplývá, že mají obavy spíše z nepohodlí a ”menstruačního handicapu”, způsobeného tím, že musí zvládnout množství ztracené tekutiny, než z rizika chudokrevnosti (Hodges, 1996). Zatímco tedy v menstruaci přítomná krev může mít klíčový význam v mytologii, psy-choanalýze i medicíně, může menstruující žena přikládat stejnou důležitost množství tekutiny.
Krev je mocným a významným symbolem pro lidstvo. Krvácení je často děsivým zážitkem, s určitým procentem lidí, kteří trpí aktivní fobií z krve (Costello, 1982; Öst a kol., 1989). Absence zpráv o ekvivalentní “menstruační fobii” v literatuře, navzdory množství zmínek o fobii z krve mezi ženami, přispívá k domněnce, že ne vždy se menstruace chápe jako krev./11/ Donedávna tvořili většinu pisatelů o men-struaci muži, takže snad nepřekvapuje, že se soustředili na krev – jedinou část menstruační tekutiny, se kterou se mohou setkat. Zaměření se na krev může v očích některých mužů zvýšit sílu a strach z menstruace, jak tomu bylo u Sigmunda Freuda. Pro jiné může vědomí ekvivalence mezi menstruační tekutinou a krví zmenšovat tajemnost menstrua-ce, a činit ji méně děsivou. Jeden z mužů ve studii men-struační etikety Sophie Lawsové to popisuje. Říká:

No, když jsem byl mladší, a říkali, že to obsahuje buňky z dělohy, a že všechny ty buňky se řinou ven se spoustou krve, tak jsem si představoval všechny možné děsivé věci, které vycházejí ven … až do té doby, než jsem začal chodil se současnou přítelkyní, jsem si stále představoval to, o čem jsem přemýšlel v hodinách biologie, ale od té doby, co chodím s touhle přítelky-ní, to považuji za krev, jako úplně stejný, protože jsme se milovali, když měla zrovna menstruaci, a byla tam, to víte, nějaká krev … a je to úplně stejný, neliší se to, takže teď už si s tím vůbec nedělám starosti. Musím přiznat, že nejdřív jsem se trochu bál, co kdyby tam bylo … no bůhví, co odtamtud vytéká.
	    				 (Laws, 1990: 113)

V každém případě činí diskutabilní asociace menstruace s krví z této události ovladatelnou zkušenost. Buď je tak mocná a záhadná, že je tabu, a musí se přemáhat mlčením a omezením aktivity, nebo je tak obyčejná a bezvýznamná, že nemá cenu ji zmiňovat a ignoruje se.


Menstruace, rytmus a čas

Myšlenka, že menstruace je pravidelná, s časem souvise-jící událost, je téměř tak běžná, jako její asociace s krví, jak ve vědeckých, tak i v nevědeckých pojednáních. Jak jsem již poznamenala, z longitudiálních studií vyplývá, že se ženy i cykly liší v počtu dnů mezi menstruacemi s tím, že osmadvacet dnů trvá pouze každý osmý cyklus. Menstruace je sice opakující se zkušenost, ale ve skute-čnosti není vždy tak přesně načasovaným jevem, jak se často tvrdí. Někteří autoři mluví o tom, že opakující se men-struační cykly jsou významnějším rysem moderního života, než kdy mohly být pro ženy, které neměly přístup (nebo svobodu v používání) k antikoncepci. Například Shortová (Short, 1984) popsala menstruační schéma žen Kung, jejichž zkušenost se může podobat zkušenosti žen v paleolitu./12/ Pro tato ženy je typické, že prožívají pozdější první menstruaci a dřívější menopauzu, než ženy z průmyslových zemí, což je navíc spojeno s prodlouženým kojením mezi jednotlivými těhotenstvími. Tyto faktory dělají z men-struace relativně vzácnou událost, a vyplývá z nich, že pro většinu žen není menstruace dostatečně pravidelná na to, aby byla spolehlivým měřítkem času. Knight (Knight, 1991) tvrdí, že ženy, které žijí v převážně ženských sku-pinách, by mohly zažívat synchronizaci menstruace, /13/ z které by se tak stávala spíše kolektivní, než individuál-ní záležitost. Pokud by všechny ženy ve skupině menstruova-ly ve stejnou dobu, dokonce i když by některé byly těhotné nebo kojily, menstruační rytmus ostatních by u pokračoval. Jakmile by žena přestala kojit, její menstruační cyklus by se vrátil do stejného rytmu, který mají ostatní ženy kolem ní. Pokud by žádná z žen nebyla těhotná, ani nekojila, stávající menstruační cyklus by pokračoval, a mohl by být přesným ukazatelem času. Stejně jako u vnímání menstruace jako krve se pohled na menstruaci jako na událost, která je ve smyslu striktní pravidelnosti spjata s časem, sice za-kládá na realitě, ale v podstatě je to zveličená zkušenost moderních žen. Ovládnutí menstruace také může sloužit poli-tickému účelu. Buď je to něco magického a záhadného, co se úžasně odehrává každý měsíc, a pak je to tabu, nebo je men-struace předvídatelná, a pak ji muži i ženy mohou ovládat.
Slovní obraty, kterými se popisuje menstruace, často odkazují na její dočasnost: například “period” a “month-lies” v angličtině, “das Regule” v němčině, “měsíčky” v češtině. Název “menses” pochází z latiny a znamená “měsíc”. V galštině se slova pro menstruaci a kalendář shodují (“miosach” a “miosachan”). Někteří antropologové a historici se domnívají, že v rané historii se podle menstruačních cyklů měřil čas. Marshack (Marshack, 1972) popisuje úlomky kostí neboli “kolíky”, které pocházejí z doby paleolitu (okolo 35000 let před Kristem). Jsou malé a dostatečně lehké na to, aby se daly přenášet, a jsou plné zářezů, což může naznačovat ubíhání dnů. Byly také nalezeny ženské figuríny s podobnými zářezy, o kterých se Boulding (Boulding, 1976) domnívá, že se používaly k počítání dnů menstruačního cyklu. Dalším důkazem je velká ženská pos-tava, pocházející z paleolitu, kterou nalezli u Lausselu v oblasti Dordogne ve Francii, která se datuje do období 20-25 000 let před Kristem. V jedné ruce drží roh (nebo ulomený srpek měsíce), na kterém je třináct zářezů, zatímco druhou ruku má položenou na břiše. Hodně autorů se domnívá, že to reprezentuje třináct menstruačních cyklů, k nimž může dojít během jednoho roku, a spojuje to s plodností (Fisher, 1979; Stonehouse, 1994).
S představou menstruace jako události, která je spjata s časem, se lze setkat ve svědectvích o vazbě mezi ženskými cykly a proměnlivými fázemi měsíce. Souvislost měsíce s ženskostí a menstruací je dávná, a velmi dobře zdoku-mentovaná (např. Harding, 1989; Shuttle a Redgrove, [1978] 1986). Briffault (Briffault, [1927] 1952) popisuje četné příklady, kdy se používá stejné slovo k popisu menstruace i měsíce zároveň. Uvádí napřiklad, že francouzští rolníci popisují menstruaci jako “le moment de la lune”, v někdej-ším Kongu se menstruaci říkalo “ngonde”, což také znamená měsíc atd. Příběhy, které spojují menstruaci s měsícem, spadají do dvou kategorií: ty, které asociují nějaký aspekt měsíce (nebo měsíčního boha či bohyně) s původem menstrua-ce, a ty, které dávají do spojitosti menstruační cyklus s fázemi měsíce. Např. Ploss (Ploss a kol., 1935) popisuje Sinaugolský mýtus z oblasti Rigy v Nové Guiney: “Měsíc žil na zemi jako drobný mládenec pokrytý stříbrným ochlupením, obcoval se ženou, byl zabit jejím manželem, a od té doby ženy navždy potrestal” (Ploss a kol. 1935: 651). Asociace mezi měsícem a menstruací se také objevuje v záznamech četných mýtů a rituálů (viz. Shuttle a Redgrove, 1986; Harding, 1989; Knight, 1991).
Na měsíc se nahlíží nejen jako na původce menstruace, ale jeho fáze se často dávají do souvislosti s časováním menstruace (viz. Harding, 1989; B. Walker, 1983; Shuttle a Redgrove, 1986). Stereotypní menstruační cyklus je po-zoruhodně podobný délce lunárního cyklu, tedy 29,5 dne.  Důkaz, že plodnost u primátů nelidského typu a jiných druhů  ovlivňuje délka dne (nebo délka noci) napovídá, že asociace mezi měsíčním svitem a ovulací může mít co do činění s bio-logií, stejně jako s mytologií (Gwinner, 1981). Ačkoliv se náš současný systém určování času neřídí měsícem, existují důkazy, že dříve se při mnoha rituálech, dětských říkankách a pohádkách používal lunární kalendář. Barbara Walkerová (Walker, 1983) se domnívá, že lunární kalendář se používal předtím, než křesťanská církev zavedla juliánský kalendář. V lunárním kalendáři bylo 13 lunárních měsíců po 28 dnech, což dohromady dávalo rok dlouhý 364 dnů. V mnoha dětských pohádkách proto fráze “do roka a do dne” odkazuje na “nový” křesťanský rok po 365 dnech. Dále tvrdí, že lunární kalen-dáře jsou typické pro matriarchální kultury a kultury, které uctívající bohyně, ve kterých se menstruace často spojuje s měsícem. Z toho důvodu mohl být lunární kalendář původně menstruačním kalendářem, nebo přinejmenším men-struačním kalendářem v praxi. Takové spojitosti se však v moderní době těžko prokazují. Ačkoliv jsou opakované prožitky menstruace větším rysem moderního života, než byly ve starobylých kulturách, vliv umělého světla zastírá možné vlivy přirozeného světla. Přesto je souvislost mezi měsícem a menstruací stále živá, a moderní výzkum pokračuje ve zkoumání vlivu délky dne a fáze měsíce na výskyt menstruace a ovulace (Cutler a kol., 1987; Jacobsen a kol., 1988; Graham a kol., 1992).
Pojetí menstruace jako pravidelné a předvídatelné udá-losti posílil objev ovulace a kolísání hladin vaječníkových hormonů v pozdním devatenáctém a ranném dvacátém století  (viz níže). Moderní vědecké učebnice zdůrazňují cykličnost menstruace a považují ji pouze za jednu část rozsáhlejšího rytmu, který se soustřeďuje na početí (Martin, 1989). Co se týče hormonů, jsou menstruační cykly pozoruhodně rozmanité – ne vždy proběhne ovulace, a periodicky pohyblivé hladiny estrogenu a progesteronu se mohou cyklus od cyklu značně lišit. To může velmi ztížit identifikaci hormonálních dys-funkcí. V učebnicích však toto pojetí menstruačních cyklů nenacházíme, a není to ani takové pojetí, ke kterému by přistupovala většina psychologů a lékařů ve svých návrzích a výkladech studií, které se zabývají menstruačními cykly a duševní pohodou. Jak uvidíme ve druhé kapitole, metafora menstruačního rytmu má velký vliv na popisy psychologie žen.
Síla tohoto pohledu spočívá v tom, že menstruaci a její průběhy lze potlačovat a ovládat. To je možnost, která významně figuruje v moderních příručkách pro zvládnutí premenstruačního syndromu, které radí ženám, aby omezily negativní dopad premenstruačních změn nálad na své životy tím, že si uvědomí, kde se ve svých cyklech nacházejí, a naplánují si podle toho kritické události (např. návštěva zubaře s dítětem)(např. Dalton, 1969). Z jiného hlediska, autoři jako Shuttle a Redgrove (Shuttle and Redgrove, 1986) a Owenová (Owen, 1993) obhajují zvýšené menstruační pově-domí, které ženám umožňuje “ladit” se svou cykličností. Zatímco se tito autoři zabývají ovládáním pocitů, které se mohou spojovat s menstruací, jiní badatelé se zabývají řízením menstruace samotné skrze porozumění její cyklič-nosti. Takže např. výzkum mechanismů, které způsobují menstruační synchronicitu, lze odůvodnit nejen “čistě” akademickým zájmem, ale také tím, že porozumění mechanismům může přinést lepší formy antikoncepce nebo léčení neplod-nosti. Výzkum se tudíž nezabývá jen způsobem funkce men-struačního cyklu, ale také tím, jak jeho průběh ovládnout. Chris Knight (Knight, 1991) považuje uvědomění si vlastní schopnosti kontrolovat menstruační rytmy, sexualitu a plo-dnost ženami za jeden ze základních kamenů rozvoje civili-zace před 40 000 lety.

Menstruace a plodnost

Každý z různých pohledů na menstruaci ji nějakým způsobem spojuje s rozmnožováním nebo plodností. Výklady evropských jeskynních maleb a postav z období paleolitu naznačují, že ženy byly pokládány za partenogenezní/14/, a že již tehdy existovalo spojení mezi menstruací a plodností (Stonehouse, 1994). S vývojem představ o lidském rozmnožování se mění role jeho vztahu s menstruací, od pojetí menstruace jako “semena”, životně důležité složky plodu,  přes analogii menstruace s “háráním” či říjí, s obdobím plodnosti, až k modernímu pojetí menstruace jako odpadního produktu, který v procesu rozmnožování nehraje žádnou aktivní roli.

Menstruace jako semeno

Z pojetí menstruace jako ženského „semena“ vyplývá, že toto „semeno“ hraje bezprostřední roli ve vytváření lid-ského života, a není pouze symbolem plodnosti. Barbara Walkerová (Walker, 1983) píše, že v hinduistické legendě menstruační krev Velké Matky vytvořila sraženinu nebo strup, ze kterého zrodila vesmír, zatímco velká bohyně Ninhursag v jihoamerické indiánské mytologii vytvořila lidstvo z hlíny, smíchané s její menstruační krví. Pojetí menstruační tekutiny, která se sráží, aby vytvořila dítě, má dlouhou historii, a převládala v lékařském způsobu myšlení až do osmnáctého století.
Nejranější psané představy o menstruaci jako semena se objevují v hippokratovských textech. Podle jejich autorů je lidská reprodukce založena na pangenezi a vyžaduje dvě semena (Laqueur, 1990; Cadden, 1993). Podle této teorie oba rodiče přispívají „semenem“, které se čerpá ze všech částí těla a uchovává se ve varlatech/vaječnících (pangeneze). /15/ Toto semeno na sebe v mužském rodiči bere podobu sperma a v ženě podobu menstruační tekutiny. Ty se sloučí do podoby dítěte. Menstruační tekutina je tudíž rozhodu-jícím příspěvkem ženy pro početí dítěte, podstatnějším, než zdroj výživy pro rozvíjející se plod.
Nejvlivnější představitelé představy menstruace jako semena byli Aristoteles (384-322 před Kristem) a jeho ná-sledovníci. Jeho díla, a díla mu připisovaná, měla hlavní vliv na smýšlení o reprodukci nejméně až do renesance. Dokonce až do třicátých let dvacátého století se nejrozší-řenější příručka porodnictví a “sexuální výchovy” nazývala “Aristotelovo mistrovské dílo” (viz. Blackman, 1977). Tuto práci nelze připisovat přímo Aristotelovi, ale obsahuje řadu Aristotelových myšlenek. Vyskytuje se v mnoha tiště-ných verzích, které se publikovaly a distribuovaly soukro-mně, a pravděpodobně přecházely z matek na dcery – kniha s lehce “pochybnou pověstí”, ale jeden z mála dostupných zdrojů informací o sexualitě, početí a porodu. Představy o menstruaci, které tato kniha obsahuje, pravděpodobně ovlivňovaly nejen lékaře, ale i ženy samotné.
Aristoteles také považoval menstruaci za ženské semeno, nebo za nositelku ženského semena, ale pro mužské a ženské semeno usuzoval na různé funkce při reprodukci. V hippokratovských popisech obsahují sperma i menstruace  mužské i ženské druhy rodičovských charakteristik. To vedlo Aristotela k otázce, proč samy ženy nemohou utvořit děti.  Tento problém vyřešil prohlášením, že ženské a mužské semeno se navzájem liší. Mužské semeno, ve svém nositeli v podobě sperma, poskytuje podstatu neboli duši dítěte, jeho elementární lidskou přirozenost. Ženské semeno v men-struační tekutině poskytuje látku neboli hmotu, z které se utvoří dítě. Ženy podle tohoto pojednání nejsou schopny vytvořit sperma, protože jsou chladnější než muži, a mohou pouze přeměnit přebytek potravy na krev. Muži se svým nad-bytkem tepla mohou přetvořit krev ve sperma. Menstruační tekutina se však nadále pokládá za základní prvek repro-dukce, neboť poskytuje “hlínu”, ze které se utváří dítě (Laqueur, 1990; Cadden, 1993).
Tyto myšlenky dnes mají malou odezvu – dokonce se mohou dnešní moderní vědě zdát směšné. Některé z jejich prvků lze však dosud nalézt v některých moderních studiích menstrua-čního povědomí a postojů (viz. kapitola 4), a dosud někteří uznávají myšlenku, že menstruace je startovní čárou při početí dítěte. Takové názory neztrácejí svou důležitost, protože ilustrují vztah mezi myšlenkami o účelu menstruace a genderovou politikou. V hippokratovském popisu jsou muži a ženy v reprodukci rovnocennými partnery. V Aristotelově pojetí je to muž, kdo zajišťuje tu hlavní část – „duši“, role ženy je jen o něco málo větší než role inkubátoru. Feministické kritičky tento typ smýšlení o ženě jako “nádo-by - dělohy” konstatují ve většině diskusí, které obklopují nové reprodukční technologie (Corea, 1985; Spallone, 1994; Rowland, 1992). Podobně jsou slova, které se ve fyziologi-ckých textech používají k popisu mužského reprodukčního systému často pozitivnější než slova, kterými se popisuje ženský systém (Martin, 1989). Uvedené příklady naznačují, že moderní věda, stejně jako Aristoteles, přisuzuje akti-vitu v reprodukci mužské roli a pasivitu roli ženské. Zpětný pohled na hippokratovské pojetí nám připomíná, že tyto myšlenky se konstruují kulturně. Naše porozumění menstruaci se proto může změnit tak, aby zapadalo do do-minantního kulturního pohledu na genderové role.





Menstruace jako říje

Laqueur (Laqueur, 1990) identifikuje další metaforu nebo pohled na menstruaci, který se objevil v devatenáctém století. Píše:

Menstruace, která bývala relativně neškodným zbavováním se přebytku, nelišícím se od jiných forem tělesné auto-regulace, obvyklých u mužů i žen, se stala přesným ekvivalentem říje u zvířat, který vyznačuje jedinečné období, během něhož jsou ženy normálně plodné.
                       Laqueur, 1990: 213)

Metafora menstruace jako období hárání nebo říje má své kořeny v rozvoji přírodních a lékařských věd v devatenáctém století. Ovlivnily ji zejména tři rozsáhlé teoretické pří-stupy. Prvním z nich byla Darwinova práce O původu druhů, publikovaná v roce 1859, která postulovala progresivní a hierarchický vztah mezi lidmi a zvířaty, a vydláždila cestu zvířecím modelům lidské fyziologie (a později psy-chologii). Druhým bylo pojetí mikroorganismů a představa buněk, podstatných pro život, ale neviditelných pro lidské oko, které vyvolalo možnost vzniku nových metafor nemocí (King, 1963). V kontextu reprodukce tyto myšlenky o teorii buněk například umožnily vznik pojetí mikroskopického lid-ského vajíčka. Za třetí, Thomas Laycock v letech 1842 až 1844 publikoval v The Lancet vlivnou řadu článků, ve kterých popsal svou teorii o periodicitě. Tvrdí, že lidská (a zvířecí) fyziologie je určována “životní perio-dicitou”, nebo množstvím externě či interně řízených ryt-mických procesů. V konceptu reprodukce vedla metafora cyklických fyziologických výkyvů ke změně pohledu na men-struaci. Anatomické studie identifikovaly existenci vaječ-ných buněk ve vaječnících fen a prasnic, a elegantně pro-vedené experimentální zákroky ukázaly, že za účelem oplod-nění se během říje nebo hárání u těchto zvířat pravidelně uvolňují vajíčka. A protože říji často doprovází krvavý výtok, netrvalo dlouho, a teoretikové začali uvažovat o možnosti analogie mezi menstruací a říjí (Laqueur, 1990; Medvei, 1982).
Raciborski (1842) napsal, že menstruace je analogická “zvířatům v jejich období říje”, a citoval údaje z patnácti početí, aby naznačil, že menstruace je nejpříznivější dobou pro oplodnění. Girdwood, pro prohlášení téhož, používá ve stejném vydání The Lancet (1842) důkaz z posmrtných zkou-mání vaječníků. Na jejich povrchu nalezl množství jizev, jejichž počet se s rostoucím věkem zvyšoval, a přesně korespondoval s počtem menstruací, které žena prodělala. Prohlásil, že každá jizva představuje uvolnění jednoho vajíčka z vaječníků, a že stejný počet jizev a případů menstruace prokazuje, že tyto dvě události spolu souvisí. Pro tyto a mnoho dalších autorů, kteří v této době publi-kovali podobné názory, bylo důležité zjištění, že u žen probíhá ovulace spontánně, tj. nezávisle na sexuální aktivitě, a nikoliv reflexně (jako u králíků), kdy se vajíčka uvolňují v reakci na sex./16/
Tyto teorie kombinovaly dřívější pojetí menstruace jako období plodnosti s představami o spontánní ovulaci, a proto byly velmi významné. Ještě v roce 1923 doporučovala Marie Stopesová během menstruace sexuální zdrženlivost jako formu antikoncepce. Jak uvidíme ve druhé kapitole, tyto teorie nebyly důležité pouze proto, že jejich aplikace mohla nech-těně způsobit větší počet těhotenství, místo aby jim před-cházela, ale i pro své důsledky na chování. Pro samice většiny savců je říje spojena s určitým chováním – z čehož pro mnohé vyplývá, že i ženy by během menstruace mohly “hárat” nebo lehce šílet.

Menstruace jako neúspěšná reprodukce

Ve dvacátém století je dominantní metaforou pro menstrua-ci metafora o “neúspěšné reprodukci”. Její stopy vedou zpět k poznání, že ovulace a menstruace u lidí nejsou náhodné, a k izolování “ženských” hormonů, estrogenu a progesteronu.  Tyto objevy se uskutečnily v období, které je dobře zdoku-mentováno, a které Borell (Borell, 1976) nazývá “heroickým věkem reprodukční endokrinologie”, to je v letech 1890-1930 (Corner, 1943; Medvei, 1982; Gruhn a Kazer, 1989; Ouds-hoorn, 1994). Ačkoliv ovulaci nelze spatřit, pokládají ji tyto záznamy za centrální a důležitou funkci, která je významnější než menstruace. Většina lékařských textů a zdravotně vzdělávacích knih proto popisuje spletitý a komplexní hormonální zpětnovazební systém, který se vyvinul tak, aby podporoval ovulaci a připravoval dělohu na těhotenství (např. Lein, 1979; Phillips a Rakusen, 1989).
Moderní vědecké teorie o menstruaci naznačují, že nemá žádný účel, že se objevuje jen jako vedlejší produkt ne-efektivního reprodukčního systému. Je to odpadní produkt, která nemá žádnou funkci, a představuje pouze neschopnost ženy dosáhnout těhotenství (viz. Martin, 1989; Laws, 1990), jak to popisuje následující definice:

Pokles krevního progesteronu a estrogenu, který má za následek regresi žlutého tělíska, zbavuje vysoce rozvinutou děložní stěnu hormonální opory; okamžitým důsledkem je silné zúžení krevních cév v děloze, což vede k snížení zásobování kyslíkem a živinami. Nastává rozklad, celá děložní stěna se začíná odlupovat a začí-ná menstruační výtok, označující první den cyklu. 
                     (Vander a kol., 1980: 501) 

Podle tohoto popisu je menstruace fenoménem ženského reprodukčního cyklu, který pramení z neschopnosti početí.  Ženský reprodukční systém vznikl za účelem plození dětí. Nedojde-li k těhotenství, pak je nutné se zbavit děložní stěny, aby se umožnilo provedení nezbytných příprav na další “možnost otěhotnět”. Emily Martinová tvrdí, že meta-fora nadprodukce, kterou lze nalézt v učebnicových článcích o ženském reprodukčním systému, vrhá na menstruaci nevyhnu-telně špatné světlo. Píše: “Menstruace s sebou nenese jen význam neschopnosti reprodukčního systému plodit, nese s sebou také myšlenku nezdařené produkce, která vytváří ne-použitelné produkty, nespecifikované a neprodejné, zbytečný odpad” (Martinová, 1989: 46). Zdůrazňuje, že žádné jiné tělesné funkce nikdo nepopisuje tak negativním způsobem, ačkoliv také vytvářejí “odpadní produkty”. Zejména produkce sperma v mužském reprodukčním ústrojí se obvykle popisuje velice pozitivně (např. ‘úžasná’), navzdory „vyplýtvaným“ miliónům spermií při každé ejakulaci.
Tento pohled na menstruaci může vést k závěru, že je pozitivně škodlivá, což je myšlenka, která odráží názory Soranuse z druhého století po Kristu. Například Dennis (Dennis, 1992) píše: “Navzdory všeobecně uznávanému názoru často se opakující menstruační cykly reprezentují nefyzio-logický stav … vystavování se tomuto nefyziologickému stavu může vyústit v bezpočet anamnéz” (Dennis, 1992: 487). Popisy relativně malého počtu menstruací v neindustrializo-vaných kulturách, o kterých se předpokládá, že reprezentují náš “přirozený” stav, se používají jako důkaz pro podporu nezdravého a nadbytečného charakteru západní menstruace (např. Short, 1984), v přímém rozporu s diskusemi o osteo-poróze a srdečních chorobách, které dokazují, že menstruace je nezbytná pro dlouhotrvající dobré zdraví.


Menstruace jako něco, co vzbuzuje respekt

Spojení menstruace s plodností a s krví ji v mnoha příbězích činí mocnou, a je zdrojem obav a respektu (viz. Horney, 1932). Mnoho autorů tvrdí, že menstruace je doslova děsivá, a to na tom základě, že ji v mnoha kulturách obklo-puje zavrhování určitého chování, rituály a různá tabu. Ty zřejmě pramení z přesvědčení, že menstruující ženy mají přirozenou či nadpřirozenou moc, nebo že snadno podléhají nadpřirozeným silám. Většina pojednání tuto moc popisuje jako negativní nebo ničivou, viz. důvěrně známá metafora menstruace jako “prokletí”, současné feministické výklady antropologické literatury však přicházejí s myšlenkou, že na sílu menstruace lze pohlížet jako na pozitivní, život dávající sílu a požehnání.


Menstruace jako kletba

Moc, která se připisuje menstruaci, může vzbuzovat strach. Výskyt krve bez zranění je v mnohých společnostech obávanou a nebezpečnou událostí, která musí naznačovat strašlivý zločin, kterého se ženy dopustily. Téma men-struace jako trestu za prvotní hřích, nebo jako připomínky lidské a zejména ženské nedokonalosti, je velice běžné, a objevuje se u mnoha autorů (např. Harding, 1989; Delaney a kol., [1976] 1988; Golub, 1992).
Popis menstruace jako „prokletí“ se často interpretuje jako odkaz na svůj původ, jak to popisuje kniha Genesis. /17/ Jak zdůrazňuje Cadden (Cadden, 1993), to sice z men-struace nečiní hřích, je to však pravidelná připomínka lidské nedokonalosti, a z toho důvodu se na ni ve všech židovsko-křesťanských kulturách, zejména pak ve středověku, často pohlíží jako na významnou událost. To je vzdálené pouhému popisu menstruace jako trestu za hřích. Paula Weidegerová (Weideger, 1976) například cituje starodávný indiánský mýtus, ve kterém Indra zabije poloboha Visvarupa bleskem, ale je osvobozen od hanby za vraždu tím, že svou vinu sdílí spolu se zemí, potoky, skálami a ženami. Osvobozen od vraždy žije Indra šťastně, zatímco ženy menstruují každý měsíc. V tomto mýtu se mužská vina promítá na ženy, muž je vysvobozen./18/ V jiných příbězích se ženy a menstruace vyskytují pohromadě poté, co byl prapředek potrestán za svůj zločin odříznutím svých genitálií. Od té doby je žena vykastrovaným mužem, a menstruace je připomín-kou či symbolem její kastrace.
Mnoho antropologických záznamů popisuje společnosti, ve kterých se ženy během menstruace stáhnou do speciálních chatrčí či útulků, které se také mohou používat při krvá-cení po porodu (Ploss a kol., [1865] 1935; Frazer, [1890] 1922; Crawley, 1902). Z hlediska menstruace jako prokletí se na menstruační chatrče pohlíží jako na důkaz, že tyto společnosti považují ženy během menstruace za nebezpečné a “nedotknutelné” – doslova tabu (např. Harding, 1989). V průběhu menstruace se žena opět otevírá vlivu nadpřiro-zených sil a je nutné ji chránit. Jakmile žena začne krvácet, musí se chránit i muži. Z tohoto důvodu je ve většině kultur, včetně postmoderních industrializovaných kultur, pohlavní styk během menstruace tabu (Paige a Paige, 1981; McNeill, 1994). Například v knize Leviticus je styk během menstruace jasně zakázán z důvodů, které zjevně mají více co do činění s kletbou, než s hygienou (viz. níže):  “A kdokoliv by spal se ženou v její nemoci, a obnažil by hanbu její; a tok její by odkryl, i ona ukázala by krvotok svůj; vyhlazeni budou oba z prostředku lidu svého.”/19/ (Lev. 20: 18). Zvyky, jako např. bohoslužby, sloužené při svěcení žen po porodu v anglikánské a římsko-katolické  církvi, se citují také jako důkaz, že moderní tabu o po-ševním krvácení nesouvisejí původně jen s nečistotou, ale především s duchovní zranitelností (Harding, 1989;  Keith, 1978). Proto se uvádí, že lidové označení menstruace jako kletby není jen dědictvím minulosti, ale odráží hlu-boké podvědomé přesvědčení o nebezpečné přirozenosti žen během menstruace.
Náboženské zákazy mají na většinu moderních žen menší vliv, než měly ve středověku. Někteří autoři však tvrdí, že myšlenka menstruace jako kletby neztrácí svůj vliv, jak je vidět na tabu mlčení a diskrétnosti, které ji obklopuje, a na pocitech hanby, které jsou s ní tak často spojovány.  Například Treneman (Treneman, 1988) udává, že ačkoliv se zdá, že reklamy o menstruačních produktech narušují pouto mlčení, které obklopuje menstruaci, ve skutečnosti podtr-hují diskrétnost a stud tím, že vycházejí z všeobecně roz-šířeného vědomí obav a tabu, které s menstruací souvisí.  Ačkoliv se zdá, že tyto reklamy slibují aktivní, svobodný životní styl, nikdy nezmiňují menstruaci samotnou. Podně-cují obavy, že naše tajemství bude objeveno, zdůrazňují možnost “prosakování” nebo objemných vložek, viditelných skrze těsné kalhoty, a říkají nám, že během menstruace můžeme dokonce nosit bílé šortky a jednotlivě balené vložky, takže nikdo nic nepozná, i kdyby obsahy našich kabelek byly potřísněné. Ve skutečnosti se používáním těchto produktů nestáváme Lykrou pokrytými “osvobozenými” ženami na kolečkových bruslích, jak tvrdí Treneman, ale, co se týče menstruace, stále více úzkostnějšími a neschop-nými si přiznat její realitu. Se všemi těmi úžasnými pro-dukty, které nám mají pomoci, jak by bylo možné omluvit prosakování nebo zneschopnění menstruací? /20/ Jinými slovy, stud prodává a bude prodávat i nadále, zatímco tabu kolem menstruace přetrvává.


Menstruace jako požehnání

Pozitivnější popisy síly menstruace nacházíme v záznamech  o kulturách, které jsou matriarchální a/nebo uctívají bohy-ně. Někteří archeologové tvrdí, že existence menstruační symboliky nám poskytuje důkaz existence takových kultur (Gimbutas, 1969). Nalezlo se například přes dvě stě figurek z období paleolitu, z nichž téměř všechny (99 procent) reprezentují ženy ve všech fázích života, a které byly původně ozdobeny červeným okrem, domněle symbolizujícím barvu života – menstruaci (Rice, 1981).  Gimbutas (Gimbu-tas, 1969) tvrdí, že existence těchto figurek naznačuje, že  u starobylých, pravděpodobně matriarchálních kultur, existovala tradice bohyň, a že v těchto kulturách se mohlo na menstruaci pohlížet jako na silný a svatý symbol života a plodnosti. Důkaz tohoto chápání menstruace můžeme nalézt i ve starověké řecké mytologii a rituálech (Shuttle a Red-grove, 1986). Thesmoporia, každoroční podzimní festival žen, se někdy popisuje jako “nic jiného než menstruace řeckých žen, vyzdvižené na úroveň každoročního festivalu” (Kerenyi, 1975). Podobně pozitivní vysvětlení síly men-struace můžeme nalézt v popisech moderních kultur. Napří-klad Barbara Walkerová (Walker, 1983) píše, že mezi Ashanty se více cení dívky, než chlapci, protože nosí svatou krev neboli mogya, a chiricahujští Apači oslavují první men-struaci mladé ženy zpěvem, tancem a hostinou, která trvá pět dní.
V pozitivních popisech menstruace je sama menstruační krev magickou, plodnost zvyšující substancí. Příklady použití skutečné nebo symbolické menstruační krve při obřadech plodnosti jako oplodňovatele, elixíru lásky či mocného uzdravujícího prostředku, lze nalézt v mnoha kulturách. Pliny popisuje množství léčivých prostředků, které mu dala léčící žena Salpe, domorodkyně kmene Lemnos, která doporučuje menstruační tekutinu jako lék na malárii a různé druhy ran (Mead, 1977), zatímco ve středověku se tato tekutina používala jako lék na lepru (Crawfurd, 1915). Ženy v době, ve které žil Pliny, také doporučovaly vřazo-vání vláken, nasáklých menstruační krví, do náramků, které se nosily jako ochrana proti horečce, nebo jejich použití k masírování chodidel pacienta pro snížení horečky (Craw-furd, 1915). Esther Hardingová (Harding, 1989) popisuje Matku Bohyni v Indii, o níž se míní, že menstruuje. V těch-to dobách se její sochy schovávají, a vystavují se látky, potřísněné krví. Látky se potom vysoce cení, a používají se k léčení mnoha nemocí. Shuttle a Redgrove (Shuttle a Redgrove, 1986) se domnívají, že ženy ve starověké řecké kultuře používaly menstruační krev jako hnojivo, míchajíce ji se semeny obilí před jejich zasetím. Dále tvrdí, že menstruační krev se mohla také používat k nastražování pachových loveckých stezek,/21/ což poskytovalo výhodu lovkyním, a vysvětluje přijetí Artemis, bohyně nového měsíce, za patronku lovců. Zmínění autoři se stejně tak domnívají, že se řecké ženy během menstruace mohly stahovat do “menstruačních chýší”, což jim umožnilo využít své “menstruační magie” k podpoře plodnosti země prostředni-ctvím meditace, a někdy i proléváním krve nebo obětními rituály. Tato moudrost a magická schopnost se s příchodem menopauzy nemusela nutně vytratit. Barbara Walkerová (Walker, 1983) popisuje tantrické rituály, které často řídily starší ženy, o nichž se předpokládalo, že jsou nejmoudřejší ze všech lidí, protože každý měsíc zadržovaly svou “magickou krev”, místo aby menstruovaly.
Moderní verze tohoto pohledu lze nalézt v antropologi-ckých popisech tradic domorodých Američanů, ve kterých se předpokládá, že ženy jsou v průběhu menstruace na vrcholu svých duchovních a fyzických sil. Ženy kmene Nootka v se-verozápadním Pacifiku odcházejí během menstruace do “měsíč-ních útulků”, kde hrají hry, povídají si, masírují si vzá-jemně záda, aby si ulevily od menstruační bolesti, a obecně si užívají. Navíc sedí na speciálních mechových podložkách, umožňujících jejich menstruační krvi vrátit se zpět do Matky Země – moderní verze starověké řecké podpory plod-nosti země (Cameron, 1984; Owen, 1993).
Zesílenou, avšak pozitivní spiritualitu, spojenou s pojetím menstruace jako mocného požehnání, lze nalézt i v moderních neindustrializovaných kulturách. Například žena kmene Yurok ze Severní Kalifornie popsala své názory na menstruaci následovně:

Menstruující žena by se sama měla izolovat, protože je to doba, kdy je na vrcholu svých schopností. Tento čas by tudíž neměla promrhat všední prací a společenskou zábavou a její koncentrace by se ani neměla rozptylovat zabýváním se opačným pohlavím. Všechnu svou energie by raději měla věnovat soustředěné meditaci, aby odhalila smysl svého života, a akumulaci duchovní energie … Proudící krev slouží k očištění ženy a připravuje ji k duchovnímu výkonu.
                     (Buckley a Gottlieb, 1988: 190)

Pojetí menstruace jako požehnání nepožívalo v západním myšlení po mnoho století neskrývanou důvěru, ačkoliv, jak jsme již viděli, mnoho žen popisuje pocit jednotnosti s ostatními a blízkost přírodě jako pozitivní stránky men-struace. Empirické studie, které v souvislosti s menstrua-cí zkoumají kladné pocity, také naznačují, že některé ze západních žen se před a během menstruace cítí kreativnější, energičtější a silnější (Logue a Moos, 1988;  Stewart, 1989; Chrisler a kol., 1994). Pojetí požehnání znovu odkry-ly feministické (a zejména ekofeministické) autorky s poli-tickými cíly bez ohledu na příslušnost k vysokoškolské inteligenci v posílení a osvobození žen od dominantních negativních pověstí o menstruaci (např. Owen, 1993; Chrisler a kol., 1994.
Karen Horneyová (Horney, 1931a, 1932) tvrdí, že spojitost menstruace s plodností a schopnost žen dávat život muži ženám závidí, avšak zároveň se jí obávají, protože to ženy činí silné. Tabu a rituály byly proto nutným vynálezem patriarchálních kultur k ovládnutí moci žen. Nejextrémněj-ším příkladem bylo pronásledování a zabíjení čarodějnic, označené jako “devět miliónů menstruačních vražd” (Shuttle a Redgrove, 1986). Nadvláda však závist neodstraní, a Bettelheim (Bettelheim, 1955) prohlašuje, že rituály se vyvinuly z úsilí mužů o zbavení žen schopnosti dávat život, a že rituály mužského pohlavního dospívání, které zahrnují obřízku penisu a odebírání krve, napodobují první menstrua-ci. Pokud tento rituál neposkytl mužům magickou schopnost plození, pak dodatečná msta na ženách mohla mít formu žen-ské obřízky – jako odplaty za bolest, kterou muži prožili během své potupné obřízky. Jinými slovy, “menstruační zá-vist” může být stejně silným důvodem k ovládání žen jako znechucení z menstruace.


Zdraví a hygiena

Vedle již naznačených přístupů se menstruace obecně pova-žuje za zdroj slabosti či handicapu se zdravotními důsled-ky a/nebo za hygienickou krizi. Tyto myšlenky spolu často souvisí, já však nejprve vezmu v úvahu záznamy, které spo-jují menstruací se zdravím.


Menstruace jako zdravotní krize

Zdraví lze pojmout jako stav tělesné rovnováhy (viz. Stainton-Rogers, 1991; Helman, 1991a). Lékařské a vědecké popisy, které přijímají tento názor, považují jakýkoliv výtok včetně menstruačního za prostředek udržování rovno-váhy tekutin v těle a předcházení potenciálně škodlivému hromadění nadbytku živin. Z hippokratovského pohledu vyžaduje zachovávání zdravotního stavu těla dosažení rovnováhy mezi extrémy tepla a zimy, vlhka a sucha, atd. (viz. Medvei, 1982). Uvažovalo se o tom, že bod rovnováhy se mění s věkem, pohlavím a geografickými podmínkami. V horkém klimatu by tedy například mohl být potřebný jiný stav rovnováhy, než v klimatu chladném. Protože krvavá substance obsahovala ženské semeno, vyvstala možnost nahromadění přebytku krve nebo tekutiny. To se pro zdraví ženy považovalo za nebezpečné, protože to mohlo narušovat tělesnou rovnováhu. K očistě těla od přebytku krve a pro udržení dobrého zdraví je proto nutná pravidelná menstrua-ce. Tyto myšlenky rozvedl Aristoteles (384 – 322 př. K.) a jeho následovníci, kteří prohlašovali, že dívky nemen-struují, protože jsou sexuálně nezralé, těhotné ženy pou-žívají veškeré přebytečné živiny ke krmení plodu, a proto nemají nadbytečnou krev, které by se zbavovaly, zatímco o kojících ženách se mínilo, že přeměňují menstruační tekutinu na mléko pro dítě. Menstruace je proto nezbytná pouze u sexuálně zralých žen, které nejsou ani těhotné, ani nekojí.
Římský lékař Soranus z Efezu (98 – 138 po K.) zvažoval otázku relativní důležitosti role menstruace pro rozmno-žování a zdraví (Medvei, 1982; Soranus [překlad], 1956). Soranus soudí, že menstruace nemůže pouze udržovat zdraví, neboť ženy, které nemenstruují, jsou často úplně zdravé. Menstruace zjevně hraje roli při rození dětí, protože:

[Příroda] neposkytla menstruaci těm, které ještě nejsou schopné počít, jako dětem, ani těm, které již nejsou schopné počít, jako je tomu v případě žen, jejichž nejlepší léta již uplynula, ale zhasila tuto aktivitu po skončení její užitečnosti.
					(Soranus, 1956: 24)

Dochází k závěru, že hlavní role menstruace je rozmnožo-vací a vystupuje proti hippokratovské myšlence, že častá menstruace je zdravá nebo hraje roli v regulaci rovnováhy tekutin za normálních podmínek. Tvrdí, že menstruace je prospěšná jedině tehdy, pokud se z důvodu onemocnění ženy vytvoří nadbytek tekutin. Jinak může být ztráta krve naopak škodlivá, zejména pokud je žena od přírody slabá.
Verzi hippokratických myšlenek devatenáctého století nalezneme v teorii Johna Powera o ženské ekonomičnosti, publikované v roce 1821. Z jeho pohledu funguje ženské tělo jako koordinovaná účelná jednotka, jejímž cílem je rodit děti. Podle Powerovy teorie se akumulovaná krev musí pravidelně vylučovat, jestliže nedojde k těhotenství, a proto dochází k menstruaci (viz. Moscucci, 1993). Přesvědčení o stavu hyperemie (překrvení) před menstruací je také známo jako teorie o přebytku (např. Barnes, 1886).  Pokud by z jakéhokoliv důvodu nadbytek krve nemohl uniknout prostřednictvím menstruace, potom se očekával výskyt krvá-cení na jiné části těla. Lékařská literatura to popisovala jako “zprostředkovanou menstruaci”. Tak například Michael Ryan píše v Porodnické příručce (1841): 

menstruační výtok může být nepřímý, ať už z povrchu pochvy nebo vulvy, nebo boláků na jakékoliv jiné části těla. To je patrně ten případ, kdy těhotná žena nadále pravidelně menstruuje. Tuto odchylku lze ojediněle po-zorovat také při výskytu nepřímého krvácení z močové trubice, konečníku, žaludku, zažívací trubice, dýcha-cích cest nebo libovolné části kožního povrchu těla.
						(Ryan, 1841:66)

Všechny takové myšlenky jsou jasně vyjádřeny v článku “O nepřímé menstruaci”, dodaném v roce 1886 Britské gyne-kologické společnosti Robertem Barnesem. V tomto článku tvrdí, že “bezprostředním účelem menstruace je vylučovat přebytečný materiál a energii připravovanou pro nepřítomné těhotenství” (str. 154), a že kojení i těhotenství jsou náhradou za menstruaci. Potom pokračuje v popisu několika případů krvácení, které připisuje nepřímé menstruaci. Například,

M.A., třicetiletá, svobodná. Statná, silná žena, doz-nala hrozivou bolavost břicha a bolest levého ramena, šířící se dolů rukou, která byla strnule pokrčená; sebemenší pokus s ní pohnout působil obrovské bolesti. Po měsíc trvající nemoci zvrátila velké množství krve. Omdlívající ji odnesli do postele. Zvracení krve se opakovalo každý měsíc.
				(Barnes, 1886-7: 164)

Barnes si všímá nejen pacientů, kteří zvracejí krev, ale i těch, kteří “potí krev”, teče jim krev z nosu (epistaxe), těch, jejichž bradavky roní krev, krvácejí z očí, uší či hrdla, vykašlávají krev a krvácejí z kožních poranění, všeho, k čemu dochází ve stejné době jako men-struae nebo periodicky při absenci menstruace.
Barnes identifikuje tři možné příčiny nepřímé menstruace.  Nejrozsáhlejší uskupení připisuje mechanické překážce nor-mální menstruace, což pro nalezení alternativního vývodu vyžaduje mimořádný přebytek. Tvrdí, že v těchto případech je pro vyléčení nutné odstranit mechanickou překážku. Do druhé skupiny patří ženy, které mají “nezdravý povrch nebo orgán” (například bolák na noze nebo chatrný žaludek). V těchto případech může být pro přebytek krve snadnější najít si cestu ven skrze poškozený povrch, než dělohou nebo pochvou. Zakročit lze léčbou poranění a přilákáním krve zpět do dělohy přisátím pijavic k vulvě (nebo jinam) nebo stimulací dělohy jódem či injektáží horké vody./22/ Třetí skupinu tvoří ty, u kterých “v narušení menstruace lze vysledovat vlivy nervozity, emocí nebo reflexní reakce” (str. 176). Naznačuje, že tyto ženy zažívají hysterickou zprostředkovanou menstruaci, a v těchto případech pouze navrhuje nutnost nápravy “organické poruchy”, ale nena-značuje, jakým způsobem by se to mělo uskutečnit. 
Diskuse, která následovala po Barnesově článku ukazuje, že takové názory byly kontroverzní. Jak již bylo řečeno, například Dr. Wilks oznámil, že žádný z příkladů tak zvané nepřímé menstruace neobstál při výzkumu, který obvykle neuspěl v prokázání opakujícího se krvácení. Barnese kritizují za to, že se spoléhá na záznamy z druhé ruky, a pro nepřesnost jeho pozorování. Myšlenka zástupné menstruace však byla silná a její možné psychologické důsledky zkoumali Sigmund Freud a Wilhelm Fliess při své léčbě Emmy Ecksteinové, avšak s katastrofickými výsledky (viz. Lupton, 1993; Masson, 1985).
Moderní verzi myšlenky, že menstruace má ochrannou funkci, nezbytnou pro dobré zdraví, předložila Margie Profetová (Profet, 1993). Podle ní menstruace (a další způsoby děložního krvácení) chrání dělohu a reprodukční systém před patogeny, které sem zanášejí spermie. Pravi-delná menstruace je proto cennou a přirozenou funkcí, nezávislou na ovulaci, která ženy chrání před infekcí. Vypozorovala, že se děložní krvácení obvykle objevuje jako první viditelná známka infekce; ženy, které nemenstruují pravidelně, mají vyšší výskyt poševních a děložních infekcí než ty, které menstruují pravidelně, a menstruace se u lidí objevuje pravidelněji, než u jiných lidoopů, stejně jako “rekreační” sexuální aktivita. Profetová poskytuje odlišné zdůvodnění, avšak se stejnými závěry jako Hippokratova koncepce – pravidelná a přiměřená menstruace je nezbytná pro zdraví, a to alespoň pro ty, které jsou heterosexuálně aktivní.
Myšlenka nahromaděné krve (nebo výživy), které je potřeba se zbavit, nachází aktuálnost také v moderních teoriích. Například většina učebnic popisuje nahromadění krve v dělo-ze jako výživu pro plod, a Strassman (Strassman, 1996) se domnívá, že k menstruaci dochází proto, že z hlediska meta-bolické energie je méně nákladné ztrácet a znovu obnovovat děložní výstelku, než ji udržovat ve stavu vhodném pro implantaci.
Praktickým důsledkem těchto úvah pro ženy je, že se men-struace podporuje, a nahlíží se na ni jako na něco zdravé-ho. Hippokratovské texty obsahují řadu léčebných prostředků a návrhů na udržení pravidelné menstruace (viz. Cadden, 1993). Tato myšlenka je výjimečně vytrvalá, spolu s obavami o “menstruační zadržování”, a/nebo o amenoreu, zmiňovanou ve viktoriánských lékařských textech a široce rozšířených (a pravděpodobně i používaných) předpisech nejrůznějších léků a bylinných směsí k vyvolání menstruace (Shorter, 1983). Reklamy na léčebné prostředky z devatenáctého století naznačují, že lidé viktoriánské doby se neobávali menstruace samé, nebo bolestí s ní spojenou, ale znepoko-jovaly je nezdravé následky zadržování menstruační krve, tj. nemenstruování. Proto se prodávají léky, které uvolňují “ucpání” (Shuttleworth, 1990). Stejně tak studie moderních žen naznačují široké rozšíření náhledu na menstruaci jako na zdraví prospěšnou proplachovací či očistnou funkci (Snow a Johnson, 1977; Martin, 1989).
Zatímco menstruace může být pro zdraví nezbytná, na menstruující ženu se ze široka pohlíží jako na nemocnou nebo oslabenou (Vertinsky, 1990). Soranusovy myšlenky, že menstruace může ublížit “slabým” ženám, můžeme nalézt i ve viktoriánských obavách, že menstruace může vyčerpat tělesné zdroje, a předurčuje ženy, a zejména ty “křehké”, ke špatnému zdraví (viz kapitola dvě). Ve viktoriánských spisech se menstruace obecně považuje za cosi hazardního pouze pro ženy ze střední a vyšší třídy. Na ženy z dělnické třídy se pohlíželo jako na tělesně zdatnější, a proto se neuvažovalo, že by byly menstruací nějak postiženy (Ehren-reich a English, 1973; Cayleff, 1992). Zdá se, že Soranuso-vy myšlenky o smyslu menstruace se zkombinovaly s pojetím hierarchické evoluce, převzatým z populárních představ o Darwinových myšlenkách. Představa, že menstruace sama je obdobím nemoci nebo nevolnosti, je však velmi rozšířená a důvěrně známá. Mezi menstruační eufemismy například patří výrazy jako “nevolnost” nebo “slabost” a ženy se během menstruace často popisují jako neschopné nebo nemocné. Tyto myšlenky souvisí se zvýšeným lékařským vlivem a “polékařštěním” reprodukčních funkcí v průběhu deva-tenáctého a dvacátého století a budeme o nich detailněji diskutovat v následující kapitole. Souvislost myšlenek menstruace jako nemoci, která je však také nezbytná pro zdraví, nám znovu připomíná kulturní pohled, který men-struaci často obklopuje, a který staví ženy do bezvýchodné situace. To, že ženy pravidelně menstruují, je chrání od budoucích vážných onemocnění, cenou za to je však nevol-nost, která se objevuje každý měsíc. Moderní ekvivalent této rozpravy nacházíme v diskusích o srdečních chorobách a osteoporóze, ve kterých se předpokládá, že pravidelné menstruační cykly (popisované pojmy hladin hormonů) nebo doplňování hormonů ochraňují ženy před rozvojem choroby (Colverson a kol., 1996; Coope, 1989).


Menstruace jako hygienická krize

Asociace menstruace s krví neovlivnila jen její výklad ve smyslu mocného duchovního období, ale vyústila i v popis menstruace jako stavu znečištění. Pojetí menstruace jako “nečistoty” je široce rozšířené, a některé verze tohoto pohledu vykreslují menstruaci jako cosi fyzicky (spíše než duchovně) jedovatého. Tyto myšlenky, které dobře zdokumen-tovali jiní autoři, se často spojují s pojetím menstruace jako kletby (např. Delaney a kol., 1988; Golub, 1992; Stephens, 1961).
Klasické vyjádření tohoto názoru můžeme nalézt v knize Leviticus, třetí knize Pentateuchu,/23/ která se zabývá zejména čistotou a hygienou (Eadie, 1874). Tato kniha považuje libovolné vylučování nebo „výtok“, ať u muže či u ženy, za nečistotu. Nařízení, která se týkají menstruace, jsou jasná:

A má-li žena tok, a tento tok jejího těla je krvavý, na sedm dní oddělena bude; a každý, kdož by se jí dotekl, bude nečistý až do večera.
A vše, na čem by ležela v čase svého oddělení, bude nečisté; a také vše, na čem by seděla, bude nečisté. Také kdokoliv by se dotkl jejího lůžka, vypere své roucho, omyje se vodou, a bude nečistý až do večera.
					(Leviticus 15: 19-22)

Ke konci menstruace se po ženách požadovalo, aby omyly svá těla tak, že se celé ponořily do přírodního potoku, nebo do speciálně sestavené koupele, která se nazývá Mikweh. /24/ Napříč Evropou byly v devatenáctém století koupele Mikweh široce rozšířené (Shorter, 1983; Ploss a kol., 1935).
Znepokojení čistotou lze nalézt i v mnoha kulturách ve formě předpisů ohledně aktivit, kterými se ženy během menstruace mohou zabývat. Mnoho společností ve dnech krvácení zakazuje z obavy ze zkažení zejména přípravu jídla. Shorter (Shorter, 1983) popisuje zvyklost z oblasti Sologne, která nedovolovala menstruujícím ženám, aby se dotýkaly nasoleného vepřového masa, nebo aby se přiblížily k čerstvě zabitému praseti. V této oblasti se také věřilo, že menstruující žena může způsobit sražení majonézy a ztrá-tu vůně květin. Podobné zákazy používali v Maďarsku, kde menstruujícím ženám nedovolovali zavařovat, nakládat nebo kysat zelí, ani péct chléb. Frazer (Frazer, 1922) uvádí několik příkladů, kdy se menstruující ženy považovaly za cosi nečistého, mimo jiné i tento:

Mezi indiány z kmene Bribri z Kostariky se menstruující žena pokládá za nečistou. Jediným talířem, který smí používat na jídlo, jsou banánové listy, které po jídle vyhazuje na nějaké izolované  místo; protože kdyby je našla kráva a sežrala je, tak by to zvíře sešlo a uhy-nulo. A pije ze speciální nádoby, podobně zdůvodněné; protože kdyby se kdokoliv napil ze stejné nádoby po ní, zcela jistě by zemřel.
	(Frazer, 1922: 208)

Toxická přirozenost menstruujících žen nezůstala bez pokusů o její zvládnutí, neboť se mohla spoutat podobně, jako se používá pesticid se zamořenou úrodou (Crawfurd, 1915). Přesvědčení, že dotyk menstruující ženy je jedovatý, přetrval do dvacátého století, a vyústil v řadu experimen-tálních výzkumů “menotoxinu” (Macht, 1943; viz. kapitola dvě).
Zatímco se ženy v moderních společnostech během men-struace nevylučují z přípravy jídla, většina žen cítí, že by nějakým způsobem měly změnit své chování, a men-struace se často spojuje s představou špíny a čistoty (Snow a Johnson, 1977; Paige a Paige, 1981; McNeil, 1992). Stejně jako hanebnost menstruace lze v reklamách na men-struační produkty nalézt moderní představy o toxicitě nebo nečistotě.  Berg a Block Coutts (Coutts a Coutts, 1994) tvrdí, že produkty se prosazují základě toho, že učiní menstruaci neviditelnou, ale i tím, že udrží ženy “čisté a suché”, s důrazem na hygienu a absenci pachu. Tyto pro-dukty se v supermarketech nebo v lékárnách často označují jako “ženská hygiena”, což menstruaci staví na stejnou úroveň, jako nedostatek hygieny. Je zajímavé poznamenat, že jiné sanitární produkty, např. dětské pleny, se tímto způsobem neoznačují. Police označená jako “dětská hygiena” vypadá absurdně. 


SHRNUTÍ

Smyslem této kapitoly bylo načrtnout některé z mnoha představ západních kultur o menstruaci. Menstruace sama, jak se zdá, je rozmanitou zkušeností, často nevýraznou, příležitostně traumatickou, někdy bolestivou. Zkušenosti žen, spojené s menstruací, nejsou úplně stejné, a stejné nejsou ani menstruační periody libovolné ženy. Navzdory této proměnlivosti a velkému počtu eufemistických označení pro menstruaci můžeme vypovědět jen velmi málo o tom, jak ženy menstruaci pociťují, nebo jaké to je menstruovat. Jediné, co můžeme říci, vyjadřuje to, co Loveringová (Lovering, 1995) nazývá “dominantní menstruační mluvou”.  Můžeme říci, že menstruace je špinavá, bolestivá a nepřed-vídatelná. A takovou také někdy je. Zamlčování leckterých prožitků menstruace, které nejsou ve shodě s právě řečeným, však zvěčňuje mýtus, že menstruace je vždycky právě taková. Představa náchylnosti všech žen k nebezpečí, že se náhle a neočekávaně začne řinout krev, je poměrně děsivá.
Proto snad ani nepřekvapuje, jak se mýty a příběhy o menstruaci rozrůstají. Realita menstruace – důkaz, který by omezil sílu této mytologie – je zapletena v pavučině diskrétnosti a studu. Není zdvořilé mluvit o menstruaci nebo ji předvádět. Mýtu tedy kromě osobní zkušenosti neoponuje nic jiného.
Očekává se, že “věda o ženě” řekne o realitě menstruace více než mýtus. Přesto však, navzdory stoletím debat a ko-ntroverzí, dosud nevíme, proč ženy menstruují, nebo jaké to je menstruovat. V současnosti o mechanismu menstruace a spojitosti mezi menstruací a reprodukcí víme více, než kdykoliv předtím. Víme, jak často ženy menstruují, známe množství ztracené krve a tekutiny, víme, co lidé budou či nebudou během menstruace dělat, nevíme však, proč ženy menstruují, nebo jestli je zdravější menstruovat nebo ne. Známe velmi málo o fenomenologii menstruace nebo o význam-nosti různých druhů kulturních představ, které jsem popsala v této kapitole, pro životy žen. Možná to jsou otázky, na které nelze odpovědět, ale spíše to jsou otázky, které nikdo nepokládá. A možná je důvodem jejich nepokládání to, že mýtus menstruace slouží silnému politickému účelu. Jak prohlašuje Sophie Lawsová, menstruace je politickou otázkou. Souvislost menstruace s ženskostí ji staví do po-předí zájmu (i když nevysloveného) v neutuchající kontro-verzní politice. Ve dvacátém století se vliv menstruace v genderových diskusích rozrůstá daleko za dobu, ve které krvácení ve skutečnosti postihovalo celý menstruační cyk-lus. Výpovědi o menstruaci, jako třeba ty, které jsme pro-brali v této kapitole, vytvořily perspektivu pro “vědecké” studie vztahu mezi menstruačním cyklem, a pocity a chováním žen, které prozkoumáme ve druhé kapitole.































2
METODY VÝZKUMU MENSTRUAČNÍHO CYKLU

Jednou z mála věcí, se kterou souhlasí všichni badatelé, kteří zkoumají menstruační cyklus, je metodologická komplexnost úlohy, kterou si zvolili. Ať už badatel naříká nad obtížností diagnosy PMS nebo spílá statistikám, které spojují menstruaci se špatnou pracovní výkonností, univer-zálním rysem všech neprůkazných výsledků je nedostatečná přísnost metodologie. Odchylka od dnes zastávaného ideálu je nejběžnějším důvodem pro odmítnutí výsledků, které se neshodují s autorovými tezemi. To se samozřejmě netýká jen výzkumu menstruačního cyklu, ale je to častý jev ve vědě vůbec. “Metodologické minové pole” výzkumu menstruačního cyklu se zmiňuje téměř ve všech recenzích, které se vzta-hují k této problematice, a často se mu v diskusi poskytuje více prostoru, než výsledkům výzkumu samotného (viz. Fausto-Sterling, 1992). Tématu metodologické komplexnosti výzkumu menstruačního cyklu je zasvěceno několik autori-tativních recenzí (např. Koeske, 1981; Rubinow a Roy-Byrne, 1984; Brooks Gunn, 1986; Halbriech a Endicott, 1985). Cílem této kapitoly je popis hlavních metod, které se používají při výzkumu menstruačního cyklu, a naznačení otázek, které tato metodologie přináší.
Kromě těch vědců, kteří se zabývají výhradně fyziologií menstruačního cyklu, pokládají badatelé v této oblasti většinou otázky, obecně řečeno, psychologické. Zabývají se tím, zda menstruační cyklus působí (přímo či nepřímo) na mysl, pocity a jednání. Přístup většiny psychologických a biomedicínských badatelů, použitý k zodpovězení této otázky, je pozitivní, a zakládá se na metodách a princi-pech, které zahrnujeme do “tradiční” vědy. Tento přístup je zásadním způsobem odkázán na měření a kvantifikaci fe-noménu, který se má prokázat a vysvětlit. Jakmile se toho dosáhne, položí se otázky, které se týkají příčinných me-chanismů. Daný fenomén se kliničtí lékaři a psychologové sice pokoušejí popsat a vysvětlit odlišným způsobem, avšak metody, které používají ke svému zkoumání, jsou velice podobné. Kliničtí lékaři a biomedicínští badatelé se zabý-vají popisem a vysvětlováním dysfunkčních stavů, které se vyskytují ve dnech předcházejících menstruaci a během ní. Na druhé straně se psychologové zabývají vztahy mezi fyzio-logickými a psychologickými stavy po dobu celého menstrua-čního cyklu. Obě tato zmíněná hlediska se často překrývají: např. psychologové se občas zabývají dysfunkčními stavy, a lékaři se příležitostně zajímají o stavy tzv. normální. Studie, které se nevymykají pozitivistické tradici, lze rozdělit do čtyř kategorií: popisné, korelační, kvaziex-perimentální a experimentální (Rosenthal a Rosnow, 1991). Každá z nich zdůrazňuje metodologické otázky, které se týkají určovaného předmětu, četnosti a nakládání s daty, získanými výzkumem, a proto tyto otázky prodiskutujeme jako první. Použitými měřítky jsou zejména poznávací stav, nala-dění a duševní pohoda a fyziologické aspekty menstruačního cyklu. Otázku, zda nám některý z těchto přístupů přiblíží individuální pocity ženy těsně před menstruací, nebo v kte-rékoliv části cyklu, a proč jsou badatelé stále nespokojeni s používanými postupy, položím v sedmé kapitole. Tato kapi-tola jednoduše zhodnotí různé používané postupy a techniky a zaměří se na poskytnutí vodítka pro orientaci v “metodo-logickém bitevním poli“.





MĚŘÍTKA PSYCHOLOGICKÉHO STAVU

Otázka, zda a jakým způsobem můžeme zjišťovat působení menstruačního cyklu na mentální a fyzický stav žen, pokud tento vliv vůbec existuje, je z hlediska pozitivistické perspektivy prvním problémem, který doprovází dotazování badatelů v oblasti menstruačního cyklu. Emoční a kognitivní stav, který se přisuzuje menstruaci, je hádankou, ve které nevíme, odkud začít, stejně tak jako u téměř libovolného projevu lidské tělesnosti. Jedna skupina badatelů, převážně psychologů, následovala kroky Leta Stettera Hollingwortha a zkoumala poznávací výkonnost během cyklu. Tito badatelé použili celou řadu standardních i nestandardních psycho-logických testů, určujících senzorické schopnosti, paměť, funkce učení, schopnost zpracování informací, motorickou koordinaci a pod./1/ Další skupina badatelů, převážně lé-kařů a psychologů, kteří se zajímají o ženami udávané men-struační potíže, se zabývala posuzováním naladění a duševní pohody během cyklu. Tato skupina, mnohem rozsáhlejší než skupina zkoumající kognitivní funkce, se zaměřila na měření naladění a fyzického stavu před a během menstruace. Postupy, které vyvinuli a použili, byly často koncipovány tak, aby se rozlišilo mezi přítomností nebo absencí psycho-logických potíží, např. deprese, ve dnech, předcházejících menstruaci. Tyto postupy se mohly použít buď k rozlišení žen, jejichž premenstruační prožitky vzbuzovaly pozornost lékařů, od těch, které z pohledu lékařů tuto pozornost nezasluhovaly, nebo k názornému předvedení skutečnosti, že jedna část cyklu je, co se týče zjištěných potíží, kvantitativně odlišná, a to ať už v rámci jednotlivce či skupin žen. Zásluhou zjišťování naladění nabyla metodologie výzkumu menstruačního cyklu na komplexnosti. Nepoměrně se zvětšil zejména počet a rozmanitost postupů, používaných k posuzování duševní pohody. Těžko odolat interpretaci, že badatelé kritizují měřítka, která používají druzí, pokud jejich výsledky neodpovídají jejich vlastním předpojatým představám. Ti, kteří se domnívají, že emocionalitu většiny žen neovlivňují fyziologické procesy, které doprovázejí menstruaci, prohlašují, že metody těch, kteří jsou o zmí-něných vlivech přesvědčeni, jsou předpojaté, nepřesné nebo nedostatečně přísné. Na druhé straně, detailní a snaživé metody těch, kteří by si přáli ukázat, že menstruační cyklus není nejdůležitějším vlivem, který působí na většinu žen, jsou kritizovány pro nepřijatelnou rozsáhlost souborů shromažďovaných dat, a také pro účast nedostatečně repre-zentativních a přitom vysoce motivovaných a vzdělaných pří-slušníků střední třídy ve vzorku dobrovolníků. Oba soubory kritik jsou stejně oprávněné. Mnohé z postupů, které se používají při výzkumu menstruačního cyklu, se pohybují od téměř impertinentního retrospektivního seznamu symptomů až ke každodenním, detailně zkompletovaným sadám dotazníků pro období tří nebo více měsíců (viz. tab. 2.1). Jejich klíčové rysy jsou načrtnuty v následujícím textu (viz. také Budieri a kol. 1994).


Retrospektivní dotazníky

Jak jsem již naznačila, většina vzrušených diskusí, které se týkají metodologie výzkumu menstruačního cyklu, se sou-střeďuje na otázky po způsobu zjišťování naladění a duševní pohody, a zejména pak na možnost rozlišení mezi stavy “potíží” a stavy “normálními”. Jak to formuloval Mitchell (Mitchell a kol. 1991), badatelé se nadměrně zabývají “poznáváním PMS v případě, že byl rozpoznán”. První studie menstruačního cyklu používaly k prozkoumání prožitků žen v průběhu celého cyklu rozmanité techniky. Například Benedek a Rubenstein (Benedek a Rubenstein, 1939a, 1939b), dávající do vzájemného vztahu každodenní psychoanalytická sezení, která se obvykle zakládají na analýze snů, použili fyziologická hodnocení vaječníkových cyklů. Taková míra systematického zkoumání však byla vzácná, a většina studií při hodnocení potíží vychází při jejich posuzování z klini-ckého pohledu a spontánních popisů žen, které vyžadovaly léčbu (např. Frank, 1931; Israel, 1938; Morton, 1950). Od šedesátých let se tyto přístupy kritizují pro svou nedostatečnou objektivitu a zaměření se pouze na klinické vzorky, a pro určení obecného rozšíření premenstruačních symptomů v celé populaci vznikla řada studií, které pou-žívaly dotazníky (např. Pennington, 1957; Coppen a Kessel, 1963; Kessel a Coppen, 1963). Badatelé však tyto dotazníky kritizovali pro nedostatek přísnosti a upozornili na to, že použité dotazníky postihují pouze omezený rozsah premen-struační zkušenosti a nesledují psychometrické principy. Hodnotí například jen výskyt mimořádných stavů, stupněm jejich závažnosti se však nezabývají. První pokus o návrh dotazníku premenstruačních symptomů, který by používal psychometrické principy, učinil na konci šedesátých let Rudolf Moos se svými spolupracovníky (Moos, 1968; Moos a kol., 1969). Dotazník menstruačních potíží (Menstrual Distress Questionnaire)(MDQ), nástroj, ve který vyústilo jejich úsilí, přetrvává jako nejšíře používaný nástroj výzkumu menstruačního cyklu, ačkoliv byl mnohokrát modi-fikován a rozsáhle kritizován (viz. Richardson, 1990).
Originální verze dotazníku MDQ obsahuje seznam 47 prožit-ků, a po ženách se požaduje, aby posoudily závažnost každé-ho z nich na šestibodové stupnici. Tento seznam “symptomů” byl získán z literární recenze “symptomatologie menstrua-čního cyklu” a z neohraničených rozhovorů o menstruačních prožitcích s blíže neurčeným počtem žen. 


Tabulka 2.1 
Dotazníky používané k posouzení naladění a duševní pohody

Plně retrospektivní
Plně prospektivní
Částečně prospektivní
Moosův Dotazník
Menstruačních obtíží
(MDQ) Moos, 1968
MDQ („dnešní“ formulář)
Moos a kol., 1969
Profil stavů nálady
McNair a kol., 1971
Dotazník pro
Premenstruační hodnocení
(PAF)
Halbriech a kol., 1982
PAF Denní hodnotící formulář
Halbriech a kol., 1982
Složený kontrolní seznam názvů afektů (MAACL)
Zuckerman a Lubin, 1965 
Premenstruační hodnotící stupnice (PMRS)
Steiner a kol., 1980
Kalendář pro udávání symptomů pacienty
Plouffe a kol., 1993
Beckův katalog deprese
Beck a kol., 1961

Dotazník menstruačních symptomů (MSQ)
Chesney a Tasto, 1975
PRISM
Reid, 1985
Seznam stavových stránek úzkosti (form. „stav“)
Spielberger a kol., 1970
Menstruační zdravotní dotazník (MHQ)
Warner a Bancroft, 1990
Kalendář premenstruačních prožitků (COPE)
Mortola a kol., 1990
Green-Nowlisův kontrolní seznam názvů nálad
Nowlis, 1965
Dotazník názorů na menstruaci (MAQ)
Brooks, Gunn a Ruble, 1980
Stupnice denního hodnocení symptomů
Taylor, 1979
Hamiltonova stupnice deprese
Hamilton, 1967

Zdravotní diář washingtonských žen
Mitchell a kol., 1994
Carrollova stupnice deprese
Feinberg a kol., 1981

Seznam vážných menstruačních symptomů
Mitchell, Woods a Lentz, 1991
Rejstřík profilu emocí
Plutchik a Kellerman, 1974

Každodenní formulář duševní pohody
Mansfield a kol., 1989
Osmistavový dotazník
Curran a Cattell, 1976

Dotazník každodenních životních zkušeností
Schechter a kol., 1989
Kontrolní seznam názvů deprese
Lubin, 1967

PMT – Cator
Magos a Studd, 1988
Thayerův aktivační – deaktivační kontrolní seznam
Thayer, 1967

Utažský kalendář PMS
Speroff a kol., 1984
Rozdílová stupnice emocí
Izard a kol., 1974, citovaná v Boyle, 1985

Dotazník pro každodenní vlastní informování
Ripper, 1991
Taylorova stupnice zjevných obav
Cattell a Scheier, 1961


Prožitky, u kterých se napříč cyklem neočekávala odliš-nost, autoři zahrnuli jako kontrolní položky. Ty odvodili z rejstříku symptomů přechodu (Moos, 1968). Konečnou verzi dotazníku zkompletovalo “839 žen absolventů velké západní univerzity” (Moos, 1968), které určily závažnost každého ze 47 prožitků v průběhu menstruační, premenstruační i mezimenstruační fáze jejich posledního a “nejhoršího” menstruačního cyklu. Po ukončení sběru dat Moos provedl analýzu výsledků, a na jejich základě vytvořil sadu osmi faktorů, které se staly podstupnicemi dotazníku.
Tyto faktory označil jako bolest, soustředění, změny chování, autonomní reakce, zadržování vody, negativní afekt, neklid a sebeovládání, které popisovaly 46 položek dotazníku. Výsledky poslední zbylé položky “změna stravo-vacích návyků” se neshodovaly s žádným z uvedených faktorů. Moos nalezl statisticky významnou diferenci mezi závažností udávaných symptomů v různých fázích cyklu u šesti podstup-nic, vyjma neklidu a sebeovládání. Dále popsal obecné roz-šíření mírných/přiměřených a silných/velmi vážných symptomů v různých fázích cyklu. Rozšíření mírných a přiměřených úrovní se v premenstruační fázi pohybuje od 1,2 procenta pro “úplný útlum” (kontrolní položka) do 39,2 procenta pro “podrážděnost” (položka nega-tivní afekt). Od žen ve stejné fázi cyklu obdržel výpovědi silné/velmi vážné v rozsahu od 0,1 procenta (úplný útlum) do 13,0 procent (podrážděnost) (viz. kapitoly 4 a 5). Pozdější verze dotazníku MDQ se modifikovaly nahrazením originální šestibodové stupnice stupnicí čtyřbodovou a vytvořil se dotazník pro denní hodnocení. Kromě toho badatelé ve svých studiích modifi-kovali instrukce i vlastní název dotazníku MDQ, aby redu-kovali možnost vnímání dotazníku jako negativně zaujatého, či aby zakryli svůj zájem o prožitky, které se vztahují k menstruaci (např. Slade, 1984).
Z psychometrického hlediska se na dotazník MDQ snáší kritika pro nedostatky ve skladbě stupnic a analýzu faktorů, na jejichž základě se vytvořily podstupnice (Richardson, 1990). Vzorek, který se použil k potvrzení platnosti dotazníku MDQ, byl relativně rozsáhlý, avšak z hledisek věku a let vzdělání pozoruhodně homogenní (věk průměrně 25,2 roku, standardní odchylka 3,9; léta vzdělání průměrně 15,2, standardní odchylka 1,7). Jediným uváděným demografickým faktorem, který se v rámci skupiny lišil, byl počet vlastních dětí, ale dokonce i v tomto ohledu se skupina značně shodovala, neboť 472 z 839 žen bylo bezdět-ných. Nepřekvapuje proto, že dosažené výsledky a struktura faktorů dotazníku se liší od Moorových originálních závěrů v případě, že vzorek tvoří skupina starších žen, které vyhledávají pomoc (např. Morse a Dennerstein, 1988). Z feministické perspektivy je dotazník MDQ kritizován pro své zdůrazňování negativních prožitků, např. deprese a podrážděnosti, a z důvodu retrospektivní možnosti stereo-typního uvádění prožitků (např. Parlee, 1974). Z lékařského hlediska je dotazník MDQ kritizován jako příliš dlouhý, nebo naopak jako příliš krátký. Steiner (Steiner a kol., 1980) tvrdí, že dotazník MDQ je neadekvátní, neboť pokrývá širokou škálu jevů, a “je málo nápomocný při určování konkrétních změn, které se objevují při PMTS (syndrom premenstruačního napětí)(premenstrual tension syndrome)” (Steiner a kol. 1980: 178). Z uvedených důvodů tito autoři vytvořili novou škálu typu kontrolního seznamu, založenou na dotazníku MDQ, navíc však obsahující seznam 36 otázek, na které je možno odpovědět “ano” nebo “ne” (např. “Přibra-la jste během minulého týdne 5 nebo více liber?”, “Cítíte se zmatená?”), a kterou autoři nazvali premenstruační ho-dnotící stupnicí (PMRS)(Premenstrual Rating Scale). Navíc navrhnuli pozorovatelem hodnocenou stupnici, obsahující 10 položek k diagnostikování toho, co lékaři nazývají “syndromem premenstruačního napětí” (PMTS). Stupnice PMRS nebyla ve výzkumu použita v širší míře, ačkoliv se zakládá na analýze faktoru, o kterém John Condon tvrdí, že by mohl být užitečným měřítkem “čistého” premenstruačního syndromu (Condon, 1993). Zatímco se Steiner se svými spolupracovníky zabýval délkou a komplexností diagnos, určených na základě dotazníku MDQ, Uriel Halbriech, Jean Endicott a jejich spolupracovníci (např. Halbriech a kol., 1982; 1985) byli nespokojeni s jejich stručností. Vyvinuli dotazník pro premenstruační hodnocení (PAF)(Premenstrual Assessment Form), o kterém prohlašují, že “pro zvýšení citlivosti rozlišení mezi různými druhy změn byla nezbytná větší rozmanitost položek a popisná přesnost” (Halbriech a kol., 1982: 48). Důsledkem je více než dvakrát větší rozsah dotazníku PAF oproti dotazníku MDQ, s 95 položkami, které obsahuje jeho konečná verze.
Dotazník PAF se ve výzkumu menstruačního cyklu stává stále oblíbenějším dotazníkem. Stejně tak jako stupnice PMRS, ale na rozdíl od dotazníku MDQ, je jeho záměrem identifikace úrovní premenstruačních změn nebo potíží, které jsou klinicky významné, tzn. akceptují je lékaři, neboť vyžadují terapeutický zásah. Především se však dotazník PAF považuje za prvotní vyšetřovací nástroj k rozdělování žen do různých skupin, ať už pro klinickou praxi, nebo pro výzkumné účely. Často se také používá jako jediný prostředek k určení diagnosy, ačkoliv jeho autoři předpokládali, že bude jen jedním z řady různých lékař-ských hodnocení (viz. Halbriech a kol., 1985). Jeho autoři kritizují dotazník MDQ i stupnici PMRS pro jejich předpo-klad existence jediného premenstruačního syndromu, který slučuje různé druhy premenstruačních změn. Halbriech a Endicott tvrdí, že mohou existovat různé druhy nebo rozsahy “premenstruačních změn”, které jsou zastřeny zahrnutím „symptomů“ do jediného rámce. Kritizují také ostatní stupnice pro jejich chybné stanovení pozic bodů, které rozlišují mezi klinicky důležitými úrovněmi potíží, a těmi, které důležité nejsou, a dále pro soustředění se na absolutní úrovně zkušenosti v různých fázích cyklu, místo na stupeň změn v prožitcích mezi jednotlivými fázemi cyklu. Z těchto důvodů se ideová báze dotazníku PAF zcela liší od dotazníku MDQ a stupnice PMRS, a více než psycho-logický nástroj je to v podstatě nástroj psychiatrický.
Počáteční fond položek, z něhož se odvozoval dotazník PAF, byl určen pomocí podobných technik, jaké použil Moos se svými spolupracovníky. 200 položek, tvořících tento fond, autoři vybrali z odborné literatury, i z již existu-jících dotazníků, které rozšířili o položky, jenž vycházely z jejich vlastní lékařské praxe a ze skupiny 40 “příslušnic jejich personálu”. Vzniklý soubor se dvakrát redukoval, nejprve na 150 položek kombinací těch, které “očividně popisovaly stejný druh změn”, a dále ještě jednou na základě analýzy a posouzení jejich souvztažnosti poté, co je 154 žen zkompletovalo do podoby dotazníku. O této skupině žen máme jen relativně málo informací. Všechny měly zkušenost s pravidelnými menstruačními cykly a nepoužívaly hormonální antikoncepci. Rekrutovaly se z personálu zdravotnického centra (69) a studujících zdravotních sester (85), jejich průměrný věk byl 34 respektive 24 let (Halbriech a kol., 1982). Tyto ženy reprezentují širší věkové rozmezí, než ženy, které tvoří Moosův vzorek, je však obtížné určit úroveň jejich vzdělání a nemáme žádné informace o počtu jejich dětí a dalších sociálních a demo-grafických charakteristikách. I velikost tohoto vzorku je pro účely vývoje spolehlivého psychometrického dotazníku relativně malá./2/ 95 položek dotazníku PAF se hodnotí podle “úrovně změn během posledních tří premenstruačních period” na stupnici v rozsahu od 1, indikující neplatnost nebo nepřítomnost změn oproti obvyklé úrovni, do 6, indi-kující extrémní změnu. V každém případě ženy samy označují, nakolik je úroveň změn, které zakoušejí před menstruací, snesitelná či nikoliv, na rozdíl od dotazníku MDQ, kde se tato hodnota vyvozuje z rozdílu hodnocení míry prožitků, pociťovaných v různých fázích. Položky pokrývají rozsah od “bolestí hlavy nebo migrén” až k “pocitu deprese nebo tendenci k nesnesitelnému chování či výstupům kvůli malič-kostem”.
Dotazník PAF lze analyzovat a hodnotit nejméně třemi různými způsoby. K určení psychiatrické diagnosy se může žena zařadit do jedné či několika typologických kategorií, které pokrývají rozmezí od “syndromu obecného nepohodlí”, až k “syndromu závažné deprese”, se zahrnutím  “syndromu rostoucí duševní pohody” (viz. tab. 2.2). Rozhodnutí, které položky dotazníku PAF by se měly považovat za příznačné vzhledem k určitému „syndromu“, se nezakládalo na stati-stické analýze výsledků dotazníku, ale na psychiatrických kritériích. Nepřekvapuje proto, že autoři doporučovali stanovit konkrétní diagnosu nejen na základě výsledků dota-zníku PAF, ale i podle psychiatrických rozhovorů a denních hodnocení, a nastínili vlastní diagnostická kritéria pro každé z uvedených hledisek (Halbriech a Endicott, 1982; Halbriech a kol., 1985). Kromě této typologické klasifikace lze dotazník PAF vyhodnocovat na základě “unipolárních přehledových stupnic”. Těchto 18 podstupnic tvoří položky, o kterých se zjistilo, že jsou ve vzájemném vztahu, a/nebo mají vysoké koeficienty alfa své vlastní vzájemné prováza-nosti (Halbriech a kol., 1982); dotazník PAF nebyl podroben analýze faktorů, neboť kontrolní vzorek 154 jedinců byl příliš malý. Podstupnice jsou uvedeny v tabulce 2.2. Autoři navrhují použití kvantitativního vyhodnocování i při sou-vztažných studiích duševní pohody. Autoři také poukazují na skutečnost, že některé ženy udávají očividně protichůdné premenstruační prožitky – např. uvádějí růst i pokles vita-lity. Za účelem popisu této skutečnosti autoři propojili několik položek dotazníku PAF do sedmi bipolárních sestav (viz. tab. 2.2). Tyto sestavy dávají najevo, že „subjekty“, které popisují změny současně v obou směrech, jsou označeny za ty, které vykazují „bipolární” změny, a neposkytují jediný souhrnný výsledek” (Halbriech a kol., 1982: 50).


Tabulka 2.2
Podstupnice formulářů premenstruačního hodnocení

Typologické kategorie
Unipolární přehledové škály
Bipolární spojitosti
Syndrom obecného nepohodlí

Chmurná nálada/ztráta radosti
Impulsivita
Psychomotorická aktivita
(vzrušený-zpomalený)

Syndrom zadržování vody
Endogenní depresivní rysy
Organické mentální rysy
Chuť k jídlu
(zvýšená-snížená)
Únavový syndrom
Labilita
Známky zadržování vody
Spánek
(zvýšení-snížení)
Autonomní fyzický syndrom
Atypické depresivní rysy
Obecné fyzické nepohodlí 
Sexuální zájem a aktivita
(zvýšení-snížení)
Hlavní depresivní syndrom
Hysteroidní rysy
Autonomní fyzické změny
Energie
(zvýšení-snížení)
Druhořadý depresivní syndrom
Nepřátelství/zloba
Únava
Cílevědomě orientované akt.
(zvýšení-snížení)
Syndrom úzkosti
(bez deprese)
Nespolečenskost
Zhoršená sociální funkce
Naladění (pokles-zvýšení duševní pohody)
Syndrom podráždění
(bez deprese)
Úzkost
Různé změny nálad/chování

Syndrom vznětlivosti
Zvýšená duševní pohoda
Různé fyzické změny

Syndrom zvýšené duševní pohody
Zhoršená sociální funkce
Organické mentální rysy



Zdroj: Halbrich a kol. (1962), upraveno
Pozn.: Libovolné depresivní syndromy lze klasifikovat pomocí podtypů endogenních rysů, atypických rysů, hysteroidních rysů, vzrušených úzkostných rysů, nepřátelských rysů a/nebo nespolečenských rysů.


Dostazník PAF je méně podrobován kritice než Moosův dotazník MDQ, částečně proto, že oblibu retrospektivních dotazníků předstihla móda prospektivních odhadů a přede-vším denních hodnocení duševní pohody (viz. dále), které na sebe strhly pozornost výzkumníků i kritiků. Jak pozna-menal Richardson (Richardson, 1990), dotazník PAF je psy-chiatrický dotazník, navržený k rozpoznávání jednotlivých “syndromů”, s kritérii založenými více na úsudku lékařů, než na statistických principech. Stejně tak řada recenzí na tento dotazník má spojitost s uchopováním menstruačních prožitků psychiatrickými termíny (viz. kap. 5 a 6). Vážnější znepokojení vzbuzuje, že dotazník PAF zařazuje velké množství žen, které neuvádějí žádné potíže, mezi ženy se “syndromem” (viz. Youdale a Freeman, 1987; Yuk a kol., 1990; Christensen a Oei, 1995a). Ve studii, hodnotící 133 žen, které odpověděly na inzerát, hledající za účelem utvoření kontrolní skupiny výzkumu PMS dobrovolnice bez menstruačních nebo premenstruačních problémů, jen 27 žen (20,3 procenta) nesplňuje kriteria alespoň jednoho z nega-tivních syndromů dotazníku PAF (Yuk a kol., 1990). Tato skutečnost podtrhuje obavy feministických badatelek z ozna-čování žen s „normálními” periodickými výkyvy za duševně choré a přináší otázky o užitečnosti dotazníku PAF jako diagnostického nástroje v případě, že je použit za absence dalších lékařských posudků. Většina studií, které požívají dotazník PAF, sice nerozděluje ženy do typologických kate-gorií, avšak za účelem rozlišení mezi úrovněmi premenstrua-ční symptomatologie pracuje s celkovým počtem prožitků nebo celkovým hodnocením. Například Gise (Gise a kol., 1990) nazývá počet symptomů s hodnotami 5 nebo 6 indexem závaž-nosti a zjišťuje, že 50 procent vzorku 79 žen, požadujících ulehčení od projevů premenstruačního syndromu, uvádělo u 31 nebo více položek z celkově 95 položek dotazníku PAF nesne-sitelné nebo extrémní změny. To sice redukuje počet žen, které obdrží nějakou diagnosu, ale vzhledem k tomu, že dotazník PAF obsahuje pozitivní i negativní položky a akceptuje bipolaritu některých prožitků, je obtížné takový souhrnný výsledek interpretovat. Zdá se, že řada badatelů používá tento dotazník v rámci souboru jiných nástrojů jako určitý druh “jistého” měřítka a nesnaží se brát v úvahu nebo analyzovat získané výsledky. To kontras-tuje se studiemi, které používají dotazník MDQ a které téměř vždy uvádějí přinejmenším výsledky podstupnic, často i s jejich detailním posudkem (např. Parlee, 1974; Morse a Dennerstein, 1988). Snad to je důsledek rozsáhlosti tohoto dotazníku, co brání popisu výsledků jednotlivých položek nebo dokonce shrnutí všech 18 “podstupnic”. Zkrácená desetipoložková verze dotazníku PAF, vyvinutá Sharon Allenovou a jejími spolupracovníky (Allen a kol., 1991), se zakládá na analýze faktorů 20 nejčastěji uvá-děných položek dotazníku PAF ve vzorku 217 žen, které se pokoušely skoncovat s kouřením. Zkrácený dotazník PAF obsahuje 3 podstupnice: afekt (3 položky), zadržování vody (3 položky) a bolest (3 položky), a klade tak větší důraz na fyzické stavy než na psychologickou duševní pohodu, což lze vysvětlit nedostatečným používáním tohoto pojmu v psychiatrické výzkumné literatuře.
Dotazníky MDQ a PAF jsou nejčastěji používané retrospe-ktivní dotazníky k posouzení prožitků, které se spojují s menstruací. V literatuře se objevuje ještě několik dal-ších: Dotazník menstruačních symptomů (Menstrual Symptom Questionnaire)(MSQ – Chesney a Tasto, 1975), Menstruační zdravotní dotazník (Memstrual Health Questionnaire)(MHQ – Warner a Bancroft, 1990) a Dotazník potěšení z menstruace (Menstrual Joy Questionnaire)(MJQ – Delaney a kol., 1988). Dotazník MSQ byl navržen především pro posouzení bolesti, vztahující se k menstruaci, a rozlišuje mezi „křečovitou” a „městnavou” dysmenorheou. Byl vyvinut na základě použití vhodných psychometrických postupů u dvou vzorků studentek Koloredské státní univerzity. Výsledkem je 25 položkový dotazník, jehož 12 položek se zakládá na faktoru „městnavé” dysmenorhee, a dalších 12 položek na faktoru „křečovité” dysmenorhee. Chesney a Tasto (Chesney a Tasto, 1975), navazující na Daltonovou (Dalton, 1969), definovaly “měst-navou” dysmenorheu jako “modifikaci symptomů premenstrua-čního syndromu otupující bolestivostí, doprovázenou letargií a depresí, předcházející počátek menstruace” (Chestney a Tasto, 1975: 237), která, jak lze předpoklá-dat, značně přesahuje nejen některé položky dotazníku MSQ a škály bolesti dotazníku MDQ, ale i zkráceného dotazníku PAF. Následující studie dotazníku MSQ s rozsáhlejšími vzorky však nedokázaly opakovat původně získanou dvoufaktorovou strukturu (Webster a kol., 1979; Webster, 1980; Stephenson a kol., 1983; Monagle a kol., 1986), a přišly s šesti nebo sedmi faktory, které se nepodobají faktorům dotazníku MDQ. Monagleová (Monagle a kol. 1986) například označila svých šest faktorů: premenstruační negativní afekt, menstruační bolest, premenstruační bolest, zažívání/prostaglandin, zadržování vody a bez symptomů. Z klinické praxe vychází názor, že rozlišení dysmenorhee na „městnavou” a „křečovitou” není etologicky smysluplné. Zatímco však tyto dva druhy dysmenorhee mohou být koncepčně nepodložené, je-li středem našeho zájmu bolest a fyzický stav, pak dotazník MSQ může tvořit vhodnou alternativu retrospektivního hodnocení k dotazníku MDQ.
Dotazníky MDQ, PAF a MSQ jsou navrženy jako více či méně psychometrické, jejich cílem je určení skupin prožitků, které mohou zastupovat různé aspekty premenstruačního syndromu nebo syndromů. Badatelé, kteří se tím nezabývají, či nejsou přesvědčeni o možnosti uchopování prožitků men-struace pojmovými prostředky, které tyto nástroje zahrnují, používají dotazníky, které se analyzují položka po položce, a tímto způsobem se vyhýbají domněnkám o tom, že prožitky, spojované s menstruací, spočívají na určitých syndromech. Dotazníky. které používají tito badatelé, obvykle postráda-jí název. Jejich typických představitelem je Menstruační zdravotní dotazník MHQ, navržený Pamelou Warnerovou a Johnem Bancroftem (Warner a Bancroft, 1988; 1990; Bancroft a Rennie, 1993; Bancroft a kol., 1993). Tento dotazník není psychometrickým nástrojem a nepokouší se stanovovat nebo diagnostikovat “premenstruační syndrom”, nebo syndromy. Byl navržen pro posouzení obecného rozšíření premenstruačních a menstruačních prožitků (nebo “symptomů”) v rozsáhlém průzkumu mezi čtenářkami britských časopisů pro ženy. Seznam hodnocených prožitků připomíná položky, které lze nalézt v dotaznících MDQ nebo PAF; rozdíly spočívají ve stylu hodnocení a způsobu analýzy. Po ženách se požadu-je, aby posoudily každý z 27 „symptomů” na stupnici od jed-né do pěti ve třech odlišných okamžicích jejich posledního menstruačního cyklu (týden před menstruací, během menstrua-ce a týden po menstruaci) a získaná data se namísto hodno-cení na podstupnici analyzují položka po položce. V litera-tuře existuje velké množství podobných dotazníků, které poskytují zajímavé popisné informace o ženských retro-spektivních záznamech vlastních prožitků (např. Andersch a kol., 1986; Taylor a kol., 1991; Jorgensen a kol., 1993; Kessel a Coppen, 1963; Boyle a kol., 1987; Richardson, 1989). Stejně jako všechny retrospektivní dotazníky je lze obvinit z předpojatosti (viz. dále a Richardson, 1990) a vzhledem k jejich odlišnosti od jiných uváděných dotaz-níků lze jejich zjištění obtížně interpretovat. Důraz na prožitky, které se obvykle považují za negativní, napří-klad depresi a bolest, je klíčovou vadou většiny těchto dotazníků. Studie, které obsahují pozitivní položky, nalézají oproti těm negativním dodatečnou podporu (viz. Steward, 1989; Logue a Moos, 1988; Chrisler a kol., 1994). Tuto skutečnost teatrálně předvádí Joan Chrislerová se svými spolupracovníky (Chrisler a kol., 1994), kteří požádali vysokoškolské studenty o vyplnění dotazníků MDQ a MJQ. Dotazník potěšení z menstruace MJQ byl navržen jako satirický komentář naprosté negativity většiny dotazníků na menstruační cyklus Delaneyovou a jejími spolupracovníky (Delaney a kol., 1976; 1988). Dotazník MJQ používá stejný formát jako MDQ, žádá však respondenty, aby posoudili sebe sama vzhledem k 10 pozitivním položkám: rozjařenost, zvýše-ná sexuální touha, čilost, převratná horlivost, intenzivní koncentrace, cituplná náklonnost, sebedůvěra, pocit eufo-rie, tvořivost a pocit síly. Dotazník MJQ není ani psycho-metrickým nástrojem, a ani se široce nepoužívá. Jistě je to však prospěšná ilustrace náplně většiny retrospektivních dotazníků.
Významnou kritikou všech druhů retrospektivních dotazníků je skutečnost, že jsou předmětem ohlasu, který vyvolávají stereotypy, očekávání, špatná paměť nebo vnitřní proměnli-vost cyklu (Richardson, 1990; Gannon, 1985; Parlee, 1994). Poprvé na to poukázala Mary Brown Parleeová v roce 1974. Požádala studenty obojího pohlaví o vyplnění dotazníku MDQ tak, aby posoudili každou z položek z hlediska “co ženy prožívají”, namísto originální instrukce “jak prožíváte”. Ženy v této studii posuzují každou z položek velmi podobným způsobem jako ženy Moosova vzorku (Moos, 1968). Při řazení stupnic symptomů podle množství “změn” mezi premenstrua-čními nebo menstruačními fázemi a obdobím mezi menstrua-cemi se zjistila korelace 0,95 a 0,98 mezi hodnocením žen v obou studiích. Parleeová poté porovnala hodnocení mužů, které se nemohlo zakládat na přímé zkušenosti, s hodnotami, které v její studii uvedly ženy, a zjistila korelaci 0,88 v hodnocení premenstruačních i menstruačních změn vzhledem k období mezi menstruacemi. Odpovídající korelace u žen v Moosově studii byly 0,95 a 0,90. Srovnání absolutních výsledků ve všech fázích ukázalo, že hodnocení mužů nazna-čuje větší „závažnost symptomů” ve všech fázích a pro všechny uváděné stupnice symptomů, avšak že schéma hodno-cení u mužů i žen bylo pozoruhodně podobné. Parleeová tvrdí, že stereotyp menstruační zkušenosti může v této studii ovlivňovat záznamy mužů i žen, a existuje-li podo-bnost mezi jejich hodnocením a hodnocením žen v Moosově studii, pak může ovlivňovat i jeho závěry. Spolu se studií Diany Rubleové, demonstrující růst „symptomu”, udávaného ženami, které byly udržovány v přesvědčení, že jsou porov-návány s jinou skupinou (Rubleová, 1977), měl její článek pozoruhodný vliv na výzkum menstruačního cyklu. Tato práce neodstartovala jen množství studií, zkoumajících stereotypy v menstruačních zkušenostech (např. Walker, 1992b) a účinky očekávaného uvádění paramenstruačních symptomů (např. Ola-sov a Jackson, 1987; AuBuchon a Calhoun, 1985; Chrisler a kol., 1994), ale také přesvědčila všechny badatele, že při výzkumu menstruačního cyklu bude nutné používat pro-spektivní soubory dat./3/ Přechod k prospektivnímu způsobu měření byl tak radikální, že články, které obhajují použití retrospektivních dotazníků, jsou vystaveny provokativním kritickým ohlasům./4/ Od té doby můžeme sledovat posun od dotazníků k prospektivním a denním měřítkům.
Posledním měřítkem, které bych zde měla zmínit, je Dotazník názorů na menstruaci (Menstrual Attitudes Questionnaire)(MAQ – Brooks Gunn a Ruble, 1980). Ten, jak napovídá jeho název, není navržen pro zjišťování fyzické nebo emoční duševní pohody v průběhu cyklu, ale zabývá se původem a pevností postojů k menstruaci. Jeho vznik je důsledkem výše popsaného výzkumu, který v souvislosti s menstruací demonstroval existenci stereotypů a očekávání. Originální dotazník se zakládal na vzorku 191 mladých studentek (průměrný věk 19 let) a struktura jeho faktorů se zopakovala na samostatném vzorku 154 studentek. Dotazník MAQ se skládá z 33 položek, založených na pěti faktorech. Tyto faktory představují postoje k menstruaci: oslabující, optimistická, očekávaná, nepříjemná a nemající žádný vliv (Brooks Gunn a Rubleová nazývají tento faktor „popřením”). Každá položka dotazníku MAQ se hodnotí na sedmibodové stupnicí. Tento dotazník se široce používal pro „rutinní” zjišťování postojů k menstruaci (např. Olasov Rpthbaum a Jackson, 1990; Brooks Gunn, 1985), avšak stejně jako v případě MSQ se ne vždy kopírovala struktura jeho faktorů (např. Strauss a kol., 1987; Dye 1991). Tento dotazník se také kritizuje pro zahrnování otázek, které se týkají pocitů a prožitků dotazovaných, spolu s obecnými otázkami na zkušenost žen, což patrně kompromituje jeho přesvěd-čivost (Müller, 1991).


Prospektivní měřítka a denní hodnocení

Denní hodnocení naladění a duševního rozpoložení se ve výzkumu menstruačního cyklu používá od třicátých let (např. McCance a kol., 1937; Benedek a Rubenstein, 1939a, 1939b; Altmann a kol., 1941). Je samozřejmé, že tak podrobné studie ztratily v padesátých letech na popularitě, neboť dobovou módou se stalo vytváření dotazníků. V dnešní době však retrospektivní dotazníky již ztratily svou oblíbenost a většina studií používá prospektivní nebo denní hodnocení. Rozhodujícím rozdílem mezi těmito přístupy a retrospekti-vním hodnocením je to, že oproti dřívějšímu zpětnému pohle-du se stav ženy posuzuje v okamžiku vyplňování dotazníku nebo testu. Zatímco retrospektivní studie téměř vždy pracu-jí s reprezentativním průřezem a srovnávají hodnocení řady žen v dotazníku nebo testují otázky, na které každá z žen odpovídala jen jednou, prospektivní studie mohou být příčné nebo longitudiální, nebo mohou kombinovat oba tyto aspekty. Například Ramcharan (Ramcharan a kol., 1992) předkládá pouze jedinkrát “dnešní” verzi dotazníku MDQ (viz. dále) 6232 ženám v Calgary a prostřednictvím identifikace aktuál-ní fáze ženského cyklu v okamžiku, kdy žena dotazník vypl-ňuje, porovnává obecný výskyt MDQ “symptomů” v různých okamžicích cyklu. Tento typ příčné prospektivní studie je relativně neobvyklý, častěji je prospektivní přístup syno-nymem pro přístup longitudiální.
Liší se i počet záznamů stavu ženy v průběhu cyklu, od dvou nebo tří denně, po dobu jednoho cyklu, nebo v průběhu několika měsíců. Ve studiích kognitivní funkce se z důvodu časové náročnosti úloh a pravděpodobnosti působení zvyku obvykle nepoužívají denní hodnocení. Tyto studie tudíž běžně testují výkonnost ve dvou nebo čtyřech okamžicích v průběhu cyklu (viz. Sommer, 1992). Mezi studiemi naladění a duševní pohody je významným kritériem potvrzení premen-struačního syndromu (nebo LLPDD/PMDD – dysphorické poruchy pozdní luteální fáze/premenstruační dysphorické poruchy) (late luteal phase dysphoric disorder/premenstrual dys-phoric disorder) prostřednictvím dvouměsíčního pozorování s denním hodnocením, specifikovaným v DSM IIIR a DSM IV. V posledních letech studie, které se zabývají premenstrua-čním syndromem, obvykle integrují dva měsíce denního hod-nocení, a to i v případě, že se získaná data neuvádějí. Vyvstává zde otázka, co se míní denním hodnocením. Měla by žena například vyplňovat denní hodnocení, které vyjadřuje průměr jejích prožitků, v průběhu dne, nebo popsat své pocity teprve v okamžiku dokončování dotazníku? Instrukce různých studií se v tomto bodě liší, přičemž většina z nich tento problém ignoruje. Při výzkumu se zaznamenaly denní výkyvy nálad (např. Rubinow a kol., 1984), které některé badatele vedou k určování denní doby, ve které mají ženy kompletovat diáře, a žádají je, aby své dotazníky vyplňova-ly každý den ve stejnou dobu, obvykle večer (např. R. Smith a kol., 1995). Další pak dokazují, že nejlepším způsobem, jak se při vyplňování diářů vyhnout denním a jiným syste-matickým vlivům, jsou nahodilé vzorky pocitů v průběhu dne, a po účastnících požadují, aby své diáře vyplňovaly tzv. “na pípnutí” – technicky řečeno metodou “vzorkování proži-tků” (Hamilton a Gallant, 1990; LeFevre a kol., 1992). Sama tato technika může být příčinou potíží, jelikož účastníci vždy vyplňují diáře v reakci na dráždivý stimul nebo vyru-šení, což je jev, ke kterému se vyjadřuje “hlavní proud” výzkumu emocí./5/ Ať se použije libovolná metoda, vždy je obtížné přesně určit, jakým způsobem účastníci provádějí svá denní hodnocení a nakolik se do jejich kompletace promítá individuální variabilita. Mé vlastní studie s žena-mi, které používají denní vizuální analogové stupnice, na-značují určitý stupeň pohyblivosti odpovědí v čase, který lze jen obtížně zahrnout do analýzy (viz. Walker, 1994a), a měla jsem dojem, že některé ženy vkládaly do vyplňování diářů příliš velké úsilí, zatímco jiné byly mnohem lhostej-nější. Z toho pramení otázka, jak se zachovat, pokud dojde ke ztrátě diáře. V některých studiích se účastníkům povolu-je doplnit ztracený diář následující den (např. McFarlane a Williams, 1994), jiné studie všechny druhy retrospekti-vních dat zcela vylučují a žádají účastníky o odevzdání prázdných diářů za dny, které nepodchytily. Badatelé jen zřídka neskrývají způsob, kterým se ve svých statistických analýzách vyrovnávají se ztracenými či vybavovanými daty – nebo nakolik považují ztrátu dat za důvod k úplnému vylou-čení účastníka ze studie (viz. analýzy dále).
Široce používané retrospektivní dotazníky se modifikují tak, aby byly vhodné pro denní nebo prospektivní zhodno-cení. Například dotazník typu MDQ-T (T znamená „dnes”) je až na zařazení odlišných instrukcí identický s retrospekti-vním MDQ. Formulář pro denní hodnocení (Daily Rating Form) (DRF) je se svými 21 položkami značně zkrácenou verzí dota-zníku PAF. Kromě již zmíněných metod se pro posuzování sta-vů, které souvisejí s menstruačním cyklem, používá široká řada účelových a nespecifických dotazníků. Odůvodnění pou-žití a vývoje těchto nástrojů spadají do dvou kategorií. První skupina se zaobírá opodstatněností používaných měří-tek. Standardní měřítka naladění, jakým je například Slože-ný kontrolní seznam názvů afektů (Multiple Affect Adjective Check List)(MAACL), bývají často obhajována, protože se vyhýbají negativním předsudkům, které jsou neodmyslitelně spjaty s měřítky, která byla vytvořena speciálně pro posou-zení premenstruačních a menstruačních stavů. Podobně je tomu s široce uznávanými klinickými hodnotícími stupnicemi, jako je třeba Spielbergerův seznam stavových stránek úzkosti (Spielberger State-Trait Anxiety Inventory)(STAI) nebo Beckův katalog deprese (Beck Depression Inventory) (BDI), které jsou ospravedlnitelné na základě porovnání podobnosti (nebo opaku) stavů naladění, které souvisejí s menstruací, se stupnicemi, které jsou spojovány s jinými psychiatrickými diagnosami (např. závažnou depresivní poruchou)./6/ Druhá skupina zdůvodnění se zabývá tím, nakolik studie vyhovuje ženám. Badatelé, kteří spadají do této skupiny, se zabývají buď etickými problémy žádání žen o každodenní vyplňování dlouhých dotazníků (např. Smith a Schiff, 1989), nebo potřebou zajištění, aby celý studijní program dokončilo co nejvíce žen. Studie, které používají tato odůvodnění, volí měřítka, která jsou co možná nej-stručnější a snadno naplnitelná (např. Schnurr a kol., 1994; Rubinow a kol., 1984), a pocházejí z doby, kdy ne-existoval empirický důkaz, že délka denních dotazníků má vliv na to, nakolik je studie přijatelná./7/ Volba krat-ších měřítek by mohla souviset s badatelovou touhou redu-kovat množství dat z obavy z požadavků, které se kladou na účastníky studie.
Není podstatné, zda výzkumná práce používá nespecifické nebo krátké účelové dotazníky, otázkami spolehlivosti a opodstatněnosti používaných měřítek se zabývá jen zřídka. Kontrolní seznamy přívlastků naladění mohou být dostatečným a hodnověrným nástrojem pro příležitostné užití, to avšak neznamená, že jsou vhodné pro opakované denní doplňování v průběhu delšího časového období. Stejně tak několik studií, které pro denní hodnocení používají speciálně navržené formuláře, popisuje jejich hodnověrnost a plat-nost. To se týká především visuálních analogových stupnic (VAS)(Visual analog scales), které se ve výzkumu menstrua-čního cyklu staly velmi populárními. Vizuální analogová stupnice je horizontální, obvykle 100 mm dlouhá čára s vyznačenými extrémy. Účastnice za účelem naznačení, jak blízko se cítí být k jednomu z uvedených extrémů, narýsuje vertikálně vedenou čáru v některém místě této stupnice. Visuální analogové stupnice mohou být „unipolární” nebo 
“bipolární”. V případě unipolárních jsou extrémy označeny maximálními a minimálními intenzitami jednotlivého prožit-ku, například štěstí. V případě bipolárních jsou extrémy na úsečce označeny opačnými druhy prožitku, například sklíčenost – štěstí (Gift, 1989; Monk, 1989). Vizuální analogové stupnice byly představeny v sedmdesátých letech jako rychlý a snadný prostředek určování psychických stavů s vysokou citlivostí vůči malým změnám naladění, který nepodléhá omezení, k němuž může dojít u sady odpovědí, jestliže se opakovaně použije stejné numerické stupnice (např. Aitken, 1969; Zealley a Aitken, 1969; Luria, 1975). Jejich další výhodou je produkce dat, která lze pro stati-stické účely považovat za parametrická, na rozdíl od stup-nice Likertova typu, která poskytuje řadová data, která by se měla považovat za neparametrická. Při testování možnosti jejich opakovaného použití se v této souvislosti prokázala jejich spolehlivost (Monk, 1989) a také je obhajuje řada badatelů v oblasti výzkumu menstruačního cyklu, kteří na rozdíl od jiných stupnic potvrdili jejich platnost (např. O´Brien, 1987; Casper a Powell, 1986; Rubinow a kol., 1984; Sanders a kol., 1983; Wells a kol., 1989). Vizuální analo-gové stupnice se zdají být ideálním řešením problémů měření ve výzkumu menstruačního cyklu, i když samozřejmě ani ony nejsou zcela neproblematické. Za prvé, studie jen zřídka berou v úvahu efekt posunu odpovědí v závislosti na čase nebo pravděpodobnost vysoké vzájemné korelace hodnocení v po sobě jdoucích dnech. Za druhé, výsledkem definování extrémů stupnic na základě individuální zkušenosti je je-jich relativita. Žena například nemůže označit prožitek, který se svou intenzitou vymyká rozsahu stupnice v případě, že již dříve použila její maximální rozsah. Uvedený relati-vismus také přináší obtížnou interpretovatelnost při po-rovnávání výsledků různých jednotlivců na stejné stupnici (McNeill, 1992). Za třetí, někteří lidé mají potíže s pou-žíváním stupnic VAS – ne každý je schopen pojmově zařadit své pocity v rámci jediného rozsahu zkušenosti (Gift, 1989). Za čtvrté, výsledky získané na stupnici VAS se obvykle vyjadřují v milimetrech v rozsahu od 0 do 100, je však nepravděpodobné, že bychom skutečně mohli tak přesně odstupňovat své pocity. Tento způsob měření také znamená, že na základě velmi malých rozdílů mezi stupnicemi se mezi skupinami (nebo cykly) mohou vyskytnout statisticky význam-né rozdíly. Lze prohlásit, že stupnice VAS jsou citlivějším měřítkem, než třeba stupnice Likertova typu, avšak tato úroveň citlivosti nemusí být psychologicky smysluplná. Tyto koncepční problémy se v časem zhoršují a mohou být závažné zejména v případě longitudiálních studií. Mimo to, zatímco stupnice VAS mohou respondenti vyplnit velmi rychle, jejich vyhodnocení může být pro badatele časově náročné a nešikov-né, neboť zahrnuje měření každé stupnice s přesností na milimetry, které zvyšuje pravděpodobnost chyb. Vizuální analogové stupnice mohou redukovat riziko stereotypního uvádění symptomů, o které se zajímá řada badatelů, nicméně to z nich ještě nečiní dokonalý měřící prostředek.
Základním problémem stupnic VAS a jiných denních hodnoce-ní je určení jejich rozsahu. V literatuře nacházíme značnou rozmanitost (viz. tab. 2.3 a Budieri a kol., 1994), v růz-ných studiích kolísá četnost od jednoho denně (např. Rubi-now a kol., 1984; Schnurr, 1988; Cowdry a kol., 1991), až do 63 hodnocení, provedených v průběhu jediného dne (např. Abraham a kol., 1985b). Většina studií používá četnost od 8 do 12 (např. Sanders a kol., 1983; Walker a Bancroft, 1990; Wells a kol., 1989). Ať už se badatelé výslovně zabývají identifikací premenstruačního syndromu či nikoliv, výsledkem této redukce počtu položek, používaných pro denní hodnocení, je zdůrazňování buď takových prožitků, které jsou středem zájmu badatelů (z jakýchkoliv důvodů), nebo prožitků, u nichž lze v průběhu cyklu očekávat změnu. Oba tyto negativní předpoklady jsou odvozeny z předchozí retro-spektivní literatury a kulturních stereotypů. Z tohoto důvodu se většina studií, které používají denní hodnocení (na numerických stupnicích nebo na VAS), ať už ve formě retrospektivního dotazníku nebo účelového denního diáře, podílí na kritice negativního zdůrazňování a možností vzniku určitých očekávání a sebenaplňujících se proroctví. Tato kritika se do určité míry zabývá použitím různých bipolárních stupnic pro celkové naladění, jakou je ta, kterou použil Cowdry (Cowdry a kol. 1991), s extrémy označenými “nejlépe, jak jsem se kdy cítila” a “nejhůře, jak jsem se kdy cítila”. Mnozí badatelé pociťují nad takovými souhrnnými měřítky znepokojení, protože mohou zastřít málo patrné změny určitých náladových stavů (např. “bipolarita” popsaná Halbriechem a Endicottem, 1985, viz. 


Tabulka 2.3
Okruhy používané v denních hodnotících stupnicích

Unipolární modus
Bipolární modus
Fyzický stav
Deprese
Štěstí-neštěstí
Zvětšení/citlivost prsou
Podrážděnost
Vyčerpání-energičnost
Zvětšení břicha
Pocity zoufalství
Sebedůvěra-nedostatek sebedůvěry
Otok tváře, rukou atd.
Nedostatek iniciativy
Napětí-klid
Bolest v pánvi, podbřišku
Stáhnutí se do ústraní
Přátelství-nepřátelství/podrážděnost
Bolest zad
Hádavost
Zmatení-mentální pozornost
Bolest hlavy
Veselost
Klid-podrážděnost
Návaly horka
Družnost
Aktivita-útlum
Zácpa
Vyčerpání
Proměnlivá/stálá nálada
Chuť k jídlu
Nálada
Dominance/submisivnost
Zadržování vody
Pláč/plačtivost
Optimismus-deprese
Bolestivá menstruace
Schopnost pracovat
Neschopnost-zdatnost
Nevolnost
Zájem o práci
Vyrovnanost-náladovost
Menstruační krvácení
Kvalita spánku
Důvěra-nedůvěra
Akné
Změna chuti k jídlu
Tvořivost-bez fantazie
Chuť na sladké
Úzkost
Sebedůvěra-zranitelnost
Chuť na slané
Roztěkanost
Smyslnost-nezájem o sex
Flámování
Nervozita
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Vyhýbání se soc. aktivitě


Narušené vztahy


Zloba a netrpělivost


Smutek


Jízlivost
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výše), nebo mohou zakrýt individuální rozdíly v prožitku “symptomu”, nebo protože má badatel teoretický zájem o vzájemný vztah a konfiguraci mezi jednotlivými naladě-ními nebo psychickými stavy.Do popředí se dostala i otáz-ka, zda mají četnost denního hodnocení určovat badatelé, nebo sami účastníci. Někteří badatelé, především z řad lékařů, ve studiích žádají ženy o hodnocení prožitků, které si sami zvolí, například svých “pět nejhorších symptomů” (Magos a Studd, 1988). Použití různých stupnic je příčinou obtížnosti vzájemného srovnávání studií a je-jich porovnání se studiemi prožitků bez vztahu k menstruaci je téměř nemožné. Seznam stupnic v tabulce 2.3 se také po-zoruhodně podobá popiskům, které se používají ve studiích genderových stereotypů (např. Bem, 1974; Hill a kol., 1994), a poskytuje zajímavý komentář pocitů a chování, která se považují za „normální” nebo akceptovatelná ženami v bělošských západních kulturách (viz. Nicolson, 1995). Pokud se předpokládá, že cílem jakékoliv intervence je posun žen k „pozitivním” maximům těchto stupnic, pak se zdá, že ženy jsou optimalizovaně považovány, kromě jiného, za vyrovnané, důvěřivé, šťastné, energické, sebevědomé, mírné, tvořivé, inteligentní a smyslné. Toto vše, kromě změn ve schopnosti pracovat (kde je „prací” myšleno place-né zaměstnání mimo domov), zapadá do představy ženy jako pečovatelky o manžela a rodinu, a je zajímavé si povšim-nout, že zájem badatelek z řad feministek se zaměřuje zejména na tuto oblast (viz. Sommer, 1992). Někteří bada-telé se pokoušejí vyřešit problémy negativní předpojatosti, určování celkového versus specifického stavu a rozsahu hodnotících stupnic ve studiích s každodenním měřením pro-střednictvím použití dvourozsahových stupnic nebo rastrů k určení aktuálního stavu naladěnosti (např. Cohen a kol., 1987; McFarlane a kol., 1988), nebo zaměřením se na pří-jemné události a pozitivní pocity (např. Wilcoxon a kol., 1976). Takové přístupy jsou však relativně vzácné.


Vyčíslování bez dotazníků

K určování naladění a duševní pohody v průběhu cyklu se používají techniky, které nepracují s dotazníky nebo hodno-tícími stupnicemi. Nejrozšířeněji používanou alternativou je rozhovor s lékařem, který se dosud všeobecně používá při výzkumech, používajících kritéria DSM IIIR nebo IV (viz. Gold a Severino, 1994), ale býval také jediným měřítkem, které se používalo v mnoha dřívějších studiích menstruační zkušenosti (např. Frank, 1931), občas doplněných případným historickým materiálem a fyzikálními posudky (např. Morton, 1950; Israel, 1938). Několik studií se zakládá na každoden-ních rozhovorech s účastníky a na určování jejich fyzio-logického stavu, což vytváří detailní studijní materiál (např. Altmann a kol., 1941). Psychodynamicky orientované studie také používají materiál, který nepochází z dotazní-ků, jako třeba každodenní psychoanalytická sezení (Benedek a Rubenstein, 1939a; 1939b), a obsahují analýzy vzorků obvyklých slovních volných asociací, které používají Gottschalkovu verbální stupnici úzkosti (Gottschalk Verbal Anxiety Scale)(např. Ivey a Bardwick, 1968; Paige, 1971) nebo Gottschalk-Gleserův test volných asociací (Gottschalk-Gleser Free Association Test)(Vila a Beech, 1980).
Dalším prostředkem k posouzení naladěnosti, duševní poho-dy nebo kognitivního stavu je pozorování způsobu chování. Řada studií posuzuje sebevraždu, nebo pokus o ni, ve vztahu k fázi menstruačního cyklu (např. Wetzel a kol., 1971a; 1971b). Dalšími sledovanými druhy chování jsou školní (zejména zkoušková) nebo pracovní výkonnost (např. Dalton, 1960; 1968) a návštěvy u lékaře (Crowther, 1994). V nedávné zajímavé studii se po ženách požadovalo, aby v různých čás-tech cyklu volily televizním program na večer (Meadowcroft a Zillmann, 1987), zatímco vztah mezi fází menstruačního cyklu a sociální interakcí se hodnotil prostřednictvím pozorování žen ve skupinových situacích v různých fázích cyklu (Hood, 1992). Za použití vaginální plethysmografie se posuzoval i vztah sexuálního vzrušení v reakci na erotický materiál v různým fázích cyklu a monitoroval se druh i čet-nost sexuálního chování, ačkoliv, jak lze očekávat, se zde upřednostnily vlastní údaje účastníků před přímým pozorová-ním (viz. McNeill, 1994).
Jedním z cílů tradiční vědy je objektivita: z této per-spektivy lze všechny měřítka pozorování kritizovat na zá-kladě toho, že pozorované chování může být ovlivněno zau-jatostí pozorovatele. Pro pozorovatele je jistě obtížné nebrat na vědomí fázi cyklu účastníka, vždy se však o to musí snažit (např. oddělením sbíraných dat od analýzy). Svou roli mohou hrát i mnohem nepatrnější vlivy, neboť badatelovým prvním krokem je definování fází cyklů, které budou pozorovány (viz. níže). Odpovědi a chování pozorova-ného mohou být ovlivněny i přítomností pozorovatele nebo tazatele, a stejně tak i vztahy, které se mezi nimi přiro-zeně vytvářejí, zvláště pokud je pozorování dlouhodobé. Pro badatele je takřka nemožné zakrýt účely svých studií nebo zájem o menstruační cyklus. V případě, že data sbírá někdo jiný, může být obtížné zajistit jejich přesnost nebo úplnost. Často se dochází k určitým závěrům o ženském cho-vání na základě studií, které používají sebehodnotící do-tazníky, a je neuspokojivé, že pouze několik málo studií do svých závěrů skutečně zahrnuje pozorování nebo přikládá důležitost zjišťování chování.





URČOVÁNÍ MENSTRUAČNÍHO CYKLU

Výzkum menstruačního cyklu se netýká jen naladění, duše-vní pohody a kognitivního stavu, ačkoliv otázky, jak něco určovat, dominují metodologické literatuře. Určování men-struačního cyklu přináší řady méně často vyslovovaných otázek. Ty souvisejí nejen s definováním cyklu laickými termíny a s tím, co z výzkumných důvodů menstruační cyklus znamená, ale také s otázkou, která (pokud vůbec nějaká) fyziologická měřítka při definování menstruačního cyklu brát v úvahu. Ve starších studiích nalezneme fyziologické definování cyklu skrze výkyvy ovariálních hormonů, a bada-telé se v nich zaměřují na určování nebo manipulaci hormo-nálního stavu. V průběhu osmdesátých a devadesátých let se přesunul zájem z ovariálních hormonů směrem k definování a určování cyklu výhradně laickými výrazy nebo k výzkumu a určování (nebo k důsledkům různých hladin) neurotransmi-terů.


Definování cyklu

Menstruační cyklus se ve fyziologických textech definuje jako určitý počet dnů mezi počátky dvou po sobě následují-cích menstruačních period. Jak bylo naznačeno v první ka-pitole, menstruace a menstruační cyklus však nejsou vždy v souladu s předpokladem pravidelnosti, z něhož vychází tato definice. V mém vlastním výzkumu ženy často obtížně identifikovaly první den menstruace, zejména pokud jejich menstruace odpovídaly modelu “pozvolného počátku”, který popsali Snowden a Christian (Snowden a Christian, 1983). Lze již považovat dny “špinění”, které přechází plný men-struační výtok, za součást menstruace, či nikoliv? A podo-bně, náleží několik dnů na konci menstruace, ve kterých žena prožívá “špinění”, ještě k menstruaci? V praxi větši-na studií pravděpodobně zahrnuje všechny nepřetržité dny výskytu krvácení do menstruace, ignorujíce variabilitu me-zi ženami a cykly. Při výzkumech se zcela běžně ignorují odchylky v délce cyklu a pokusy se provádějí na ženách, jejichž cykly se co nejvíce přibližují učebnicovým, s vy-loučením těch žen, které udávají “nepravidelné” cykly, těch, které nedávno porodili nebo přestaly používat hormo-nální antikoncepci, i těch, které se přibližují menopause. Dokonce i po této selekci se z analýzy obvykle vyřazují cykly kratší než 21 a delší než 35 dnů. Z uvedených důvodů nezahrnuje definice menstruačního cyklu, která se používá ve výzkumných studiích, všechny menstruační cykly.
V longitudiálních studiích, které používají každodenní hodnocení duševní pohody, je čas mezi dvěma po sobě jdou-cími menstruačními periodami obvykle nějakým způsobem roz-členěn do „fází cyklu”, jejichž počet mezi studiemi kolísá od 3 do 14 (4 a 7 jsou nejběžnější). Jejich názvy často prozrazují předpoklad badatelů, že v konkrétní době převa-žují konkrétní fyziologické stavy. Nejzřetelnějším případem je běžná praxe dělení cyklu podle předpokladu, že dochází k ovulaci, což vyjadřují názvy fází cyklu jako “folikulár-ní”, “ovulační”, “luteální” “preovulační” a “postovulační” (např. Slade, 1984), které nejsou přijatelné, pokud badatel nemá důkaz, že studované cykly byly skutečně ovulační./8/ Studie, které definují fáze cyklu na podkladě změřených endokrinologických kritérií jsou řídké a vzájemně vzdálené (např. Schechter a kol., 1989; Sanders a kol., 1983; Ablanalp a kol., 1979b).
Ve většině studií nejsou endokrinologická kritéria k dis-pozici, takže badatelé musí hledat způsob analýzy cyklu bez zavedení fází (např. Sampson, 1979; Sampson a Prescott, 1981; Magos a Studd, 1986), nebo definovat fáze pomocí obvykle libovolných kritérií. Erin McNeillová (McNeill, 1992) si všímá diskuse a značné rozporuplnosti při hledání vhodného způsobu rozdělování cyklu na jednotlivé fáze. Píše, že „Obecně vzato se fáze určují zcela svévolně s ohledem na časování menstruačního krvácení na základě klinické představy časování cyklických symptomů „polapením“ vhodných symptomů do jedné fáze a jejich vyloučením z os-tatních fází” (McNeill, 1992: 107). To je zřejmě případ kritérií fází od Daltonové, ve kterých 6 dní menstruace a 14-ti denní premenstruační fáze tvoří téměř dvě třetiny 28 denního cyklu. To kontrastuje se sedmidenní “intermen-struační“ fází (Dalton, 1984; viz. Ainscough, 1990, pro porovnání). Problém odlišnosti délek cyklu mezi ženami i u nich samých přibližuje jeden ze čtyř způsobů, kterými se badatelé pokoušejí identifikovat fáze. Nejčastěji používanou metodou je ignorování některého z denních hodnocení, výběr jen malé části vzorku pro srovnávání, a nejpopulárnější je vytvoření premenstruačního segmentu a folikulární fáze nebo postmenstruačního segmentu, i když některé studie také zahrnují menstruační fázi (např. van den Akker a Steptoe, 1985; Englander-Golden a kol., 1978). Délka těchto segmentů je obvykle 5 nebo 7 dní (např. Chris-tensen a Oei, 1989; Endicott a kol., 1986; Both-Orthmann a kol., 1988; Gise a kol., 1990). Vyčíslením průměrů hodno-cení naladění z těchto dnů se vytvoří skóre pro každou z fází a stupeň jejich vzájemného rozdílu lze použít pro diagnostiku. Druhou, podobnou metodou, je sběr prospektiv-ních dat jen v předem definovaných dnech cyklu. Například Goudsmit (Goudsmit, 1983) a van der Ploeg (van der Ploeg, 1987) žádali ženy, aby vyplňovaly své dotazníky pouze 12., 18., 22. a 26. den (považujíce první den menstruace za 1.den). Třetí technikou je zahrnutí všech sebraných dat a přesné stanovení délky jedné nebo dvou fází, ovšem s vy-loučením jiných proměnných, aby se uvedly v soulad jiné délky cyklu. Tak například Walkerová s Bancroftem (Walker a Bancroft, 1990) definují sedm dní před menstruací jako “premenstruační” fázi a sedm dní po menstruaci jako “postmenstruační fázi”, přičemž všechny dny s výskytem krvácení zahrnují do “menstruační” fáze, a zbývající dny pak tvoří “intermenstruační” fázi. Tento způsob dělení s modifikacemi konkrétní délky pevně stanovených fází se široce požívá (např. Graham a Sherwin, 1992; Walker, 1994a). Čtvrtou technikou je standardizace všech cyklů do stejné délky matematickým roztahováním a stlačováním dat s následným stanovením fází cyklu (např. Hart a kol., 1987; Slade, 1984). V těchto studiích se cykly vždy standardizují na 28 dní, ačkoliv definice fází se pak liší.


Fyziologická měřítka

Kromě menstruace se za další fyziologickou událost, která definuje menstruační cyklus, považuje ovulace. Mnoho studií se pokouší rozpoznat, zda vůbec a kdy došlo k ovulaci pro-střednictvím poševních výtěrů (např. Benedek a Rubenstein, 1939a; 1939b), měřením bazální teploty (např. Herrera a kol., 1990), kvantitativním rozborem krve nebo moči na progesteron (např. Trunnell a kol., 1988; Sanders a kol., 1983), komerčně dostupnými sadami pro detekci ovulace, které zjišťují preovulační nárůst luteinizačního hormonu (LH) (např. Sveinsdottir a Reame, 1991), nebo ultrazvukovou visualizací vaječníků (např. McNeillová, 1992). Uvedené techniky se vyznačují různou citlivostí a spolehlivostí, nejmenší spolehlivost vykazuje měření bazální teploty (Kesner a kol., 1992; Moghissi, 1992).
Dalším nejběžněji hodnoceným fyziologickým měřítkem menstruačního cyklu jsou ovariální hormony. Stejně jako v případě naladěnosti a duševního pohody máme na výběr celou škálu pohlavních hormonů, například estrogen, pro-gesteron, testo-steron, prolactin, luteinizační hornom a folikuly stimulující hormon (FSH). Tyto hormony necir-kulují jen ve své  „čisté“ formě, ale i jako různé meta-bolity, a kterýkoliv z nich může být významně fyziologicky aktivní, ať už „volně“ v plasmě, nebo „vázaně“ s molekulami bílkovin, měníce jejich aktivitu (Hillier, 1985). Volbu toho, co se bude určovat, může částečně určovat dostupnost té které tělní tekutiny, tj. krve, moči nebo slin. Většina studií, které používají vzorky plasmy, upřednostňuje určo-vání estradiolu-17ß, který je dominantním estrogenem, a progesteronu před jejich předchůdci nebo metabolity. Studie, které používají vzorky moči nebo slin, zjišťují vylučované metabolity (např. estron glucuronid, pregna-nediol glucuoronid), a preferují odhadování celkové denní produkce specifického hormonu před jeho okamžitou hodnotou v libovolné době (např. Sanders a kol., 1983; Walkerová, 1988; McNeillová, 1992). Při dostatečně pravidelném vyčí-slování získáme index aktivity vaječníků, nicméně jedno-tlivé vzorky mohou mít výjimečnou informativní hodnotu, a to i v případě, že se badatel zajímá jen o to, zda došlo k ovulaci (Landgren a kol., 1980; Collins a kol., 1979; Steele a kol., 1985). Posuzování funkce vaječníků také komplikuje pulsující přirozenost gonadotropinu, sekrece progesteronu (Crowley a kol., 1985; Steele a kol., 1988) i denní variace hladin hormonů (Veldhuis a kol., 1988; Younglai a kol., 1975), což v případě používání vzorků plasmy vyžaduje nezbytnou denní standardizaci času pro provádění odběrů.
Pravidelná určování ovariálních hormonů závisejí na roz-voji vhodných technologií rozborů. Vzorky se vyhodnocují za použití technik radioimunologického rozboru (RIA) nebo enzymové imunoanalýzy ELISA./9/ Až do sedmdesátých let se tyto rozbory mohly provádět jen s plasmou, a pro monito-rování cyklických výkyvů hormonů byly nutné opakované odběry vzorků krve. Dříve používané rozbory moči nebyly o mnoho vhodnější, neboť vyžadovaly sběr veškeré moči po dobu 24 hodin. Demonstrace možnosti přesného posouzení cyklu vaječníků za pomoci použití poměru hormonu kreatini-nu /10/ přinesly možnost užití menších vzorků moči (např. vzorky 30 ml ranní moči), což snížilo zátěž účastníků při hodnocení hormonů. Každý rozbor se nepatrně liší, vzorky se za účelem svého vyčíslení hodnotí tak, že se v rámci jedno-ho rozboru (intraspecifický koeficient rozboru) a mezi různými rozbory, použitými k hodnocení všech vzorků ve studii (interspecifický koeficient rozborů), porovnají se sadou povolených standardních koeficientů odchylek. Tyto koeficienty popisují spolehlivost rozboru stejným způsobem, jakým například alfa koeficienty popisují vnitřní soulad dotazníku. Longitudiální studie jsou obecným příkladem toho, že se sbírá větší počet vzorků, než lze analyzovat v rámci jednoho rozboru, a proto je stupeň variability rozborů rozhodujícím činitelem důvěryhodnosti dat. Jak truchlivě zdůrazňují Trunnell, Turner a Keye (Trunnell, Turner a Keye, 1988) v anotaci svého článku, porovnávají-cího hladiny hormonů u žen „s a bez PMS“, jsou-li koefi-cienty příliš vysoké, pak data postrádají smysl:

Autoři jsou zavázáni anonymnímu recenzentovi, který tvrdí, že informujeme o inter i intraspecifických koeficientech odchylek z naší laboratoře. Po vyčíslení všech intraspecifických koeficientů změn se zdálo, že odchylky estradiolu jsou příliš vysoké a mimo rámec akceptovatelných limitů. Proto jsme se rozhodli tato data vyloučit. Doufáme, že to poslouží jako varování pro budoucí badatele, zkoumající vnitřní i vzájemné odchylky za použití libovolných souprav RIA.
 (Trunnell a kol., 1988: 431)

Technologie rozborů se stává stále důmyslnější, takže de-finování rozhodujících fyziologických aspektů menstruačního cyklu se přesouvá od výkyvů hladin estrogenu a progesteronu směrem k gonadotropinu, LH a FSH, vznikajícím v hypofýze (např. Coulson, 1986), jejich příslušným spouštěcím hormo-nům, konkrétně k hormonu, spouštějícímu luteinizační hormon (LH-RH) (např. Facchinetti a kol., 1993a), a k catecholami-nům a neurotransmiterům (např. Odink a kol., 1990; Veeninga a Westenberg, 1992). Jejich rozbory také vykazují odchylky, avšak jejich koeficienty nalezneme v informacích o studiích jen zřídka.
Téměř všechny výzkumy menstruačního cyklu produkují jakési závěry o vztahu mezi naladěním nebo duševní pohodou a fyziologickým stavem. Dosud nejvýznamnějším postřehem na téma fyziologických měřítek, v porovnání s měřítky naladění a duševní pohody, je jejich poměrná výjimečnost, a nedosta-tek diskuse na toto téma v literatuře o výzkumu menstrua-čního cyklu. Rozsah této sekce, v porovnání s předcházející sekcí měřítek duševní pohody, není důkazem faktu, že např. hormony lze určovat snadněji než naladění, což jistě nelze, ale té skutečnosti, že většina výzkumů menstruačního cyklu je vůbec nepovažuje za nutné určovat. Důvody neurčování hladin hormonů (nebo jiných ukazatelů fyziologického stavu) jsou ryze pragmatické – jsou to drahé procedury, a jsou to techniky, k nimž většina badatelů v oblasti menstruačního cyklu nemá přístup. V závislosti na stanovisku badatele lze toto neurčování hodnot ospravedlnit tím, že spojení mezi psychologickými stavy a endokrinologií menstruačního cyklu je tak zřejmé, že není nutné ho demonstrovat, nebo tak neopodstatněné, že si nezasluhuje pozornost. Nepřítomnost dokonce i toho nejzákladnějšího měření ve výzkumech, které dedukují biochemický základ ženských pocitů, podtrhuje do-mněnku o vztazích mezi hormony a chováním u žen, která je rozšířena ve všech výzkumech menstruačního cyklu (viz. kap. 1,2 a 7).


FORMA VÝZKUMU

Vědecké přístupy

Výzkumy pozitivistické tradice se pokoušejí popsat studovaný jev nebo testovat hypotetická vysvětlení jevu. Vysvětlující modely, z kterých se tyto hypotézy odvozují, jsou obvykle produktem induktivního myšlení části badate-lů, zatímco testovací aspekt výzkumu se pojí s deduktivní logikou (viz. např. Salmon, 1973). Z tohoto důvodu nejsou studie, poplatné této tradici, obvykle navrženy tak, aby vytvářely teorie; předem vytvořená teorie většinou určuje podobu souboru dat. Jak to již naznačila druhá kapitola, někdy je teorie, která řídí výzkum, explicitní, častěji však bývá implicitní. Tento přístup ústí do tří základních skupin podob výzkumu: deskriptivní studie, mající obvykle formu dotazování nebo pozorování; srovnávací studie, které zkoumají možnost vztahu určité povahy mezi proměnnými, o které se zajímáme; a experimentální nebo kvaziexperiment-ální studie, které testují příčinné vztahy mezi proměnnými. Ve výzkumu menstruačního cyklu můžeme nalézt všechny zmíněné druhy, a to v „čistých“, nebo častěji již v dříve použitých formách.
Nejstarší popisné výzkumy prožitků, které souvisejí s menstruací, vycházejí z klinických popisů a případových studií (např. Frank, 1931; Horney, 1931b; Israel, 1938; Morton, 1950). Rozsáhlé epidemiologické průzkumy nebo popisné studie tvoří jen velmi malou část výzkumu men-struačního cyklu. Několik studií zkoumá obecné rozšíření specifických prožitků, které doprovázejí menstruaci (např. Pennington, 1957; Kessel a Coppen, 1963; Moos, 1968; Sheldrake a Cormack, 1976), nebo se pokouší odhadnout obecné rozšíření premenstruačního syndromu (např. Andersch a kol., 1986; Woods a kol., 1982; Ramcharan a kol., 1992). Psychologové zkoumají rozšíření specifických postojů k menstruaci (např. Brooks Gunn a Ruble, 1986; Dye, 1991; Scambler a Scambler, 1985), ačkoliv obvykle jen na relativ-ně malých vzorcích (méně než 500), a v poslední době zkou-mají četnost specifických strategií ke zvládnutí situace, které ženy používají ve vztahu k prožitkům, souvisejícím s menstruaci (např. Choi a Salmon, 1995a). Kromě těchto popisů, orientovaných na četnost, existuje několik popis-ných studií, které se více pokoušejí zjistit podstatu pre-menstruačních prožitků, než počet žen, které je prožívají. Ty se obvykle zaměřují na analýzy faktorů konkrétního dotazníku (např. Richardson, 1989; Moos, 1968; Condon, 1993). Všechny tyto studie sdílejí metodologické obtíže každého rozsáhlého přehledu. Především jsou závislé na vhodném měření, které je, jak stále poukazuji, problema-tické, a za další jsou odhady obecných rozšíření, které vytvářejí, smysluplné jen v kontextu s hodnoceným vzorkem. Řada těchto studií se zakládá na „vhodných“ vzorcích, např. studentů (např. Timonen a Procope, 1971; Sheldrake a Cor-mack, 1976), nebo na návštěvnících klinik (např. Rouse, 1978; Boyle a kol., 1987). Dokonce i při náhodném výběru studovaného vzorku z obecné populace konkrétní oblasti je tento vzorek často relativně malý (např. Woods a kol., 1982, n=179; Taylor a kol., 1986, n=530). Je tedy obtížné sdělit, co lze soudit o jejich závěrech, a široce se liší i odhady obecného rozšíření premenstruačních „symptomů“. Kvůli svému zaměření na premenstruační dny jsou tyto studie omezené. Ostatní části cyklu ukazují jen v kontrastu s pre-menstruačními dny a o frustrujících dojmech z menstruace se zmiňují jen polovičatě.
Srovnávací studie obvykle zkoumají vztah mezi jedním nebo více aspekty fyziologie menstruačního cyklu a úrovní nala-dění nebo duševní pohody. Studie kognitivních funkcí zřídka užívají dostatečně běžná měřítka, která by vyjadřovala korelace – pravděpodobněji bývají kvazi-experimentální (viz. dále). Mezi skutečné výzkumy korelací menstruačního cyklu lze zařadit starší práci Benedeka a Rubensteina (Benedek a Rubenstein, 1939a; 1939b), ve které denní hodno-cení emocionálního stavu „korelovaly“ s denními fyziologic-kými měřítky, ačkoliv toto porovnání nebylo statisticky zpracováno. Moderní studie, které by bylo možné považovat za korelační, jsou ty, které za použití různých forem analýz časového sledu dávají do souvislosti denní cyklus s naladěním, takovými jsou analýza trendu nebo sinusová analýza (např. Magos a Studd, 1986; Sampson a Prescott, 1981; Livesey a kol., 1989), nebo ty, které spojují naladě-ní a fyziologická měřítka, zavedená ve stejné době (Walker, 1988). Tyto studie nejsou navrhovány pro testování příčin-ných vztahů, prostě se jen ptají, zda existuje vztah mezi duševní pohodou a fyziologickým stavem. Jinými slovy, umož-nilo by nám poznání hladin ženských hormonů nebo dne men-struačního cyklu předpovědět s jakousi přesností aktuální náladu ženy (nebo naopak)? Tato otázka naznačuje, že vztah mezi menstruačním cyklem a naladěním není absolutní – lze předpokládat vliv dalších faktorů, biochemických nebo duše-vní pohody – a téměř nutně s sebou nese zvážení menstrua-čního cyklu v kontextu s dalšími faktory životů žen. Vzhledem ke kulturním podmínkám nepřekvapuje, že studie k předpovídání stavu žen, užívající korelační nebo mno-hočetné regresní techniky, v literatuře chybějí.
K předpovídání dalších aspektů chování, které se vztahuje k menstruaci, např. označování sebe sama za nositele PMS (např. Warner a Bancroft, 1990) nebo vyhledávání pomoci v poradně PMS (např. Christensen a Oei, 1995a), se častěji používají korelační formy studií. Uvádí se i vzájemné vztahy mezi domnělými etologickými faktory a obtížemi, které se mohou týkat menstruace. Badatelé zkoumají vztah mezi hodnocením menstruačních obtíží a aspekty osobnosti, postoji k menstruaci, „feminitou“, stresy, které přináší život, a mnoha dalšími (viz. kap. 4 a 5). Experimentální studie předpokládají, že jedna proměnná, s níž se manipu-luje, bude ovlivňovat jinou proměnnou, kterou měříme. Tento postup obvykle zahrnuje vyvážená, opakující se hodnocení, nebo srovnání skupin náhodně rozdělených účastníků. Tímto způsobem experimentátoři usilují o minimalizaci „chyb“, které pramení z individuálních rozdílů. Ve výzkumu men-struačního cyklu existuje řada opravdových experimentů, z nichž většina spadá do sféry sociální psychologie. Opravdovými experimenty jsou například studie, u nichž se manipuluje s očekáváními účastníků ve věci záměru výzkumu, s dodatečným určováním míry menstruačního zdraví nebo s hodnocením dotazníků potíží (např. Ruble, 1977; Olasov a Jackson, 1987). Podobně přirozenými experimenty jsou i studie, ve kterých se posuzují stereotypy tak, že se po účastnících žádá, aby reagovali na náhodně rozdělené obrázky, které namalovaly ženy v určitých fázích cyklu (např. Koeske a Koeske, 1975; Walker, 1992b).
Většina výzkumů menstruačního cyklu však používá kvazi-experimentální přístup. To znamená, že studie se navrhují jako experimentální, nerozdělují však účastníky nahodile do skupin. Není například možné namátkou rozdělit ženy podle podmínek „s PMS“ nebo „bez PMS“, a stejně tak je nelze náhodně rozdělit ani do fází cyklu nebo vyrovnaného pořadí, ve kterém prožívají fáze cyklu! Kvůli přesvědčení, že musí existovat příčinný vztah mezi menstruačním cyklem a emoční zkušeností žen a protože tento vztah častěji vní-máme více ve směru od fyziologie k psychologii než naopak, je menstruační cyklus považován za jakoby nezávislou pro-měnnou a navrhované studie většinou nebývají srovnávací, ale kvazi-experimentální (viz. Koeske, 1981). To platí pro biomedicínské i feministické přístupy k cyklu (např. Wilcoxon a kol., 1976). Podstatná většina studií, které se zabývají menstruačním cyklem, testuje hypotézu, zda má cyk-lus příčinný vliv na jakýkoliv stav, o který se zajímají. Může i nemusí to být tento případ, ale ve světle důkazů, které naznačují, že funkci menstruace může narušit celá škála psychologických faktorů (např. Russell, 1972; Halmi, 1982; Shangold a kol., 1979; Iglesias a kol., 1980; Shan-gold, 1985), a že menstruační cykly mohou snadno podlehnout vnějším vlivům, které působí na ženu (např. McClintock, 1971; Graham, 1991; Weller a Weller, 1993), se zdá jako přinejmenším krátkozraké předpokládat, že vztah mezi nimi je pouze jednosměrný, lineární a příčinný. Přesto to však většina studií, které rozdělují cykly do fází a srovnávají rozdíly výsledků mezi fázemi za použití ANOVA /11/, vědomě či nevědomě naznačuje. Tento předpoklad badatelé explicitně testují, když srovnávají skupiny žen, které se liší v ně-kterém hormonálním kritériu, např. ženy, které právě použí-vají hormonální antikoncepci, s ženami, které tak nečiní (Paige, 1971; Walker a Bancroft, 1990), s ženami před a po lékařském nebo chirurgickém potlačení funkce vaječníků (např. Muse a kol., 1984; Casper a Hearn, 1990), nebo žena-mi, které prodělávající různé druhy terapií, při nichž se po výřezu vaječníků zaměňuje estrogen s progesteronem (např. Watson a kol., 1989).




Sociálně konstruktistické přístupy

Jak jsem již naznačila, naprostá většina výzkumu, spojo-vaného s psychologickými aspekty menstruačního cyklu, pou-žívá „vědecké metody“. To znamená, že se provádí v rámci empirické epistemologie, s kladením důrazu na sběr a sta-tistickou analýzu numerických dat. V posledních letech by-ly publikovány četné kritiky předpokladů tohoto přístupu a jeho vhodnosti pro porozumění lidské psychologii (např. J. Smith a kol., 1995; Potter a Wetherell, 1987; Morawski, 1994; Gergen, 1985). Výsledkem těchto kritik je pokračující rozvoj řady různých výzkumných epistemologií a metodologií, z nichž většina přesouvá své zaměření od redukcionismu a kvantifikace ke sběru a analýze kvalitativního materiálu – tj. verbálního, psaného nebo obrazového znázornění zkuše-nosti, který upřednostňuje před numerickým vyjádřením (viz. Henwood a Nicolson, 1995). Empirické studie, které zavádějí odlišný epistemologický přístup, lze obecně charakterizovat jako přístupy sociálně konstruktistické a feministické, ačkoliv se vzájemně překrývají. Tyto přístupy měly dosud jen malý vliv na výzkum menstruačního cyklu, avšak jejich metodologii a předpoklady si zde krátce popíšeme.
Jedním z klíčových prvků pozitivistické epistemologie je předpoklad, že lidské bytosti jsou pasivní organizmy. Nahlíženo z této perspektivy, jestliže máme k dispozici všechny údaje o osobnosti nebo názorech jedince a o jeho stavu, pak bude jeho chování úplně předvídatelné. Jak jsem již uvedla dříve, lze tento předpoklad zcela zřetelně vidět v metodologiích, které při výzkumu menstruačního cyklu volí tradiční vědci a feministické empiristky. Ačkoliv se jaká-koliv konkrétní výzkumná studie může zabývat pouze jedním nebo dvěma  aspekty jednotlivce, jakými jsou míra stresu, který žena prožívá, nebo její hladiny ovariálních hormonů, předpokládá se, že pokud bychom mohli určit a popsat všech-ny faktory, o kterých se domníváme, že mají vliv na chová-ní, související s menstruací, pak bychom mohli přesně před-povědět premenstruační absentérství, pokusy o sebevraždu nebo cokoliv podobného. Tento předpoklad je explicitně zahrnut ve víceúrovňových biopsychosociálních modelech PMS (viz. kap. 6). Sociálně konstruktistická epistemologie tento předpoklad zpochybňuje (např. Sarbin a Kitsuse, 1994). Z tohoto hlediska jsou lidské bytosti aktivními činiteli, kteří organizují a interpretují informace, ať už o svých vlastních vnitřních stavech, nebo z vnějšího světa, pokoušejíce se udělit smysl realitě. To, co děláme pak, je reakce na naši konkrétní konstrukci událostí a okolností, která není nutně předvídatelná na základě našeho chování v minulosti nebo podle některých našich vlastních elemen-tárních aspektů. Klíčově důležitým je spíše význam, který pro nás má situace. Jak poznamenávají Henwood a Nicolson (Henwood a Nicolson, 1995), „významy – zahrnující laické i vědecké znalosti světa – nereflektují jen svět v jeho existenci, ale jsou vytvářeny nebo budovány lidmi v rámci kulturních, sociálních a historických vztahů“ (Henwood a Nicolson, 1995: 109). Tento přístup se rozvíjí v rámci sociologie a lze ho nalézt zejména v práci Chicagské školy (např. Goffman, [1959] 1969), symbolickém interakcionismu (Mead, 1934; Hewitt, 1994) a etnometodologii (Garfinkel, 1967), které se všechny zabývají především porozuměním sociálním problémům (viz. Schneider, 1985). Prostředkem řešení „krize“ sociální psychologie, která pramení z její nesouvislosti s lidskou zkušeností (viz. např. Parker, 1989; Morawski, 1994), a kterou si uvědomuje řada autorů, se zejména v posledních letech stává stále populárnějším hledání významu, který se váže k událostem a situacím, jako způsobu, jak porozumět lidskému chování.
Jakmile se jednou lidská bytost pojme jako aktivní či-nitel, pro kterého jsou důležité významy situací – míněno těch, které se mohou utvořit prostřednictvím sociálních interakcí – pak výzkumné otázky a metodologie tradiční vědy ztrácí svoji adekvátnost. Postavení badatele jako nezauja-tého a bezvýznamného pozorovatele tímto ztrácí smysl, ste-jně tak jako redukce lidské zkušenosti na množství umělých a zbytečných limitů. Sociálně konstruktističtí badatelé proto obvykle sbírají kvalitativní data, která v úsilí o rozpoznání kulturních a osobních významů kvalitativně analyzují. Obvyklou formou výzkumné otázky je „Jaký má x význam pro y?“, kde x je tázaným jevem a y je osoba nebo skupina lidí, která je předmětem zájmu. Sociálně konstru-ktistický výzkum se většinou provádí v sociologii a antro-pologii, a proto y nejčastěji tvoří specifická kultura ne-bo subkultura. Ve výzkumu menstruačního cyklu se sociálně konstruktistické přístupy aplikují na fenomén PMS a men-struace, se zaměřením výzkumných otázek na význam PMS v západních kulturách (např. Rodin, 1992; Johnson, 1987; Swann a Ussher, 1995; Walker, 1995b), nebo na význam men-struace pro muže nebo ženy v rámci kultury (např. Laws, 1990; Martin, 1989). Studie tohoto charakteru často zau-jímají historickou perspektivu a zkoumají znázorňování menstruace např. v devatenáctém století (např. Shuttle-worth, 1990; Rodin, 1992), nebo prostřednictvím reklamy v současné kultuře (např. Berg a Block Coutts, 1994; Block Coutts a Berg, 1993; Chrisler a Levy, 1990; Treneman, 1988) nebo v reportážích „populárních“ médií (např. Eagan, 1985; Rodin, 1992; Walker, 1995b). Tito badatelé se nezabývají počítáním osob, které zastávají určité stanovisko, neboť předpokládají, že v závislosti na okolnostech může kdokoliv projevovat kterýkoliv z řady odlišných názorů; spíše se zaobírají významem nebo významy, které může určitý jev nabývat. K této výzkumné otázce zaujímají různé přístupy: v psychologii jsou nejpopulárnější analýzy rozhovorů (Potter a Wetherell, 1987) a podložené teorie (např. Henwood a Pidgeon, 1992).


Výzkum z feministického hlediska

Feminismus konce dvacátého století má mnoho definic a mnoho forem. Jejich základem je oddanost porozumění pocitům žen z ženské perspektivy i obava z moci rozdílů mezi lidmi, a v tomto ohledu zejména mezi těmi, kteří si nárokují mluvit jménem ostatních, a těmi, za které mluví. Ve výzkumu menstruačního cyklu většina feminismem inspi-rovaných studií přejímá metody a praktiky tradiční vědy, protože badatelé se domnívají, že to je jediný způsob, ve kterém „establišment“ vážně přijme jejich výsledky, nebo protože se domnívají, že feministické zájmy přemění „špatnou vědu“ na „vědu dobrou“ (viz. např. Fausto-Ster-ling, 1992; Harding, 1991). Mezi samotnými feministkami se vede rozsáhlá diskuse o tom, zda pozitivistický výzkum může být skutečně feministický (viz. např. Stanley a Wise, 1983; Harding, 1991; Morawski, 1994; Griffin, 1995). Tyto femi-nistky se starají o přirozenou nevyrovnanost poměru sil mezi badateli a „vědou“ vyzkoumaným. Vědec například roz-hoduje o povaze výzkumných otázek, o tom, které odpovědi jsou relevantní, upřesňuje způsob, jak položit otázku, a „uvádí na pravou míru“ interpretace odpovědí. Nezáleží na tom, zda se zkoumaná osoba nazývá „účastník“ nebo „res-pondent“, stále je to „subjekt“ nerovného vztahu bez jaké-hokoliv vlivu na způsob, jak se data sbírají nebo interpre-tují, a v mnoha případech bez znalosti výsledků výzkumu. Podobně jsou jen zřídkakdy předmětem zájmu skutečné ženské pocity, ale pouze jejich druhotné jevy. Ve výzkumu men-struačního cyklu se např. ženské premenstruační pocity nezkoumají proto, že by ženské cítění bylo předmětem zájmu, ale protože se považují za symptomy choroby nebo zasahují do pracovních a domácích funkcí.
Podle některých feministek odporuje libovolný druh výzkumu druhých lidí feministickým principům. Jiné pova-žují akademický výzkum za možný, nikoliv však po způsobu pozitivní vědy. Výzkum z feministického hlediska (feminist standpoint research)(FSR) se vyvíjí v rámci této kritiky. Chris Griffin (Griffin, 1995) tvrdí, že FSR charakterizují: 1. důraz na důležitost zkušenosti, zejména zkušenosti žen, se zaměřením na „sběr dat“ a generační teorii; 2. představa badatele, odpovědného účastníkům výzkumu a feministkám vůbec, a 3. reflexivní hledisko výzkumu, což znamená „rozpačité uvědomování si způsobů, ve kterých se něco pokládá za „vědění“, a celý výzkum se strukturuje souvi-slostmi převahy genderu, rasy, třídy, věku a sexuality“ (Griffin, 1995: 120). Proto mají FSR a sociálně konstru-ktistický výzkum mnoho podobného: oba zahrnují kvalitativní data a analýzu, a oba kladou důraz na subjektivitu badate-le. Klíčovým rozdílem je explicitní programový základ FSR a obava z „kolaborace“ a z uznání těmi, kteří jsou zapojeni do výzkumných iniciativ. Ve FSR lze z důvodu badatelovy zodpovědnosti připsat případný neúspěch výzkumu častěji účastníkům, než badateli nebo financování.
Ačkoliv ve výzkumu menstruačního cyklu existuje několik radikálních feministických kritik, které se zabývají zej-ména PMS (např. Laws a kol., 1985), existuje jen velmi má-lo empirických studií, které by mohly odpovídat popisu FSR. Výzkum Emily Martinové (Martin, 1989; 1990) a prvotní stu-die Pauly Weidegerové (Weideger, 1976) jsou z tohoto po-hledu výjimečné a dokonce by je bylo možné kritizovat pro nedostatek odpovědnosti a reflexe. Stejně tak studie men-struace a menopausy ve welšské hornické osadě, kterou v roce 1970 provedla Vieda Skultansová (Skultans, 1970), a studie názorů žen na menstruaci, kterou v osmdesátých letech v Londýně provedli Scambler a Scambler (Scambler a Scambler, 1985; 1993), sdílejí z vlastních důvodů zájem o zkušenost žen a zakládají se na analýze kvalitativních dat a na rozšířené feministické ideologii, ale nejsou nijak zřetelně odpovědné vůči ženám, které se jich účastnily, ani zřetelně reflexivní. Výzkum Sofie Lawsové je veden z feministické perspektivy, zabývá se však mužskými zku-šenostmi s menstruací. Část těchto nedostatků může jistě odrážet obtížnost FSR, vyvolává však i potřebu dalších kvalitních výzkumů ve vztahu k menstruaci a menstruačním prožitkům, které by se řídily feministickými hledisky.


ZÁVĚRY

Metody, které se používají ke zkoumání menstruačního cyklu, a které jsem popsala v této kapitole, jistě ospra-vedlňují můj počáteční výrok, že výzkum menstruačního cyk-lu je „metodologickým minovým polem“. Dominantní vědecká metodologie je plná rozporů a předsudků, z nichž mnohé byly empiricky zpochybněny feministickými psycholožkami. Metody, používané badateli, odrážejí kulturní významy, které se váží k menstruaci (viz. kap. 1), a historický kontext, v jehož rámci se výzkum odehrává (viz. kap. 2). Menstruace je spojována se „zdravím“, častěji však s „nemocí“, a klade zkoumání zkušenosti, která se týká menstruace, do sféry medicíny a k medicíně se vztahujícím disciplínám, jakou je ošetřovatelství a často i psychologie. Zaujetí disciplín, které mají nějaký vztah k onemocnění, o identifikaci a léčbu chorob ústí v širokou škálu metodologií, které se zabývají diagnosou PMS/LLPDD/PMDD, a v relativně několik málo výzkumných metod, které postihují celé rozpětí zku-šenosti žen. Feministické empiristky zpochybnily platnost těchto metodologií poukázáním na vliv kulturních stereotypů předsudků, které souvisejí s pohlavím. Tyto závěry se jako doplňkové metodologické požadavky zařazují do hlavního proudu výzkumu menstruačního cyklu a nelze je tedy chápat jako zpochybnění podstaty tohoto výzkumu. Dominantní výz-kumnou otázkou zůstává „Působí menstruační cyklus na chová-ní/zkušenost?“, nebo častěji „Jak menstruační cyklus působí na chování/zkušenost?“. Možnost návrhu empirické studie, která by zkoumala tuto otázku a dodržovala všechna krité-ria, kterými vyniklá „dobrá“ studie, nutí současný výzkum menstruačního cyklu zpochybňovat tvořivou vynalézavost více, než to bylo možné na přelomu století, ačkoliv se nezdá, že by některá z těchto studií odrazovala badatelovo rozhodování stálým růstem publikovaných zpráv.
Přístup feministických empiriček k výzkumu menstruačního cyklu zcela jistě vede ke zdokonalování výzkumné metodo-logie. V tomto ohledu mají feministky a zejména femini-stické psycholožky významný vliv na vědecký výzkum. Zájem o to, zda skrývat záměr výzkumné studie (a jak ho skrývat co nejlépe), a jak se vyhnout stereotypnímu informování, vytrhává ze spánku i ty nejredukcionistické biomedicínské badatele. V důsledku studií a připomínek feministických psycholožek se věda v této oblasti nepochybně stává „lepší“. Otázkou, která z mého pohledu přetrvává, je to, zda se zlepšují naše znalosti a naše porozumění psycholo-gickým aspektům menstruace. Jinými slovy, není tomu snad tak, že vynakládáme altruisticky svou energii na zlepšová-ní lékařské vědy v naději, že výsledkem bude zlepšení péče o ženy, a současně opomíjíme otázky, které my, jako sociál-ní vědci, klademe jen výjimečně? Tuto otázku je možné při-blížit jen s ohledem na závěry moderního výzkumu menstrua-čního cyklu, které následují v kapitolách čtyři a pět.


3
POZNÁVÁNÍ A MENSTRUAČNÍ CYKLUS

Výzkum, který se zabývá menstruačním cyklem, zahrnuje dvě rozsáhlá témata. První se zabývá vztahem mezi menstruací (nebo cyklickými hormony) a schopností žen myslet a pra-covat, druhé vztahem mezi naladěním nebo duševní pohodou a menstruačním cyklem. Právě toto druhé téma se blíže za-bývá moderním pojetím PMS. První, starší téma, nás zavádí k obavám devatenáctého století o menstruaci a vzdělání. Tato kapitola popisuje výzkum, který se soustřeďuje na vztah menstruačního cyklu a poznávání, zatímco ta následující nahlíží na menstruační cyklus a duševní pohodu. Výzkum v obou těchto kapitolách bere v úvahu ženy obecně, nikoliv jen ty, které samy cítí přítomnost PMS. Otázku, zda se tyto ženy psychicky, fyzicky nebo experimentálně liší od těch, které si stěžují na PMS (nebo u nich byl diagnostikován), proberu v šesté kapitole. Velkou část studií, které popisuje tato a následující kapitola, ospravedlňuje snaha jejich autorů o umožnění náhledu do etologie PMS, i když některé výzkumy se specificky zabývají ”čistým” zkoumáním rozdílnosti pocitů žen. Všechny tyto studie si pokládají otázku, zda menstruace či menstruační cyklus ovlivňují náladu, duševní pohodu nebo schopnost myslet a činit rozhodnutí. Některé jdou v této otázce ještě dále, a ptají se, jak se takový efekt může projevovat. 
Kognitivní psychologie se široce zabývá mentálními pro-cesy – například myšlením, pamětí a vnímáním. V této kapi-tole jsem k ”tradičnější” kognitivní psychologii zahrnula psychofyziologické studie a studie sociálního poznání (např. postojů a názorů). Všechny tyto studie spojuje obecný zájem o vztahy mezi menstruačním cyklem a poznávací funkcí, buď přímo nebo nepřímo. Psychofyziologické studie například zkoumají cyklické změny smyslových procesů nebo vzruchů, které mohou nepřímo spojovat neuroendokrinologii menstruačního cyklu s výkonností nebo se schopností myslet. Je logické, že se během cyklu např. nemusí měnit doba reak-ce jako taková, zraková nebo sluchová citlivost však ano. Podobně se více než výkonnost mění vzrušivost. Studie postojů a názorů na menstruaci sledují podobnou logiku, a tato podobnost vede k tendenci považovat je za zpro-středkovatele mezi biologickými změnami během menstrua-čního cyklu a schopností pracovat nebo náladou. Schopnost koncentrace například neovlivňují jen hormonální změny, ale jsou to stereotypní názory menstruujících žen, které určují, že výkonnost nebo naladění jsou během menstruace pociťovány jako podřadnější, než v ostatních obdobích. Sociálně poznávací studie pomáhají přispět nejen k pocho-pení vztahu mezi poznáním a menstruačním cyklem, ale tvoří také most mezi touto a následující kapitolou.


POZNÁNÍ A VÝKONNOST

Studie vztahu mezi menstruačním cyklem a schopností žen myslet nebo odpovědně pracovat tvoří významnou část výz-kumného pole již od počátku 20. století (viz. kapitola 2). V této oblasti bylo provedeno mnoho studií, které byly několikrát přezkoumány, a téměř vždy došly k závěru, že u většiny žen má menstruační cyklus velmi malý, či jen nepatrný dopad na kognitivní funkce (viz. Sommer, 1973, 1982, 1992; Gannon, 1885; Richardson, 1992; Asso, 1983; Golub, 1992). Navzdory našemu přesvědčení, že zde musí být silný vliv, studie pokračují za použití komplexnějších a detailnějších testů schopností, a jsou-li jejich nálezy nepodstatné, pak se vytváří jen stručné přehledy (viz. Sommer, 1992; Golub, 1992; Choi, 1995). Proto zde výzkum poznání z důvodu omezeného prostoru jen stručně shrnu, ale zaujatým čtenářům nabízím k detailnějšímu přiblížení publikace Barbary Sommerové (Sommer, 1973, 1982, 1992), Johna Richardsona (Richardson, 1992, 1995) a Kimurové a Hampsonové (Kimura and Hampson, 1994).


Poznání

Kognitivní funkce zahrnují myšlení, paměť a získávání informací, a tyto funkce jsou v průběhu menstruačního cyklu předmětem celé řady laboratorních testů. Sommerová (Sommer, 1992) klasifikuje tyto úlohy jako měřítka komplexního po-znání, jednoduchého poznání a sociálního poznání. Měřítka celkového poznání zahrnují testy kritického myšlení, písem-né testy mluveného projevu a teoretické testy. Testy jedno-duchého poznání jsou mnohem rozmanitější. Sommerová je dě-lí na měřítka vytváření obecných koncepcí, testy okamžité a krátkodobé paměti, jednoduché početní operace, verbální schopnosti, prostorové schopnosti, mechanické učení, jedno-duché rozhodování, frustrační toleranci a flexibilitu, od-had času a motorickou koordinaci. Sociální poznání zahrnuje měřítka přesnosti vnímání výrazu tváře a chování ostatních osob. V otázce hledání měřítek kognitivních funkcí, které znázorní cyklický efekt, zanechali psychologové několik neodkrytých kamenů.
Jako ve všech oblastech výzkumu menstruačního cyklu se závěry uvedených studií značně liší. Některé demonstrují účinky fáze cyklu, některé nikoliv. Ani takové studie, které nacházejí účinky fáze, nepodporují vždy stereotyp premenstruačního a menstruačního snížení výkonnosti. Například  Hampsonová a Kimurová (Hampson a Kimura, 1988) uvádějí zlepšení manuálních a kreslících schopností, které předcházejí menstruaci, zatímco Graham a Glasser (Graham a Glasser, 1985) nalezli významnou pozitivní korelaci mezi naměřenými hodnotami pregnanediolu v luteální fázi a výkon-ností při odečítání a odhadování času. Přesvědčivé důkazy naznačují, že výsledky kognitivních testů nejsou viditelně ovlivněny fází menstruačního cyklu. Rozdíly mezi ženami je však obtížné posoudit, neboť závěry se vždy zakládají na průměrných hodnotách. Některé ženy mohou v období před menstruací pracovat velmi dobře, v jiném období však méně, a jiné právě naopak. Předpokladem je, že všechny ženy budou vykazovat stejnou reakci na výkyvy hormonů. Závěr, že ne-existuje žádný účinek fáze cyklu znamená, že kognitivní psychologové odhalili kulturní mýtus univerzálního pre-menstruačního a menstruačního deficitu. Tento závěr je z politického hlediska velice důležitý, je však pouze prvním krokem k pochopení rozsahu zkušenosti žen. Můžeme jen doufat, že v následujících osmdesáti letech se výzkum nebude dále zaobírat otázkami, které si kladl Let Holling-worth již v roce 1914.
Doreen Kimurová a Elizabeth Hampsonová (Hampson a Kimura, 1992; Kimura a Hampson, 1993, 1994) začaly rozvíjet tento výzkum i přes nejistotu, zda je menstruace nebo premen-struační fáze cyklu spojena s kognitivním deficitem. Tvrdí, že muži i ženy prožívají cyklické výkyvy kognitivních funk-cí, a že tyto výkyvy jsou u obou pohlaví spojeny se změnami pohlavních hormonů (estrogenu a testosteronu). V sérii stu-dií testovaly hypotézy, které předpokládají, že výkonnost žen i mužů v ”ženských” úlohách (např. verbální plynulost, srozumitelné vyjadřování, rychlost a přesnost učení, jemná motorika) a ”mužských” úlohách (např. prostorová orientace a manipulace, matematická dedukce) je spojena s hladinou estrogenu, respektive testosteronu. Dále tvrdí, že neutrál-ní úlohy - tedy takové, ve kterých muži i ženy dosahují stejných (nebo velmi podobných) výsledků, nesouvisí s hla-dinou pohlavních hormonů. Pro potvrzení svých hypotéz srov-naly výkonnostní testy žen v době menstruačního cyklu, kdy je hladina estrogenu vysoká (střední luteální fáze), s tes-ty z období, ve kterých je hladina estrogenu nízká (časná menstruační fáze/folikulární fáze). Podobně srovnaly výkon-nostní testy mužů v různých ročních obdobích nebo skupin mužů s různými hladinami testosteronu./1/ Testováním těchto hypotéz kritizují existenci literatury, která se zabývá menstruačním cyklem, pro příliš široký rozsah úloh a pro zaměřování se na fáze cyklu, které místo preference endo-krinních parametrů vybírá pro jejich vztah k menstruaci. Dávají také do spojitosti studie, které se zabývají poz-náním a menstruačním cyklem, s jednoznačně spornou lite-raturou na téma pohlavních rozdílů ve schopnostech pozná-ní./2/ Závěry jejich studií dále podporují jejich hypotézy. V „genderově neutrálních” úlohách autorky nezjistily výky-vy, které by se vztahovaly k hormonům, ale nalezly souvi-slost v úlohách typických buď pro muže, nebo pro ženy. Zjistily například, že ženy provádějí úlohy manuální obratnosti lépe v období střední luteální fáze, kdy je hladina estrogenu vysoká, než v časné menstruační fázi, kdy je hladina estrogenu nízká (Hampson and Kimura, 1988; Hampson, 1990), zatímco Gouchieová and Kimurová (Gouchie a Kimura, 1991) shledaly, že muži s nižší hladinou testo-steronu provádějí prostorové a matematické úlohy lépe, než muži s vysokou hladinou testosteronu. Mezi ženami tomu bylo naopak. Ženy s vyšší, než průměrnou hladinou testosteronu byly v řešení „mužských” úloh lepší, než ženy s nižšími než průměrnými hladinami testosteronu. Autorky nenalezly žádné rozdíly ve vztahu k hladinám testosteronu v případě úloh, které nevykazují závislost na pohlaví nebo těch, které ženy vykonávají průměrně lépe. 
Tyto studie jsou zajímavé tím, že přesouvají pozornost od stereotypního pojetí menstruačního poklesu výkonnosti, a také tím, že zdůrazňují spojení mezi poznáváním a pohla-vními hormony u mužů i žen. Nicméně také zastupují příklad jiného stereotypu - a tím je tendence přisuzovat rozdíly mezi muži a ženami reprodukčním hormonům. Zmíněné studie jsou všeobecně stejně problematické jako výzkum pohlavních rozdílů. Zaměřují se například na vysvětlování rozdílů v kognitivních schopnostech mužů a žen a vyvozují obecné závěry o vyšších schopnostech žen v některých úlohách a vyšších schopnostech mužů v jiných. Ve skutečnosti se mužské a ženské schopnosti v těchto úlohách značně překrý-vají. Nejedná se o případ, kdy všechny ženy získají lepší hodnocení v úloze verbální plynulosti, než všichni muži, ačkoli lze nalézt malé, avšak zásadní rozdíly v průměrných hodnoceních. Preference pohlavních rozdílů před podobností pohlaví může způsobit zkreslení výsledků, nikoliv však nutně badateli, kteří studie řídí, ale těmi, kteří tento výzkum využívají. Podobně také tyto studie nepoukazují na význam hormonálních změn. Statisticky významné rozdíly se sice mohou vyskytnout, jsou však natolik velké, abychom se jich museli obávat? Způsobují skutečně nějaké změny v kaž-dodenním životě? Toto oživení zájmu naznačuje, že otázka poznávání a menstruačního cyklu stále ještě není uzavřena. Studie jsou nepochybně nutné pro opakování a rozšiřování výsledků zkoumání, ke kterým došly Hampsonová s Kimurovou. Jestliže bude docházet k jejich kopírování, pak bude pře-trvávat možnost použití takových zjištění proti ženám – ve smyslu ovlivnění výkonnosti menstruačním cyklem (spíše než menstruací). 


Pracovní výkonnost

Je složité hodnotit skutečnou pracovní výkonnost, mnohem složitější, než hodnotit poznávací testy, prováděné na la-boratorní bázi, a to zejména proto, že získávání přístupu k pracovištím (a souhlasu pracujících) je často věcně i politicky znepokojivé. Existuje tedy jen několik tako-vých studií a ty se navíc zaměřují jen na omezené pracovní oblasti. Výhody těchto studií jsou ve ”skutečném světě” vyváženy nevýhodami, například absencí psychologických posudků cyklu nebo neurčováním podmínek, za kterých se práce provádí. Pracovní oblasti, které jsou středem zájmu badatelů, jsou teoretická a atletická výkonnost a opakující se práce továrního typu. 
Zájem o vztah mezi menstruací a duševní prací, vyvolaný vstupem žen do skupiny lidí s vyšším vzděláním, vzbudil v 19. století nefalšovaný vědecký zájem o výzkum menstrua-čního cyklu (viz. kapitola 2), a je zajímavé připomenout, že John Richardson zdůvodňuje svou studii o vztahu učení studentů a menstruačního cyklu z roku 1989 porozuměním důs-ledkům menstruace pro ”téměř 380000 žen, vedených v seznamu studentů kurzů vyššího vzdělání ve Velké Británii a nejmé-ně pro milion dalších osob, angažovaných v dalším studiu” (Richardson, 1989: 215)./3/ Ve skutečnosti mají badatelé, kteří jsou zaměstnáni ve vyšších vzdělávacích institucích, relativně snadný přístup ke studentům a výzkumné práci. Tyto studie obvykle hodnotí výkonnost při testech nebo zkouškách srovnáváním fáze cyklu a hodnocením různých žen při jediné zkoušce (porovnáním subjektů), nebo jedné ženy v opakujících se testech přes jeden nebo více cyklů (jediný subjekt). Téměř všechny tyto studie opomíjejí vliv fáze menstruačního cyklu na výkonnost (např. Walsh a kol., 1981;  Sommer,  1972;  Richardson, 1988, 1989; Bernstein, 1977; Asso, 1985-86). Jediný výzkum, který podporuje hypotézu menstruačního a paramenstruačního poklesu, je výzkum pro-vedený Daltonovou (Dalton, 1960, 1968), která nachází nižší výkonnost při týdenních úlohách a typizovaných zkouškách školaček před a během prvního dne menstruace. Pokud tato data nedoprovází statistická analýza, bývají obvykle zdis-kreditována ostatními badateli (viz. Gannon, 1985).
Podobné závěry se uvádí i v případě atletické i pracovní výkonnosti. Erdelyi (Erdelyi, 1962) uvádí, že 42 – 48% at-letek v průběhu menstruačního cyklu nevykázalo žádnou změnu ve výkonnosti, zatímco 33% testovaných pracovalo hůře, než obvykle, a 13 – 15% pracovalo lépe, než průměrně. To se shoduje s vlastním hodnocením šedesáti šesti vrcholových atletek na olympijských hrách v Tokiu (Zaharieva, 1965), kde 17% prohlásilo, že během menstruace měli pocit horší, než obvyklé výkonnosti, a 15% z nich pociťovalo horší výs-ledky před menstruací. V obou studiích menstruace ovlivňuje jen menší část žen nebo tyto ženy tvrdí, že během menstrua-ce dosahují lepších výsledků. 
Ačkoliv se většina těchto výzkumů objevila před druhou světovou válkou, byla pracovní výkonnost podrobena pečli-vějšímu a rozsáhlejšímu zkoumání než atletická výkonnost nebo výkonnost duševní práce. Seward (Seward, 1944) pře-zkoumal tento výzkum, a došel k závěru, že neexistuje žádný důkaz univerzálního nebo systematického paramenstruačního deficitu pracovní výkonnosti. Od té doby projevili badatelé jen malý zájem o tuto oblast, a některé studie sice proká-zaly vliv fáze (např. Smith, 1950a, 1950b; Farris, 1956), ne však paramenstruační deficit. Například Farris (Farris, 1956) studoval denní výkon sedmi žen ve zbrojovce, jejichž práce zahrnovala vážení prachu, jeho sypání do nábojnic a skládání nábojů do krabic po 24 kusech. Tyto ženy byly placeny úkolově, takže byly motivovány k co nejvyšší pro-dukci a jejich práce vykazovala špičkovou výkonnost čtvrtý, dvanáctý a dvacátý pátý den menstruačního cyklu, tj. okolo střední fáze cyklu a paramenstruačně. Redgrove (Redgrove, 1971) vedl rozsáhlé studie dvaceti žen v době od pěti měsíců do jednoho roku, při kterých sbíral jejich každo-denní výkonnostní hodnocení. Osm z těchto žen pracovalo v čistírně, kde rovnaly a žehlily bílé laboratorní pláště, a byly placeny podle počtu zpracovaných plášťů, devět z nich děrovalo štítky a bylo týdně placeno bonusovým systémem, založeným na počtu karet za hodinu, a tři z nich byly sekretářky, které každodenně psaly na stroji minimálně po dobu dvanácti měsíců. Tyto ženy nebyly nijak finančně zainteresovány na rychlosti nebo přesnosti psaní, avšak Redgrove přesto zaznamenal, že dvě z nich pracovaly ve stejné kanceláři a navzájem sledovaly, kolik toho napsala ta druhá (str. 228). Data se analyzovala individuálně, a ze všech dvaceti žen se pouze u oněch dvou písařek projevily výkyvy, vztahující se k menstruačnímu cyklu. U těchto žen se zvýšená výkonnost objevila v pozdním premenstruačním a ranném menstruačním období, zatímco snížení výkonu bylo zaznamenáno v ranném premenstruačním a pozdním menstruačním období (str. 230). Jinými slovy, ženy pracovaly efektivněji v obdobích, kdy bychom si podle zažitých představ mysleli, že by měly podávat menší výkon. Redgrove to připisuje jejich vlastnímu hyperkompenzačnímu úsilí a poznamenává, že v reálném životě (a snad i při pokusech prováděných v laboratořích) jen málokdy pracujeme naplno, a to dokonce i při úkolové práci, přičemž v okamžicích, kdy se necítíme úplně ve své kůži, můžeme zřejmě pracovat pilněji než obvykle.
Zdá se, že výzkum, který se týká poznání a pracovní výkonnosti, poskytuje zcela jasnou odpověď na otázku, zda menstruace nebo menstruační cyklus nepříznivě ovliv-ňují práci žen. Zřejmě tomu tak není. Jsou pro to dva mož-né důvody. Prvním z nich je, že většina žen nespojuje men-struační cyklus s výkyvy poznávacích schopností. Druhým je to, že u mnoha žen tomu sice tak je, ale ve většině situací jsou změny natolik malé, že ženy nemají problém se s tím vyrovnat. Aktivní kompenzace může vysvětlovat nepřítomnost efektu fáze, zatímco nadměrně náročné nebo nepříjemné úkoly, které zabraňují kompenzaci, mohou vysvětlovat výskyt paramenstruačního deficitu a nadměrná snaha o zvládnutí situace může vysvětlovat paramenstruační zlepšení výkon-nosti. Tato teorie také může vysvětlit nesrovnalosti ve výpovědích žen, které se týkají nízké koncentrace apod., jako premenstruační, a tedy vlastně skutečnou výkonnost.
Uvedené dva možné důvody nepřítomnosti univerzálního vlivu fáze cyklu menstruace na poznání naznačují možné strategie budoucích studií. Jestliže je původem uvedených zjištění nepřítomnost reálných výkyvů menstruačního cyklu, pak by nejlepší radou bylo udělat tlustou čáru za celým výzkumem a obrátit pozornost k jiným, užitečnějším zále-žitostem. Pokud závěry vyplývají ze snah o zvládnutí si-tuace, potom budou další studie o vztahu poznání a men-struačního cyklu oprávněné, a jak tvrdí John Richardson (Richardson, 1992), měl by je doprovázet teoretický zájmem v procesu lidského poznávání, namísto praktických a poli-tických zájmů o pracovní výkonnost žen.


PSYCHOFYZIOLOGICKÉ PROCESY

Předpokládáme-li výskyt cyklických změn ve výkonnosti při plnění úloh nebo při poznávání, pak se musíme ptát, jak k těmto změnám dochází. Jaký mechanismus může způso-bovat tyto změny? Z biopsychologického hlediska lze před-stavitele tohoto mechanismu nalézt v psychofyziologii. Menstruační cyklus můžeme pojmout jako biologický rytmus, který se svou funkcí a svými vlivy podobá ostatním cyklic-kým rytmům (např. Dye, 1992, Asso, 1983, 1992). Badatelé, kteří zastávají toto hledisko, hledají důkazy cyklických výkyvů v centrálních psychofyziologických procesech, jakými jsou smyslová citlivost a dráždivost, protože tyto druhy změn se vyskytují jako odezvy na jiné biologické rytmy. Výkyvy, které se objevují, nemusí jejich nositelé přímo zaznamenat, pokud se rytmus sám nestane rušivým, jako například v případě „pásmové nemoci”. Často se však můžeme dočíst, že mohou mít dopad na poznávací schopnosti nebo emoční zkušenost.


Počitky

Studie výkyvů senzorických procesů v průběhu menstrua-čního cyklu se zaměřily na všech pět smyslů a na vnímání bolesti. Jako u téměř všech výzkumů smyslovosti se největší pozornost věnuje zraku, avšak kvůli tvrzení, že menstruační nebo ovulační synchronicita může být výsledkem čichové detekce feromonů mezi ženami (viz. Weller a Weller, 1993), se intenzivně zkoumá i čich. Metodologické rozdíly těchto studií jsou značně různorodé. Dosahování podobných výsledků při různých způsobech posuzování stejného jevu by jistě posílilo závěry studií, založených na různosti typů (tri-angulace dat). Rozdílné studie docházejí zároveň k různým závěrům, které je téměř nemožné interpretovat z toho důvo-du, že na metodologické rozdíly mezi studiemi se v litera-tuře obvykle pohlíží kriticky. Rozdíly mezi studiemi poči-tků a vnímání se podobají rozdílům v ostatních oblastech výzkumu menstruačního cyklu (viz. kap. 3), a jsou to: rozdíly ve stanovení fází menstruačního cyklu, časové rozvržení měření, volba subjektu a jeho vedení a volba toho, který aspekt smyslového vnímání se bude zkoumat. Později vyvstaly některé zajímavé otázky ve výzkumu čichu - např. který zápach je pro nás zajímavý a proč? Navzdory těmto těžkostem většina provedených studií připouští vliv menstruačního rytmu na smyslové vnímání, ačkoli jeho vztah k výkyvům vaječníkových hormonů není zcela jasný.
Studie zraku používají různé ukazatele zrakové citlivosti, které nejčastěji testují ostrost vidění při adaptaci na světlo nebo na tmu (např. Scher a kol., 1981). Zraková ostrost se testuje tak, že jako u obvyklých testů pro vyšetření zraku žádáme klienty, aby identifikovali detaily ve vizuálních podnětech, například písmena různých velikostí, nebo směr linek v mřížkách různých šířek. Citlivost zraku můžeme měřit prostřednictvím reakční doby na počátek světelného podnětu, dobou mezi dvěma záblesky světla, které už subjekt vnímá jako jeden záblesk (dvou-zábleskový práh splynutí - TFFT)(two-flash fusion tres-hold), nebo četností náznaků počtu světel v jednom bodě, které subjekt vnímá jako spojité (práh rozhodujícího náznaku splynutí – CFFT)(critical flicker fusion thres-hold), ačkoli TFFT i CFFT jsou zaměřeny více na posouzení zpracování zrakové informace, než na určování citlivosti zraku (viz. Dye, 1992).
Výsledky těchto studií naznačují, že v době cyklu nedo-chází k žádným změnám v citlivosti zraku u žen, adaptova-ných na světlo (Scher a kol., 1981), avšak ženy, adaptované na tmu, výkyvy v citlivosti vykazují (Diamond a kol., 1972; Ward a kol., 1978; Scher a kol., 1981). Podobně vidění ve tmě se uprostřed cyklu jeví jako citlivější (Barris a kol., 1980). Johnson a Petersik (Johnson a Petersik, 1987) za použití techniky analýzy 32 denních časových řad poukázali na výkyvy v citlivosti zrakového kontrastu u právě men-struujících dvou žen v porovnání se dvěmi ženami mimo menstruaci a Wutke (Wutke a kol., 1975) zjistil, že ženy reagují na záblesky světla rychleji v luteální fázi cyklu, ačkoli jiní autoři nepozorovali rozdíly mezi fázemi (Jen-sen, 1982). TFFT byl shledán jako nižší v premenstruační fázi téměř ve všech publikovaných studiích (např. Diamond a kol., 1972; Braier a Asso, 1980; Asso, 1986). Naproti tomu CFFT byl v premenstruační fázi shledán jako vyšší (Dye, 1992). Bylo také zjištěno kolísání zrakové ostrosti v průběhu cyklu (Diamond a kol.,1972; Scher a kol., 1981; Scher a kol., 1985). Tyto studie dokazují, že zrakové schopnosti během cyklu měřitelně kolísají. Co do přesnosti schématu fluktuací však nejsou příliš užitečné. Některé studie prokázaly maximum citlivosti, ačkoli ne vždy ve stejné části cyklu jako ostatní, zatímco jiné předpokládají dvoustavový model. Stejně tak jen málo vypovídají o prak-tickém významu těchto výkyvů. Výkyvy mohou být měřitelné a statisticky významné, mají však nějaký význam pro každo-denní život? Jsou všechny ženy stejné, nebo má každá z nich vlastní osobitý rytmus? Standardní předpoklad je ten, že je nutné i žádoucí pokračovat ve výzkumu, pokud se zajímáme o detaily rytmu menstruačního cyklu.
Podobně bychom mohli komentovat citlivost čichu, jejíž testování je dokonce náročnější, nežli u zraku. Zatímco lze relativně snadno vytvořit temnou komoru pro testování zrakového prahu, vytvořit místnost bez jakýchkoli pachů je téměř nemožné. Volba pachů k testování je velmi rozmanitá. Studie 32 žen (12 užívajících hormonální antikoncepci), testovaných pravidelně v průběhu cyklu na sedm hlavních pachů (ethyl butyrát, eukalyptol, -ionon, menthanol, ocet, skatol a thiofen), neprokázaly výkyvy ve vnímání nebo roz-poznávání prahu (Herberhold a kol., 1982). Většina badate-lů, zabývajících se menstruačním cyklem, se nezajímá o samu čichovou citlivost, ale o citlivost na látky, které mohou působit jako chemické přenašeče, tj. feromony. Proto Her-bertholdova studie kritizuje nepatřičnou volbu testovacích pachů. Většina badatelů, zkoumajících výkyvy cyklu, ospra-vedlňuje svoji volbu zápachů poukazováním na Le Magnenovu studii pohlavních rozdílů pachové citlivosti (Le Magnen, 1948; 1952) a vybírá pouze pachy, na které ženy reagují nejcitlivěji. Nejčastěji používaným pachem je exaltolid, pižmově páchnoucí substance, která se nachází se v mužské moči, na kterou jsou podle Le Mangena ženy nejcitlivější ve střední fázi cyklu. Jeho závěry, které se týkají exal-tolidu, potvrdily pozdější studie (např. Vierling a Rock, 1967; Good a kol., 1976) a došlo též k zaznamenání podob-ných maxim citlivostí na jiné pachy ve střední fázi cyklu. /4/ Zdá se, že v okolí ovulace jsou ženy obzvláště citlivé na pachy růží a mužské moči – i když tyto studie nenazna-čují způsob hodnocení těchto pachů./5/ Doty (Doty a kol. 1981, 1982) zjistil podobné výkyvy v citlivosti v malých skupinách uživatelek hormonální antikoncepce, a proto tvr-dí, že ovulace není klíčovým mechanizmem tohoto procesu. Některé pachy mohou ženy snadněji odhalit v průběhu men-struace než uprostřed cyklu. Elsberg (Elsberg a kol., 1935) poznamenal, že ženy jsou 24-28 hodin před menstruací citli-vější na benzen, kávu a kafr. Taktéž Doty (Doty a kol., 1981) zaznamenal nejvyšší citlivost na furfural (tekutý aldehyd) během pozdních dnů menstruace a ve střední luteál-ní fázi, podobně jako uprostřed cyklu. Stejně jako ve stu-diích zraku je těžké identifikovat schéma cykličnosti, neboť četnost i délka testů je jen málokdy dostatečná. Přísně řečeno, stejně jako opakované každodenní měření nelze považovat za dostatečné pro demonstraci každodenního rytmu, tak ani extenzivní sběr dat v průběhu jednoho men-struačního cyklu nedostačuje k zachycení cyklického efektu (viz. Sollberger, 1965; Kendall, 1976). Je také nutné při-pomenout, že demonstrace cyklické citlivosti na malé skupi-ně pachů nenasvědčuje tomu, že je čichový systém sám o sobě cyklický, ale jen tomu, že jsme, ať už z jakýchkoliv důvo-dů, občas vnímavější na některé pachy. Jako v případě výz-kumu zraku je pro posouzení smysluplnosti výsledků zkoumání v kontextu reálného života nutné pokračovat v dalších stu-diích. Koncentrace experimentálně používaných pachů obvykle převyšuje „normální” hodnoty a tato pachy jistě nemívají souvislost s ostatními pachy nebo informacemi z ostatních smyslů. Je tedy možné zobecňovat výsledky studií, opustíme-li laboratorní prostředí?
Ve srovnání se studiemi, zaměřenými na zrak a čich, exis-tuje relativně málo studií, které by se zabývaly sluchem, chutí nebo hmatem, a je mnohem složitější nalézt mezi nimi jednoznačné podobnosti (viz. Parlee, 1983). Některé studie naznačují, že u citlivosti sluchu můžeme pozorovat výkyvy vázané na menstruační cyklus (např. Henkin, 1974; Mehta a kol., 1977; Tobias, 1965; Swanson a Dengerink, 1988; Becker a kol., 1982), avšak jiné studie tento efekt nepo-tvrzují (Haggard a Gaston, 1978; Schubert a kol., 1975; Grieze-Jurgelevicius a kol., 1990). Studie se také liší ve svém srovnávání uživatelek hormonální antikoncepce s ženami s normálním cyklem. Wong a Tong (Wong a Tong, 1974) zjisti-li, že obě skupiny vykazují výkyvy schopností v rozlišování mezi dvěma po sobě následujícími zvuky (zvukový ekvivalent splynutí dvou záblesků), které se váží k menstruaci, ačko-liv ženy, které užívaly antikoncepci, byly celkově citli-vější. Becker (Becker a kol., 1982) a Swanson a Dengerink (Swanson a Dengerink, 1988) však zjistili, že uživatelky antikoncepce neuváděly stejné schéma cyklu jako ženy, které ji nepoužívaly. Ve studii Grieze-Jurgelevicia (Grieze-Jur-gelevicius a kol., 1990) to byly ženy s normálním cyklem, které v souvislosti s menstruací nezaznamenaly výkyvy slu-chové citlivosti, zatímco uživatelky antikoncepce vykazo-valy postmenstruačně nižší práh. V této studii byly uživa-telky antikoncepce bez ohledu na fázi cyklu celkově více citlivé na pět ze šesti použitých tónů.
Chuť je velice těžké zkoumat nezávisle na čichu, několik výzkumů, které se o to pokusily, však prokázalo výkyvy, související s menstruačním cyklem při posuzování potěšení ze sladkého roztoku (Aaron, 1975; Wright and Crow, 1973) a detekce prahu soli (Henkin, 1974). Nejnovější studie zkoumaly práh sacharózy ve třech okamžicích v průběhu men-struačního cyklu na čtrnácti ženách s normálním cyklem ve srovnání se třinácti muži, testovanými v podobných inter-valech (Than a kol., 1994). Práh u mužů se neměnil ve všech třech okamžicích, zatímco u žen se ve srovnání s muži, i s ženami samými, prokázal v ostatních dvou okamžicích významně nižší práh v preovulační fázi (2. až 8. den z 28 denního cyklu). Neexistuje žádný jasný model těchto závěrů, a jak poznamenala Parleeová (Parlee, 1983), neobjevily se ani žádné spekulace, které by vysvětlily mechanizmy těchto změn. Ve světle stále se rozvíjejícího zájmu o výzkumy periodické potřeby potravy a stravovacích návyků (např. Cohen a kol., 1987, 5. kap.) by mohlo být poučné v těchto studiích pokračovat.
Hmatová citlivost se také často nezkoumala, jediné publi-kované závěry naznačují nižší premenstruační citlivost při dotyku a vyšší citlivost v okolí ovulace ve střední části cyklu (Herren, 1993; Henkin, 1974). Naopak vnímání bolesti bylo věnováno mnohem více pozornosti, z větší části založe-né na tvrzení, která byla učiněna v době před objevem pro-stagladinů, totiž že dysmenorrhea by mohla být psychogenní-ho původu (viz. kap. 5). Jak je charakteristické pro tuto oblast, zatímco mnoho studií poukázalo na cyklické výkyvy v citlivosti na bolestivý podnět, schéma těchto výkyvů je nejasné (Parlee, 1983). Někteří badatelé zaznamenali nárůst citlivosti na bolest ve střední části cyklu (např. Goolka-sian, 1980), zatímco jiní zaznamenali ve stejné fázi opač-nou, tedy nižší citlivost (Warren a kol., 1979), a ještě další autoři popisují totéž dvoustavovým schématem (Robin-son and Short, 1977). Robinson a Short (Robinson and Short, 1977) se zabývali citlivostí prsů, která se stanovovala na bradavce, dvorci prsní bradavky a kutikule prsní tkáně s použitím techniky prahu bolestivosti při bodnutí. Bradavka byla, jak se dalo předpokládat, nejcitlivější částí prsu, ale všechny části byly na tento typ dotyku mnohem citlivější ve střední fázi cyklu a při menstruaci. Podobná studie zaznamenala vrchol citlivosti během luteální fáze (Hilgers a kol., 1981). Tito badatelé ovšem nekomento-vali úrovně premenstruační citlivosti prsu nebo bolestivos-ti prsu, prožívané účastnicemi jejich studií, které mohly vnést zmatek do určování citlivosti na bolest. Mechanismy, navrhované pro vysvětlení těchto výkyvů citlivosti, se vztahují k okrajovým procesům, např. svědivému otoku na kůži (např. Millodot a Lamont, 1974) nebo ke změnám v CNS (např. Procacci a kol., 1972).
Shrnu-li to, pak většina studií smyslové citlivosti na-značuje v průběhu menstruačního cyklu výskyt výkyvů (viz. Asso, 1983; Parlee, 1983). To je ovšem zaujatý pohled, protože studie, které neprokazují periodické výkyvy, místo toho, aby byly publikovány, živoří v regálech (což se týká celého výzkumu menstruačního cyklu). Rozsáhleji se lišící metodologie a změny určování fází cyklu jsou příčinou toho, že kvantitativní techniky, jako třeba metaanalýzy, nemohou být v těchto studiích smysluplně použity, a závěry o úrov-ních a povaze výkyvů jsou velmi obtížně využitelné. Kromě toho se badatelé obecně zaměřují pouze na jeden cyklus, a proto nemohou uspět ve znázornění rytmického efektu a poukazují jen na rozdíly mezi dvěma nebo více rozdílnými okamžiky. V komentáři k Herberholdovu článku, který neshle-dal žádné cyklické výkyvy v citlivosti čichu, Richard Doty poznamenal, že ”je často důležité, aby datová matrice podobných studií byla normalizována tak, aby negativně neovlivňovala vnitřní variabilitu cyklu. Data, která nejsou pečlivě normalizována, mohou často zakrýt málo zřetelné změny v průběhu cyklu“ (Doty a kol., 1982; 350). Je to poněkud vícesmyslné, ale autorův komentář, že ”soubory dat, vypovídající o jednom cyklu, a z toho důvodu nepoužité k vyjádření vnitřní variability cyklu, by se měly brát v úvahu” naznačuje, že proměnlivost citlivosti čichu mezi stejnými fázemi rozdílných menstruačních cyklů je v souladu s diskusí brána v úvahu častěji, než samotná variabilita menstruačního cyklu. Zdůraznění vnitřní variability cyklu se zdá být v rozporu s představou základního biologického rytmu, ale mohlo by vysvětlit rozdílnost závěrů výzkumů, učiněných v této oblasti.


Aktivita nervového systému

Biologové se zajímají o aktivitu nervového systému jako o ukazatel biologických rytmů, badatelé, kteří zastávají biomedicínské hledisko, pátrají po biochemických základech ”dysfunkce”, zatímco sociální psychologové se zabývají možností, že rozlišování rysů premenstruálního zvýšení dráždivosti by mohlo vysvětlit různá schémata popisů ”symptomu”. Je překvapující, že existuje relativně málo studií, které přímo zkoumají periodické změny dráždivosti centrálního nebo autonomního nervového systému, ačkoli je zde mnoho lidí, kteří o tom spekulují. Jedním z důvodů nedostatku studií je složitost zkoumání v této oblasti – jak můžeme zjistit, že je centrální (CNS) nebo autonomní nervový systém (ANS) podrážděn nebo aktivován? Aktivitu CNS lze stanovit mnoha způsoby – subjektivně, prostřednictvím dotazníků, jako např. Thayerův aktivační a deaktivační kon-trolní seznam (Thayer´s Activation-Deactivation Adjective Checklist)(Thayer, 1967), nebo objektivně pozorováním EEG nebo TFFT/CFFT (Dye, 1992, Asso, 1983). Podráždění ANS se posuzuje zevně, např. prostřednictvím vodivosti kůže, tla-ku krve, srdečního tepu, vydatnosti dechu a chvění ruky. Ke zkoumání aktivity ANS lze také použít autonomní reakce na podněty, které způsobují stres, navozované v různých okamžicích menstruačního cyklu. Studie, které používají tyto techniky, produkují celou škálu výsledků.
Ve výpovědích respondentů se zaznamenal premenstruační růst dráždivosti CNS (Parlee, 1980; Ussher and Wilding, 1991) a zjistilo se zrychlení alfa rytmů u EEG během lu-teální fáze (Wutke a kol., 1975). Prostřednictvím CFFT se také zaznamenal premenstruační nárůst korové vnímavosti (Dye, 1992). To vše poukazuje na zvýšenou centrální dráždivost nebo aktivizaci, která předchází menstruaci. Na druhé straně většina studií, které používají rozličné techniky, naznačuje premenstruační pokles korové aktivity (Braier a Asso, 1980, Asso a Baier, 1982; Koppell a kol., 1969; Asso, 1986; Grant a Pryse-Davis, 1968; Klaiber a kol., 1974; Belmarker a kol., 1974; Solis – Ortiz a kol., 1994). Nejdůležitějším zjištěním je růst aktivity CNS v období ovulace (Dye, 1992; Asso, 1983), který je průkaz-nější při použití dvoustavových schémat hodnocení dráždi-vosti.
Studie aktivity ANS poskytují ještě více matoucí obraz. Asso upozorňuje, že „hodnocení výzkumu ANS je komplikova-né... z důvodu roztříštěnosti autonomních reakcí a široké rozmanitosti reakcí jednotlivců” (Asso, 1983: 49). Jinak řečeno, odlišná hodnocení aktivity ANS, prováděná ve stejné době se stejnými ženami, mohou přinášet protikladné závěry (např. Little a Zahn, 1974; Usseher a Wilding, 1991). To je v souladu s Winemanem (Wineman, 1971), který sestavil kom-binované hodnocení k odhadu celkové autonomní rovnováhy, založené na produkci slin, podjazykové teplotě a vodivosti kůže. Tento postup naznačil menší aktivitu ANS v luteální fázi než během menstruace nebo folikulární fáze. Jiné stu-die naopak vyjadřují celkový premenstruační nárůst aktivity ANS (Asso, 1978; Uno, 1972; De Marchi a Tong, 1972; Bell, 1976; Kuczmierczyk a Adams, 1986; Ussher a Wilding, 1991; Choi a Salmon, 1995b). Řada dalších studií také žádné periodické výkyvy neprokázala (Friedman a Meares, 1978; Kopell a kol., 1969; Little a Zahn, 1974; Slade a Jenner, 1979).
Reakce ANS na navození stresu v různých fázích cyklu nejsou rovněž zcela konzistentní, přestože si tato metoda získala ve výzkumu menstruačního cyklu značnou popularitu. Marinary (Marinary a kol., 1976) zjistil, že adrenokorti-kální reakce na stres byly u malé skupiny žen s normálním cyklem významně vyšší během premenstruační fáze, než upro-střed cyklu. Tento efekt ověřily další studie (Hastrup a Light, 1984; Ladisich, 1977; Tersman a kol., 1991; Fish-man a kol., 1994), ale stejné množství jiných studií došlo k závěru, že reakce na stres se během fáze cyklu nemění (Ablanalp a kol., 1977; Stoney a kol., 1990; Girdler a kol. 1993; Choi a Salmon, 1995b). Ženy se při vykonávání stejné úlohy hodnotily jako více stresované v premenstruační fázi než v ranějších fázích cyklu, což svědčí o změnách ve vní-mání stresu (Choi a Salmon, 1995b). To, že stejná studie neshledala rozdíl v reakcích ANS mezi fázemi cyklu nazna-čuje, že výpovědi byly ovlivněny očekáváním, nebo že se tyto ženy byly schopny vyrovnat se pociťovaným stresem a omezovaly své autonomní reakce (např. vědomou relaxací v průběhu testu); a nebo použitá metoda zjišťování akti-vity ANS postihovala cosi jiného, než to, co ženy pociťují jako stresující. Tento aspekt zvyšuje důležitost otázky metodologie – stále trvá rozdíl mezi vyjadřováním subjek-tivního stavu a objektivním hodnocením. Georgena Sewardová to ve své literární recenzi z roku 1944 komentuje tak, že subjektivní výpovědi obvykle naznačují cyklický efekt, za-tímco objektivní testy nikoliv. O padesát let později máme stále jen několik přesvědčivých vysvětlení tohoto jevu, který neupřednostňuje jediný způsob informace před jiným. 
Studie dráždivosti nám poskytují komplexní obraz. Louisa Dyeová (Dye, 1992) tvrdí, že „převládající dojem se zdá být jedním z růstových faktorů aktivity ANS v průběhu premen-struační fáze” (str.77) – ačkoli přesný původ těchto výkyvů a jejich vztah k podráždění CNS zůstává nejasný. Teoretické rozbory uvádějí tuto nesnáz v soulad poukazováním na to, že je zde mnoho částečně nezávislých, avšak vzájemně se ovliv-ňujících dráždivých systémů, které mohou vysvětlit širokou rozmanitost prožitků, popisovaných ženami, a také způsobo-vat výkyvy dráždivosti v širokém rozsahu jevů, spojovaných s menstruací. Zatímco je zde mnoho důkazů, které obhajují toto hledisko, obdobné množství jiných tak nečiní a výkyvy v dráždivosti se jeví stejně rozmanité jako senzorické procesy.


SOCIÁLNÍ POZNÁVÁNÍ

Sociální poznávání je Fiskeovou a Taylorovou (1991) definováno jako ”studie toho, jaký význam lidé přikládají druhým a sami sobě” (Fiske a Taylor, 1991:1). Sociální poznávání je nejčastějším předmětem výzkumu menstruačního cyklu a zahrnuje názory, stereotypy a postoje menstruu-jících žen k menstruaci, ačkoliv několik studií zkoumá i pohledy jiných skupin, například mužů. Výzkum, vykres-lený v této sekci, odráží řadu kulturních interpretací menstruace, popsaných v první kapitole, které jsou vy-jádřeny v dotaznících a výpovědích účastníků sociologi-ckých studií. Ze sociálně psychologického hlediska je zájem o tyto interpretace dán tím, že zřejmě hrají roli příčinných faktorů při nahlížení na sebe sama a uvádění prožitků, které se vztahují k menstruaci, jako ”symptomů” (viz. kap. 5). Ze sociálně poznávacího hlediska mohou silné sociální stereotypy, které se vztahují k menstruaci a fázi, vyvolat kognitivní předsudky, které ovlivňují úsudky o vlastním i cizím jednání, například klamné korelace, použitelnost heuristiky, zásadní chyby v přisuzování atd. /6/ Již před vznikem teorie sociálního poznání v roce 1970 se tvrdilo, že negativní postoje a přesvědčení o menstruaci mohou být základní příčinou menstruační bolesti nebo para-menstruační deprese a podrážděnosti (McHugh a Wasser, 1959). Tento přístup se často považuje za náznak přesvědče-ní, které podrážděně odmítají radikální feministky i léka-ři, že prožitky, spojené s menstruací, „pramení v mysli”. U mnoha dřívějších studií je toto podráždění oprávněné, a není proto o mnoho logičtější naznačovat, že negativní pohledy na menstruaci jsou příčinou bolesti nebo potíží, než tvrdit, že zkušenost s problematickou menstruací je příčinou negativního postoje vůči ní, jak uvidíme v dalším textu. Studie, které se zabývají sociálním poznáním, a pře-devším ty z nich, které prováděli Diana Rubleová, Jeanne Brooks Gunnová, Randi Koeskeová, Mary Parleeová a další, se více zaměřují na rozdíly mezi retrospektivními a pro-spektivními popisy menstruačních pocitů, než na vysvět-lování prožitků žen jako takových. Tyto studie se ptají, proč retrospektivní dotazníky, ve srovnání s podobnými prospektivními hodnoceními, neustále produkují přebujelé popisy symptomů a řešení nacházejí v sociálně poznávacích mechanismech. Experimentální průkaznost tohoto teoretického přístupu rozebírá třetí a pátá kapitola. Současná kapitola se více zabývá náplní poznání, které dosud badatelé neod-kryli, než otázkou, zda má poznání behaviorální nebo zkuše-nostní důsledky.


Povědomí a názory na menstruaci

Co si většina lidí myslí nebo ví o menstruaci? Řada studií zkoumá moderní pohledy na menstruaci, často v duchu antropologického bádání (Snow a Johnson, 1977) nebo ve sna-ze o zkvalitnění zdravotní výchovy dospívajících (Abraham a kol., 1985a). Neznalost fyziologických a fenomenologic-kých faktů o menstruaci může být podstatným rysem kultury, ve které je menstruace obklopena mlčenlivostí a eufemismem. Empirický výzkum naznačuje, že je tomu tak především u mla-dých lidí. Kathryn Loveringová (Lovering, 1991) ve své stu-dii, zaměřené na britské děti ve věku 11 a 12 let zjistila, že jeden z deseti chlapců a jedna ze dvaceti děvčat popíra-jí, že by kdy slyšeli o menstruaci. Abraham (Abraham a kol. 1985a) referoval o studii, zahrnující 1377 australských žen ve věku od 14 do 19 let, které představovaly běžnou popula-ci. Jejich průměrné hodnocení v dotazníku znalostí o men-struaci bylo deset z možného maxima třiceti bodů. Tyto ženy si nebyly jisté zejména v načasování ovulace, při které lze nejpravděpodobněji otěhotnět, a v otázce objemu menstrua-čního výtoku. Například pouze 15% z nich dokázalo přesně odhadnout průměrné množství (cca. 80ml). Otázka, s jakou přesností jsou ženy schopny odhadnout množství menstruace, ať už vlastní nebo jiných žen, nezmírňuje podle badatelů jejich neznalost.
Studie názorů na menstruaci a folkloru jsou plné neuvěři-telných jevů. Například Paige Ericksonová (1987) popisuje závěry severoamerického výzkumu postojů a názorů na men-struaci, nazvaného „the Tampax Report”, publikovaného Ru-derem a Finnem (1981). Poznamenává, že dvě třetiny zúčast-něných si myslí, že ženy by měly skrývat skutečnost, že menstruují, zatímco polovina z nich se domnívá, že ženy během menstruace různě páchnou, a čtvrtina zastává názor, že ženy v tomto období vypadají jinak. Autorka pokračuje zdůrazněním, že:

24% mužů a 18% žen si myslí, že během menstruace je škodlivé se koupat nebo plavat, a 34% mužů a 24% žen věří, že menstruující ženy by měly omezit své fyzické aktivity. Muži navíc, mnohem pravděpodobněji než ženy, uvádějí, že menstruující ženy nepodávají dobrý pracovní výkon (89% ku 66%), a jsou dokonce tací, kteří věří, že žena by se v době menstruace měla stranit ostatních lidí (12% mužů a 5% žen).
					(Paige Ericsson, 1987: 176)

Tyto závěry se podobají výsledkům Snowa a Johnsona (1977), kteří zkoumali ”lidové názory na menstruaci” u čtyřiceti pacientek na klinice v Michiganu. Autoři tvrdí, že většina z nich „neznala skutečnou funkci menstruačního cyklu”, avšak ženy „vyjadřovaly různé lidové názory pro jeho vysvětlení.” Hlavním tématem, které provázelo tyto názory, byla spojitost mezi menstruací a tělesnou čistotou (viz kap. 1). Stejně jako Welšanky ve studii Viedy Skul-tansové (viz. dále) tyto ženy popisovaly menstruaci jako období, kdy se otevírá tělo, aby se umožnilo proudění krve, čímž riskují možnost vniku nebezpečných látek. Nebezpečné látky zahrnují studený vzduch, vodu, bakterie nebo nemoci a penisy – odtud přesvědčení, že menstruující ženy by se měly vyvarovat situacím, při kterých se mohou s těmito škodlivinami setkat (např. pohřby, plavání, koupání, na-chlazení, pohlavní styk). Některé z těchto látek se jim jevily jako nebezpečné, protože by mohly zastavit menstrua-ční výtok a způsobit tak akumulaci krve a krvácení na libo-volném místě, např. v mozku nebo v plicích. Z tohoto důvodu se také vyhýbají některým potravinám (např. citrusy,  raj-čata, listová zelenina).
Jednou z největších studií názorů na menstruaci byla stu-die financovaná Mezinárodní zdravotnickou organizací (WHO), která zkoumala vzory a pohledy na menstruaci (Snowden a Christian, 1983). Tato studie, které se zúčastnilo více než pět tisíc žen z deseti zemí, shromáždila informace o jejich menstruačních prožitcích, například o délce, četnosti a míře krvácení, a stejně tak i jejich názory na menstruaci (viz. kap. 1). Otázka názorů na menstruaci se detailněji analyzovala teprve nedávno (Severy a kol., 1993). V této analýze byla většina rozdílů v údajích způ-sobena hodnocením jedenácti otázek nebo konstatováními, která se týkaly menstruace, a která zahrnovaly: „žena by se v době menstruace měla vyhnout mytí vlasů”, „menstruace je pro ženu nezbytná, aby se cítila skutečně ženou”, a „ženy, které nemenstruují, nemohou mít děti.” Po hromadném zpraco-vání výsledků bylo zjištěno devět skupin, které se lišily v názorech na menstruaci. Tyto profily názorů ukazují růz-norodost pohledů žen na menstruaci, přičemž každý z těchto názorů zastává relativně malé množství žen v rozsahu od 4,68% do 19,17% z celkového vzorku (viz.tab. 4.1). Zají-mavým postřehem této studie je to, že zatímco mnoho žen pravděpodobně zastává stejný názor, např. že by se době menstruace měly vyhnout mytí vlasů, je tento názor kombi-nován s celou škálou jiných. Kombinace názorů lze spojovat se specifickým „obrazem” menstruace a mohou logicky zapadat do tohoto kontextu. Tato studie je také důležitá svým pou-kazováním na vztah mezi menstruačními prožitky a názory na menstruaci. Například ženy, vnímající svou menstruaci jako „svízelnou”, můžeme pravděpodobněji nalézt v profilu názorů 1 a 6. Ačkoli se vzájemně liší ve všech ostatních položkách, obě tyto skupiny souhlasí s tím, že by se, pokud by to bylo možné, rády zbavily menstruace, a nesouhlasí, že by bylo lepší krvácet více, než krvácejí nyní. Zatímco něk-do může tvrdit, že s individuálními názory na menstruaci roste pravděpodobnost, že bude pociťována jako ”svízelná”, je stejně tak možné, že těžká, bolestivá a nevypočitatelná menstruace vede leckteré ženy k přesvědčení, že by jim bez ní bylo lépe!
Někteří badatelé tvrdí, že názory na menstruaci mohou být vysvětlitelné řečí „folklóru” a naznačují, že ženy jsou „nevzdělané”, pokud se jim nedaří popisovat menstruaci poj-my, které odpovídají běžnému lékařskému vyjadřování (např. pojmy jako ovulace, fertilita a pod.). Snow a Johnson poža-dují zabránit těchto lidových názorům před zasahováním do chování, které lékaři sami považují za zdraví prospěšné (např. účast na pravidelných vyšetřeních, používání anti-koncepce, konzumace zeleniny), vyhledáváním a výukou lidí, kteří se jimi řídí. Jsme povinni označovat kulturní názory na menstruaci za nevzdělané a neužitečné? Folklór může mít svůj vliv, ale Severy (Severy a kol., 1993) tvrdí, že to není jediný faktor, který ovlivňuje názory žen. Ať už ženy mají lékařské vědomosti o menstruaci či nikoliv, vždy jsou si vědomé svých vlastních prožitků, které mají zjevnou spo-jitost s názory, které vyjadřují, a s významem, který men-struace má. Po této stránce to jsou badatelé, kteří jsou těmi neznalými. Důsledky těchto názorů není nutné vždy považovat za negativní. Analýzy menstruace Margie Profetové jako prostředku očisty reprodukčního ústrojí a předcházení infekci naznačují, že některé z těchto názorů mohou mít užitečný účel, a změny chování, které ženy vykazují, mohou také sloužit jako strategie ke zmírnění menstruační bolesti nebo neklidu (Choi a Salmon, 1995a). Například, 16% z 342 britských žen uvedlo „vyhýbání se určitým potravinám”, a 20% ”vyhýbání se lidem” za účelem vyrovnání se s men-struačními změnami (Choi a Salmon, 1995a). Jedním z mož-ných vysvětlení je, že způsoby chování, které ženy spojují s menstruací, jsou u různých kultur nebo generací podobné, což také ospravedlňuje jejich změny. Nyní je popisujeme jako „strategii pro vyrovnávání se s menstruačními změna-mi”, zatímco předchozí generace je popsaly jako způsoby zdraví prospěšné ztráty krve a vyhnutí se vniku nebezpe-čných látek do těla. V obou případech zřejmě nejsou tak nevědomé a nezdravé, jak to často předpokládají lékařské texty.


Premenstruační očekávání a stereotypy

Parleeové kritická studie Moosova dotazníku menstruačních obtíží (MDQ), vydaná v roce 1974, byla první empirickou ukázkou stereotypních názorů na menstruační a premenstrua-ční prožitky žen. V této slavné studii byli muži a ženy požádáni, aby vyplnili Moosův retrospektivní dotazník MDQ na základě toho, „co ženy prožívají”. Záznamy mužů i žen o prožitcích se v menstruačních, premenstruačních i inter-menstruačních fázích nápadně shodují, což naznačuje velmi detailní znalost ženských cyklů u mužů, nebo existenci menstruace se týkajících stereotypů, které obě skupiny respondentů zohledňují při vyplňování dotazníku. Tím není řečeno, že prožitky, popisované ženami v různých částech cyklu, nejsou skutečné (ačkoli to je častá interpretace), ale prostě jen to, že ženy, vyplňující dotazník, uvádějí jen takové prožitky, které korespondují se stereotypem – účastníci výzkumu se obecně pokoušejí vyhovět badateli v tom, co si myslí, že chce badatel slyšet (efekt sociální konformity/vhodnosti). Tento efekt se opakovaně zkoumal v několika studiích, které předpokládaly existenci stereo-typu prožitků, souvisejících s menstruací (nebo vlastní teorii o vlivu menstruace na náladu), které ovlivňují 

Tabulka 3.1  Přiřazení jedenácti položek názorů k devíti profilům názorů

položka názorů
profil názorů

1
2
3
4
5
6
7
8
9
počet žen (celkem = 5196)
518
996
243
466
542
577
642
668
544
během menstruace by se ženy měly vyhnout mytí vlasů
X


x

x
x












menstruace je jako nemoc
X



x
x
x
x

ženy, které nemenstruují 
nemohou mít děti
Xx



x


x

žena by se měly během menstruace vyvarovat sexu
Xx



x

x


menstruace je pro ženu nezbytná, aby se cítila ženou
xx

x


x



menstruace je "špinavá"
x

x

x

x

x
během menstruace by se žena měla koupat méně než obvykle
x


x


x
x
x
krvácí-li žena mimo normální období menstruace, je nemocná
x

x
x
x

x


během menstruace by se žena měla koupat více než obvykle

x
x

x
x


x
kdyby to bylo možné, zbavila by jste se své menstruace?

x


x

x

x
bylo by lepší krvácet více, než krvácíte?
x


x

x


x
Zdroj: Severy a kol. (1993: 10), upraveno, © The Haworth Press
Pozn.: x = nesouhlasí, xx = důrazně nesouhlasí,  = souhlasí,  = důrazně souhlasí



očekávání a udávané premenstruační symptomy (Englander-Golden a kol., 1978; Olasov a Jackson, 1987; AuBuchon a Calhoun, 1985; Walker, 1992b; McFarland a kol., 1989; Chrisler a kol., 1994).
Ačkoli tyto studie naznačují, že stereotypy existují, a zkoumají uváděné „symptomy”, které odpovídají očekávání, jen málo vědců zkoumá náplň těchto stereotypů. Studie, které používají dotazník MDQ nebo jeho část, tvrdí, že ženy věří, že menstruační cyklus způsobuje bolest, zadržování vody a negativní postižení a běžně vyjadřují vyšší úrovně všech těchto obecných vlivů menstruace (Brooks Gunn a Rub-le, 1986; Mc Farland a kol., 1989). Ve studii skotských vysokoškoláků jsem spolu s Yvonne Hillovou prošetřovala stereotypy ”premenstruačních žen” a podobnosti nebo rozdíly mezi nimi a ostatními genderovými stereotypy (Hill a kol., 1994). Požádali jsme 75 mužů a 197 žen, aby posoudili čtyři „normalizované” osoby podle rejstříku přívlastků, které se týkaly naladění. Hodnotili „sebe”, „typického muže” (TM), „typickou ženu” (TW) a „typickou ženu v premenstruačním fázi” (TWP). Ženy jsme též požádaly o ohodnocení sebe sama v premenstruační fázi. Devět přívlastků jsme vybraly z li-teratury o premenstruačním syndromu a podaly je s vhodnými opaky, aby byl zařazen stejný počet positivních a negati-vních adjektiv. Byly to následující přívlastky: napja-tý/uvolněný, unavený/energický, nesoustředěný/schopný koncentrace, nesmělý/bez zábran, lhostejný/ostražitý, cítící se pod psa/cítící se skvěle, agresivní/mírumilovný, deprimovaný/šťastný a podrážděný/klidný. Účastníky jsme posuzovaly na unipolární sedmibodové škále s maximy ozna-čenými „vůbec ne” a „zcela”. V této skupině byly genderové rozdíly jasně patrné. Souhrnu-li to, „typické muže” jsme shledaly jako uvolněnější, energičtější, bez zábran a cí-tící skvěle více než „typické ženy”, ale zároveň podráždě-nější, méně soustředěnější, agresivnější a lhostejnější. Obě skupiny jsme posoudily jako stejně šťastné, ačkoli typickou ženu jsme hodnotily jako významně deprimovanější. Tedy, ačkoliv ženy a muže vidíme jako rozdílné, není tomu tak, že by typická žena dosáhla vysokého skóre ve všech negativních aspektech a typický muž získal vysoké skóre ve všech pozitivních aspektech, nebo naopak. Muži i ženy shodně ohodnotili „typickou žena v premenstruační fázi” negativněji, než „typickou ženu” nebo „typického muže”. Získala nejextrémnější hodnocení jako podrážděná, napjatá a cítící se pod psa (vše na hodnotě „zcela”), a naopak uvolněná, klidná a cítící se skvěle (vše na hodnotě „vůbec ne”). Vypadá to, alespoň v této skupině, že stereotyp „typické ženy v premenstruační fázi” je směsí nejhorších aspektů mužů i žen. Je podrážděnější a agresivnější, než typický muž, ale také napjatější a deprimovanější, než typická žena. Tyto popisy jsou velmi podobné popisům PMS v médiích a tisku (Chrisler a Levy, 1990; Rittenhouse, 1991; Walker, 1995b), což naznačuje, že takové představy mohou přerůst do zevšeobecnění na všechny (nebo „typické”) ženy. Je tedy nutné pokračovat ve studiích, aby se ukázalo, jak jsou stereotypy užívány v každodenním životě – např. na základě čeho se usuzuje, že se žena nachází v premen-struační fází, a nebo se tato fáze u ženy předpokládá v případě, že se žena jeví jako podrážděná? Na tuto možnost se sice zaměřily feministické autorky (Laws a kol.,1985; Stoppard, 1992), avšak stále ještě čeká na empirické prozkoumání.


Přístupy k menstruaci

V západních kulturách se menstruace považuje za soukromou a obvykle skrývanou věc, zahalenou eufemismy a nezřetelnou menstruační "etiketou” (viz. Laws, 1990). Postoje vůči men-struaci, vyjadřované v lékařské literatuře, jsou hluboce negativní a obvykle popisují menstruaci jako ztrátu nebo neschopnost reprodukce, nebo vypouštějí jakoukoli diskusi o ”normální” menstruaci a zaměřují se pouze na dysfunkce nebo abnormální stavy (McKeever, 1984; Laws, 1990; Martin, 1989). Popisy menstruace v populárních médiích, a zejména propagace menstruačních produktů, podobně zdůrazňuje potře-bu tajemství a vyhýbání se prosáknutí nebo nečistotě (Erns-ter, 1975; Treneman, 1988; Berg a Block Coutts, 1993, 1994; Block Coutts a Berg, 1993). V souvislosti s touto negativi-tou nás nemůže překvapit, že badatelé prahnou po postojích žen k úloze menstruace, a po tom, zda mají tyto postoje dopady na chování.
První empirickou studii postojů k menstruaci zveřejnily Gelolo McHughová a Judith Wasserová v roce 1959. Požádali 200 studentek na dvou ženských kolejích, aby vyplnily krátký dotazník s otevřenými odpověďmi, který zahrnoval otázku: „Jak se cítíte během menstruace?” Jejich odpovědi zahrnovaly 48 různých výroků o menstruaci v rozsahu od „menstruace mne naplňuje pocitem hrdosti” do „menstruaci odmítám”. Je to velmi zajímavá studie, autorky však bohužel neprozkoumali četnost schvalování těchto postojů, a také nezvážili strukturu jejich faktorů. Dvacet z těchto výroků použila Frances Dunhamová (Dunham, 1970) ve studii se 189 studenty úvodního kurzu psychologie. Vybrala taková konsta-tování, která „na první pohled vypadaly, že representují neurčitý či jen letmý postoj, a také ty, které působily vůči menstruaci jako vyhýbavé” (str. 208) – jinými slovy, spíše podle přesvědčivosti, než psychometrickým postupem. Devět výroků popsala jako kladné, jedenáct jako záporné. Studenti posuzovali každé konstatování podle čtyřbodové stupnice, označené stupni „velmi pravdivé”, „částečně pravdivé”, „částečně nepravdivé” a „velmi nepravdivé”. Vyjádřeno v bodech těmto stupňům odpovídaly hodnoty 1, 2, 4 a 5, s vyloučením čísla 3. Průměrné celkové hodnocení této studie ukazuje převážně kladný postoj mladých žen k menstruaci. Nejnižší průměrné hodnocení (1.13) bylo spojeno s položkou „menstruace je normální biologická funkce” a průměrné hodnocení devíti kladných položek bylo pro celou skupinu významně nižší než v případě negativních položek (28,92 vůči 45,38), což naznačuje, že tyto studentky zřejmě více souhlasili s kladnými výroky, než se zápornými. Negativní položky, se kterými ženy souhlasily, souvisejí s potížemi a bolestí, např. „menstruace je pří-šerná otrava”, „nesnáším ji kvůli bolesti”, „menstruace mi brání v mých aktivitách”.
Tyto závěry široce podpořil Brooks (Brooks a kol., 1977), který požádal 191 vysokoškolských studentek o vyplnění sedmibodové hodnotící stupnice, která ukazovala, nakolik souhlasí či nesouhlasí se 46 výroky o menstruaci. Původ těchto výroků není uveden, takže musíme předpokládat, že je sestavili sami autoři, a to tak, aby „postihly pět ka-tegorií: názory na fyziologické a psychologické okolnosti menstruace, způsoby vyrovnávání se s menstruací, účinky menstruace na výkonnost a obecné zhodnocení menstruace (Brooks a kol., 1977: 290). Analýzou faktorů stupnice auto-ři vytvořili pět odlišných okruhů názorů: menstruace jako psychicky a fyzicky vysilující událost, jako pozitivní udá-lost, jako nepříjemná událost, jako událost, jejíž počátek lze předvídat a očekávat a jako událost, která neovlivňuje a ani by neměla ovlivňovat chování jedince. Přítomnost těchto rozdílných faktorů naznačuje, že postoje k men-struaci mají značný rozsah a nelze je redukovat jen na dva aspekty, pozitivní a negativní, jak tomu bývalo dříve. Z těchto položek a stupnic později vznikl Dotazník názorů na menstruaci MAQ (viz kap. 3). Stejně jako ve studii Durn-hamové se zde preferovaly ”pozitivní” položky. Za vyjádření souhlasu autoři považují průměrný výsledek v rozsahu od 4,0 do 7,0. Podle této definice 77% žen souhlasilo s pozitivní stupnicí, kde reagovaly na položky jako „menstruace je způ-sob, jak mohu udržovat styk se svým tělem” a „menstruace potvrzuje ženství”. Další z nejpopulárnějších stupnic byla „nepříjemná” (souhlasilo 59%) a „předvídatelná a očekávaná” (souhlasilo 54%), a pouze 32% souhlasí s tím, že menstruace je vysilující, a 12% popírá jakýkoli dopad menstruace. Dotazník MAQ se nyní používá v několika studiích, které však neuvádějí hodnoty podstupnic. Výsledky tří z těchto studií jsou vyznačeny v tabulce 3.2. Skladba těchto výsled-ků podporuje původní závěry, že kladné nebo neutrální výro-ky o menstruaci jsou častější. Mladí muži, které studovaly Brooks Gunnová a Rubleová (Brooks Gunn a Ruble, 1986), označili menstruaci jako významně více vysilující, než mladé ženy, a starší ženy, studované Olasovem Rothbaumem a Jacksonem (Rothbaum a Jackson, 1990), více zdůrazňují předvídatelnost menstruace, než její pozitivní nebo neu-trální aspekty. Je možné, že ve studiích Brooks Gunnové a Rublové jsou mladší ženy dostatečně blízko první men-struaci, aby byly ovlivněny úvahami na téma „státi se ženou”, které mohou být pro starší ženy méně významné. Záměrem Rothbaumových a Jacksonových studií bylo prozkou-mání vztahu mezi náboženskou vírou a zbožností a postojem k menstruaci. Závěry naznačují, že je zde drobný rozdíl mezi skupinami žen z řad ortodoxních židů, protestantů a katolíků. Jediný významný rozdíl mezi nimi se vyskytuje na stupnici „nepříjemnosti”: protestantky a židovské ženy, které se účastní Mikvah, hodnotily menstruaci jako více nepříjemnou, než ty, které se Mikvah neúčastní, a stejně tak i katolické ženy, což zpochybňuje domněnku autorů textů o menstruaci, že náboženské obřady, které ji doprovázejí, zvyšují negativitu názorů vůči ní. Všechny ženy této studie bohužel byly členkami organizovaných náboženských sdružení a nemáme žádné srovnání se sekulární skupinou.
Dotazník MAQ někteří autoři kritizují, protože obsahuje otázky jak o ženách samotných, tak i o ženách obecně (Műller, 1991), a také pro to, že předpokládá jednoduchou, bipolární, kladnou – zápornou odpověď, která se týká men-struace (Rierdan a Koff, 1990; Morse a kol., 1993). To také vylučuje otázky o sexu a sexualitě, které mohou být důleži-tým faktorem postoje k menstruaci, zvláště pro starší ženy. S ohledem k těmto obavám došlo k vyvinutí řady nových do-tazníků a adaptací. Například Dotazník názorů na menstruaci pro dospívající AMAQ (The Adolescent Menstrual Attitude Questionnaire) se vyhýbá prostým dvoupólovým měřítkům, a používá formulace, vhodné pro dospívající v období před první menstruací, nebo již po ní (Morse a kol., 1993; Morse a Kieren, 1993). Německá verze dotazníku MAQ pro starší že-ny, kterou vyvinul Bernhard Strauss se svými spolupracovní-ky, zahrnuje otázky, zkoumající úroveň zasahování menstrua-ce do sexuality a její narušování (Strauss a kol., 1987; Strauss a kol., 1990; Dye, 1991). Analýza faktorů těchto otázek vedla také k vytvoření pěti faktorů, které podporují tvrzení Brooks Gunnové a Rubleové, že postoj k menstruaci má více aspektů. Tři z těchto faktorů jsou velmi podobné faktorům dotazníku MAQ, např. „menstruace jako oslabující vliv  výkonnosti”, „pozitivní náhled na menstruaci” a „pop-ření jakéhokoli vlivu menstruace”. Dva jemně odlišné fak-tory jsou: „menstruace jako narušování sexuality” a „men-struace jako narušování psychického stavu”, druhý faktor se překrývá se stupnicí „předvídatelnosti” dotazníku MAQ. Roz-voj tohoto dotazníku zahrnul mnohem širší škálu žen, co se týče věku, zaměstnání a pohlavní zkušenosti, než dotazník Brooks Gunnové a Rubleové, takže je možné, že rozdílné fak-tory odrážejí nejen kulturní rozdíly v postoji k menstrua-ci, ale také změny, závislé na věku a zkušenostech. Existenci kulturních rozdílů v postoji k menstruaci také podporuje studie postojů k menstruaci, provedená mezi australskými vysokoškolskými studenty (Hardie a McMurray, 1992). Na základě souhlasu respondentů přidali autoři této studie k dotazníku MAQ dvě otázky, které se týkaly dopadu menstruace na sexualitu. Mladé ženy v této studii označily menstruaci za nepříjemnější, než severoamerické ženy, ačko-li jejich bodová hodnocení ostatních stupnic byla podobná. Autoři z této studie vyřadili ženy starší třiceti let, a také ženy, které již někdy porodily, přičemž shledali souvislost mezi sexuální úlohou žen a postoji k menstruaci (viz. kap. 6).

Tabulka 3.2  Průměrné bodové hodnocení stupnic dotazníků MAQ v uvedených studiích


Studie

Vzorek
Stupnice MAQ


Prům.  věk
Vysi-lující
Nepří-jemná
Kladná/přirozená
Předví-datelná
Bez účinku
Brooks,Rubleová a Clarková, 1977
191 studentek
19,3
3,39
4,18
4,64
3,79
2,73
Brooks-Gunnová a Rubleová, 1986
156 studentek
20
3,61
4,65
4,51
4,98
3,17
Brooks,Rubleová a Gunnová, 1986
83 studentů
20
4,45
4,13
4,55
5,04
2,83
Olasov Rothbaum a Jackson, 1990
18 žen - židů účastnících se Mikvah
36,7
1,33
1,54
2,86
3,52
1,43
Olasov Rothbaum a Jackson, 1990
23 žen -ortodoxních židů
40,1
1,36
2,47
2,89
4,09
1,48
Olasov Rothbaum a Jackson, 1990
35 žen -protestantů
35,2
1,15
2,21
2,81
3,44
1,83
Olasov Rothbaum a Jackson, 1990
45 žen - římských katolíků
36,9
1,06
1,59
2,88
3,81
1,67
Hardie a McMurray, 1992
351 studentek
20,2
3,19
5,36
4,31
4,7
2,81
Hardie a McMurray, 1992
183 studentek
18,8
3,43
5,18
4,42
5,04
2,69
Pozn.: Položky jsou bodově hodnoceny na stupnici 1 – 7, kde 1 = velmi pravdivé, 7 = velmi nepravdivé. Výsledky Olasov Rothbaumovy a Jacksnovy studie (1990) jsou uvedeny jako průměrné souhrny každé stupnice a byly transformovány vydělením položek stupnic, např. vysilující 12, nepříjemná 6, očekávaná 5, pozitivní 5, bez účinku 7.

Řada studií se zabývá působením věku nebo zkušeností s menstruací na postoje k menstruaci. Výzkum se provádí s dospívajícími ženami (před a po první menstruaci) a s jejich matkami. Clarková a Rubleová (1978) hovoří o menstruaci s dívkami před první menstruací (n=18), a po první menstruaci (n=18). Pro obě skupiny dívek nebylo příjemné hovořit na toto téma, a 9 z 18 dívek, které prodě-laly první menstruaci, se obávalo, „že by se někdo mohl do-zvědět, že menstruují”.
Dívky po své první menstruaci také dávaly najevo významně větší obecný odpor vůči menstruaci než dívky před první menstruací, ačkoliv přibližně čtvrtina z celé skupiny souhlasila, že „menstruace je něco, z čeho bychom se měli těšit”. Tyto dívky tedy zřejmě mají k menstruaci rozpolcený postoj. V další studii Brooks Gunnová a Rubleová (1982) požádali 48 školních dívek o vyplnění 12 položkové verze dotazníku MAQ pro dospívající. Zde se zaznamenal větší souhlas s kladnými položkami, a na rozdíl od dřívějších závěrů dívky před první menstruací hodnotili menstruaci jako významně nepříjemnější, nežli dívky po první men-struaci. Obě tyto studie však pracují pouze s nevelkým počtem respondentů, a proto je obtížné načrtnout závěry o dopadu první menstruace na postoje k menstruaci obecně. V longitudiální části této studie dívky, které ještě v době před svou první menstruací hodnotily menstruaci jako nega-tivní, posléze pravděpodobněji uváděly kruté premenstruační bolesti, zadržování vody a negativní vliv na MDQ poté, co začaly menstruovat. Morse a Kieren (Morse a Kieren, 1993) také shledali kvalitativní rozdíly mezi postoji 860 kanad-ských dívek před první menstruací a 1013 dívek po první menstruaci, které vyplnily dotazník AMAQ. V tomto výzkumu byla doba, po kterou dívky menstruovaly, značně závislá na tom, jak přijaly první menstruaci a jakou projevovaly otev-řenost a přístupnost k životu s menstruací. Objevila se také vzájemná spojitost mezi tím, jaké symptomy menstruace dívky udávaly (např. bolest hlavy, přecitlivělost prsou a změny nálad), a mezi negativním míněním o menstruaci a přijetím první menstruace a života s ní. Tyto vztahy, stejně jako předešlé studie, naznačují, že skutečnost men-struace není tak hrozná, jak se dívky před první menstruací obávají, ale že prožívání různorodých menstruačních sympto-mů ovlivňuje postoje k menstruaci. 
Stoltzman (Stoltzman, 1986) zkoumal postoj k menstruaci u dospívajících dívek (ve věku 15-16 let), u jejich kama-rádek a jejich matek za použití 32 položkového dotazníku, který se v některých ohledech podobal dotazníku MAQ. Dos-pívající v tomto výzkumu potenciálně více než jejich matky považovali menstruaci za vysilující, nepříjemnou a nehygi-enickou, a méně často ji považovali za pozitivní událost. Zároveň se méně starali o hygienu v době menstruace, a mlu-vili o menstruaci otevřeněji, než jejich matky. Tyto rozdí-ly mohou odrážet změny tělesných prožitků menstruace v do-spělosti nebo mohou být důsledkem skupinových vlivů a kul-turních změn, například v dostupnosti menstruačních pomůcek a v reklamě. Zjistila se významná korelace mezi fyzickými aspekty menstruace (intenzita, délka cyklu, pravidelnost apod.) a postoji k menstruaci u vzorku 156 studentek ze tří vysokých škol v New Jersey (Brooks Gunn, 1985), zjištěnými pomocí dotazníku MAQ. Ženy, které svou menstruaci hodnotily jako „těžkou”, ji považovaly za nepříjemnější, vysilující a méně předvídatelnou, a méně často popíraly, že na ně men-struace působí, než ženy, které svou menstruaci označily za „lehkou”. Podobně také ženy, které svou menstruaci popisují jako ”nepravidelnou”, ji označily za nepříjemnější a vysi-lující i méně popiratelnou, než ženy, které svou menstruaci hodnotí jako „pravidelnou”. Je nutno provést další alterna-tivní výzkumy, aby se rozuzlil vliv kultury, společnosti, fyzických zkušeností, věku, pohlaví a dalších faktorů na postoje k menstruaci. 
Všechny tyto studie popsaly, jak dalece se využívá dota-zníků ke zjišťování postojů žen k menstruaci. Ačkoli se na tyto postoje pohlíží jako na víceúrovňové, zmíněné studie neztrácejí dělení na pozitivní a negativní stránku prožit-ků, které jsou uchopovány jako na sobě nezávislé (osprave-dlnitelné analýzami faktorů). Například ve studiích, které používají všechny tyto dotazníky, je na jednotlivých úrov-ních jedna skupina popisována jako „více negativní” než druhá, a vztahy mezi různými úrovněmi skupin nebo jedinců se obvykle nezkoumají. Na základě těchto studií je tedy obtížné získat jasnou představu o souvislostech a smyslu udávaných postojů. Badatelé, zaměření na kvalitativní studie, zkoumají postoje k menstruaci z lehce odlišného pohledu a projevují větší zájem o starší ženy a rozmanitost prožitků, než o mylné představy a nedostatečné vzdělání dívek v období okolo první menstruace./7/ Jejich výzkumy naznačují, že postoje k menstruaci jsou mnohem komplexněj-ší, než vyjadřuje rozlišení na pozitivní a negativní úro-veň, a zároveň reflektují souvislosti, které dotazníkové studie zastírají. Například Vieda Skultansová (Skultans, 1970) za použití široce psychodynamického přístupu vyzpo-vídala 18 padesátiletých žen z hornické vesnice ve Welsu. Zjistila, že tyto ženy by na základě svého postoje a před-stav o menstruaci bylo možné rozdělit do dvou skupin. Jedna skupina by zahrnovala ženy, které věří, že menstruace je zdraví prospěšná, a proto chtějí během menstruace ztratit tolik krve, kolik je jen možné, a menstruovat co možná nejdéle. Menstruaci považují za přirozený jev, za pro-středek zbavování se „špatné krve” a „údržby systému”. Tyto ženy vidí menstruaci jako období, kdy jsou nejvíce zranitelné a vystavené nebezpečí, zejména pokud by byl jejich výtok jakýmkoliv způsobem zablokován. Tyto ženy se obávaly možné ztráty menstruace jako následku koupání a mytí vlasů v jejím průběhu. Ženy v této skupině popisují sama sebe jako nafouknuté, pomalé a malátné, pokud je jejich menstruace slabší než obvykle, a cítí se naprosto báječně po „těžké” menstruaci. Druhá skupina naopak hledí na menstruaci jako na něco, co ničí jejich zdraví. Tyto ženy se obávají „ztráty vitality” a doufají v brzkou menopauzu. Popisují menstruaci slovy, které Skultansová nazývá „kvazivědeckými pojmy”, nestrachují se o svou menstruaci a nemění své chování. Jejich názory ilustruje příklad paní Thomasové (pseudonym):

Paní Thomasová se neztotožňuje s žádnou teorií o výz-namu menstruace nebo s potřebou ztrácet krev. Říká, že se nemůže dočkat konce menstruace, protože ztrácí pří-liš mnoho krve. Říká: ”Když to tak pozoruji, jsem si jistá, že to mému zdraví určitě neprospívá”. Menstruace je pro ni nezměrným zdrojem mrzutosti a neklidu. Před a během menstruace se paní Thomasová cítí nesmírně sla-bá, dělá se jí špatně od bolestí a motání hlavy a vagi-nální podrážděnosti. Pokud by ji to mohlo přinést kýže-nou úlevu, ani trochu by se neobávala hysterektomie.
					(Skultants, 1970: 645)

V nedávno provedené studii vyslechli Annette Scamblerová a Graham Scambler 79 žen ve věku od 16 do 44 let, které vybrali z registru dvou londýnských zdravotnických center (Scambler a Scambler, 1985). Na základě jejich odpovědí určily tři široké kategorie postojů k menstruaci. Tyto své kategorie označili jako: „přijetí”, „rezignace” a „odpor”. Ženy, které se domnívaly, že vyjadřují přijetí, popsaly svou menstruaci jako „normální”, nebo jako „součást běhu života”. Některé z nich označily menstruaci jako „zdravou” nebo „ženskou záležitost”, ačkoliv autoři poznamenávají, že „takové ženy často vypadají, jako by své postoje pova-žovaly za jaksi deviantní – že by snad měly být více nega-tivní” (str. 1066). Skupina „rezignace” chápala menstruaci jako „otravné”, ale nutné zlo, jako „nejpodstatnější část bytí ženy”. Skupina „odporu” měla k menstruaci jednoznačně záporný nebo odmítavý postoj a popisovala ji jako „nezdra-vou, nečistou a pociťovanou jako problematickou”. Scambler-ová a Scambler poznamenali, že není neočekávané, že si vět-ší část těchto žen, které vyjadřují odpor k menstruaci, také stěžuje na vysokou míru příznaků utrpení. Tato skupina se jeví vůči menstruaci negativněji než ženy ve studii Skultansové, ačkoli to může být pozůstatek souvislosti s dříve prováděnou studií, jejich relativního mládí či očividných negativních očekávání badatelů. Autoři ženy vyslechli po šesti týdnech, ve kterých si vedly deník o svém zdravotním stavu, a během rozhovorů se jich také tázaly na „své dojmy a dřívější a současné zkušenosti s menstruačními potížemi”. V rámci tohoto sezení ženy také vyplnily Moosův dotazník MDQ a další dotazník, „navržený ke zjištění, při kterých menstruačních symptomech by ženám doporučily obrátit se na lékaře”. Tato studie se zabývala stížnostmi, se kterými se ženy svěřují praktickým lékařům, a jejich možnými příčinami, a také možnými souvislostmi s léčbou, která by mohla být zdrojem mnoha negativních výroků o menstruaci, které ženy sami zmiňují, neboť mají pocit, že by si je neměli nechat jen pro sebe. Tyto okol-nosti mohou vyvolat různé komentáře k rozhovorům těchto autorů, kteří uvažují nad menstruací v souvislosti s po-hlavními rolemi, zabývají se „postojem žen ke svým manže-lům a k mužům obecně, vztahem k menstruaci a k jejímu ukončení”. Ženy ve studii Skultansové mohly být v otázce menstruace pozitivnější, protože byly starší a přibližo-valy se nebo již prožívaly období menopauzy. Možná, že blí-žící se ztráta menstruace je činí k této otázce přístupněj-ší. Jsou tu ale také skupinové rozdíly mezi skupinou žen Skultansové, kterým bylo v pozdních šedesátých letech 50 let, a skupinou žen Scamblerové, kterým bylo v ranných osmdesátých letech mezi 16 a 44 lety, a také kulturní roz-díly mezi ženami z malé welšské hornické komunity a ženami ze sídliště na okraji Londýna. Konečně, žádná z těchto ba-datelek nehovoří o svých vlastních postojích k menstruaci, a tím méně o jejich možném dopadu na komentáře účastníků nebo na analýzy rozhovorů. 
Kvalitativní výzkum Emily Martinové (Martin, 1989) urov-nává některé rozdíly mezi dvěma popsanými studiemi. Marti-nová se dotazovala 165 žen v Baltimore, které vybrala podle tří „životních fází”, tj. nejmladší (puberta do počátku plodnosti), střední (celá doba plodnosti zahrnující výchovu dětí), a nejstarší (menopauza a období po menopauze), ze všech sociálních skupin. 53% z nich bylo z dělnické třídy, 57% ze stření vrstvy a 28% všech testovaných byly černošky. Ačkoliv se její studie zakládá spíše na dotazování, než na terénním výzkumu, ve snaze porozumět tomu, co pro severo-americké ženy znamenají jejich reprodukce schopná těla, zvolila antropologický přístup. Tyto ženy nechápou men-struaci jako soukromou událost, která se týká výhradně jejich domácího prostředí, ale jako něco, co je součástí jejich životů v práci i ve škole. Popisují menstruaci jako „nepříjemnost” a zabývají se její „neřádností”, protože zažívají mnoho praktických obtíží při snaze udržet men-struaci v tajnosti při své práci. Toto utajování je tako-vým dokladem účinnosti americké menstruační etikety, že Martinová poznamenává, že žádná z žen nesvaluje vinu za tyto obtíže na nevhodnou práci a pracovní prostředí (např. nedostatek zásob menstruačních pomůcek na většině pracov-ních míst, netolerance častých návštěv koupelny nebo „men-struačního odchodu”), ale naopak obviňují samu menstruaci. Uvedené „obtíže” mohou mít i pozitivní stránku: omezení aktivity během menstruace umožňuje ženám dočasně uniknout nepříjemným a neoblíbeným úkolům. Mohlo by se tedy zdát, že negativní aspekty menstruace mají i pozitivní stránky. Stejným způsobem by pozitivní pocity, které tyto ženy popisují, mohly být pro které ženy „hořkosladké”. Hlavním pozitivním pocitem, spojeným s menstruací, je to, že je charakterizuje jako ženy a pojí se schopností mít děti, o které mají samy ženy velmi rozličné mínění. Jak praví Martinová, „ženy, které chtějí mít děti, ženy lesbické, které nikdy neměly sex s mužem, a ženy, které nechtějí mít děti, mají nesmírně rozdílné vztahy k možným funkcím těchto (ženských  reprodukčních) orgánů” (Martinová, 1989: 111). A jak poznamenala jedna z jejích účastnic: „Menstruace by se měla oslavovat. Pokud přišla, tak je to skvělý! Co ale chcete slavit? To, že můžete mít děti? A víte, že je to úplně zbytečný, když se rozhodnete žádný děti nemít?” (str.111).
Pokud se vám v mysli vynoří takové připomínky, bude vám jasné, že to, které výroky o menstruaci se považují za pozitivní, a které reprezentují negativní postoje, určili sami badatelé – a to obvykle ve světle kulturních a lékař-ských představ o této záležitosti. Ve skutečnosti se zdá, že to není ten případ, kdy se ženy staví k jednomu nebo více aspektům menstruace negativně nebo pozitivně, jak to naznačují studie založené na dotaznících, ačkoliv by to dokonce bylo možné odvodit z reakcí účastníků (např. studie Scamblera a Scamblerové). Detailnější analýza kvalitativ-ních dat naznačuje, že pozitivně negativní rozměr není smysluplný, a výsledky získané prostřednictvím takových stupnic nereflektují nevyhraněnost. Menstruace je spíše rysem života žen, ženské názory na ni jsou dynamické, závisí na jejich práci, rodinných a reproduktivních okol-nostech, a na tom, ke komu hovoří, a stejně tak jsou s ní spojeny i fyzické prožitky. Kulturní postoje k menstruaci, tak jak bývají vyjadřovány prostřednictvím populární a lé-kařské literatury, jen málokdy postihují tento dynamismus a zaměřují se místo toho na poruchy reprodukce a ztrátu kr-ve, které se však v kontextu stereotypu ženskosti v západní kultuře chápou jako negativní (viz. Laws, 1990).


ZÁVĚR

Tato kapitola se zamýšlela nad výzkumem, který se vztahuje k poznávání menstruace, a také vztahem mezi menstruačním cyklem a kognitivními procesy. Ani jedna z těchto oblastí výzkumu není přímočará a pro obě jsou charakteristické negativní předpoklady. Jestliže se názory a znalosti žen rocházejí s dominantním lékařským modelem, pak se na tyto ženy nahlíží jako na „nevzdělané”. Předpokládá se, že po-stoje k menstruaci nejsou patetické, a že menstruace má paralyzující vliv na kognitivní funkce. Co se týče závěrů, ze studií se dozvídáme, že takové zobecnění je nepodložené. Názory žen na menstruaci se liší od jejich postojů a vztah mezi menstruačním cyklem a kognitivními funkcemi je rovněž proměnlivý. Nezdá se, že by menstruace měla pozorovatelný vliv na kognitivní funkce většiny žen, a to ani takový, který by bylo možné snadno vykompenzovat. Práce Hampsonové a Kimurové naznačuje možnost nepatrných výkyvů při činnos-tech, které ženy provádějí v průměru lépe než muži, a které se vztahují k estrogenu. Dokonce i když budou tyto výkyvy dostatečně velké, aby si jich ženy samy všimly (přesněji řečeno větší než statisticky významné), je nepravděpodobné, že by měly dopad na pracovní výkonnost a intelektuální schopnosti. Hampsonová a Kimurová upřednostnily zkoumání částí cyklu podle odlišných hladin estrogenu před defi-nováním fází ve vztahu k menstruaci, přičemž nezjistili žádnou spojitost zmíněných výkyvů s menstruačním cyklem. Podobně u většiny žen menstruace vyvolává mnoho názorů a postojů, z nichž většinu nelze jednoduše označit za kladné nebo záporné. Zdá se, že většina žen nemá jen je-diný postoj k menstruaci, ale řadu vzájemně souvisejících názorů – např. na menstruační bolest, smysl menstruace nebo menstruační hygienu – které se mění v závislosti na čase a na okolnostech. Síla těchto postojů a jejich citová slož-ka (např. jak jsou pozitivní nebo negativní) zřejmě souvisí s faktory, jakými jsou pocit bolesti nebo intenzivní men-struace. Zejména mladé ženy spojují prožitky menstruace s méně negativními postoji. Pro většinu žen jsou obavy z první menstruace neopodstatněné (to ovšem neznamená, že první menstruace je něco nutně snadného – viz. Lovering, 1995). V západních kulturách jsou však stereotypy menstrua-ce a působení menstruačního cyklu na kognitivní funkce a emoce silné. Například většina lidí dodržuje během men-struace sexuální tabu a je také s to popsat psychický stav „typické ženy před menstruací”. Zatímco se ženské poznávací schopnosti během cyklu zřejmě dramaticky nemění, názory a postoje žen i mužů mohou ovlivňovat vnímání psychických a fyzických stavů okolo menstruace. Existence těchto ste-reotypů činí menstruaci a premenstruační fázi přinejmenším pozoruhodnou a „odlišnou” od ostatních fází cyklu, a je celkem pravděpodobné, že prožitky z těchto období ženy za-registrují a uloží do paměti. Podobně pak existence stere-otypů znamená, že výskyt specifického chování můžeme přičí-tat k působení menstruačního cyklu – ať už je takové přisu-zování přiměřené či nikoliv.
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EPILOG: EXISTUJE NĚJAKÁ PSYCHOLOGIE MENSTRUAČNÍHO CYKLU?

Záměrem této knihy je položit otázku o existenci zřetelné psychologické perspektivy menstruačního cyklu. Existuje, a měla by vůbec existovat nějaká „psychologie menstruačního cyklu“? Pro vyslovení této otázky jsem se pokusila zařadit menstruační cyklus do kulturního a historického kontextu a rozebrat metody a závěry výzkumu, který zkoumá naladění, duševní pohodu a kognitivní procesy v průběhu cyklu. V prv-ních dvou kapitolách jsme si vyjasnili, že menstruace sama je ve většině kultur tajemným a fascinujícím fenoménem, a že k jejímu popisu vyvstala řada pověstí. V moderních západních kulturách mají tyto pověsti převážně vědecký původ, ačkoliv stopy těchto myšlenek můžeme téměř vždy nalézt také ve folklórních a náboženských vysvětleních menstruace. Většina popisů menstruace ji spojuje s plod-ností, a v důsledku toho se na ni pohlíží jako na aktuální nebo symbolický zdroj ženské životadárné síly. Mýty a le-gendy o menstruaci, které v patriarchálních kulturách na-bývají na hodnotě, jsou tím, co omezuje rozsah této moci, a nebo, častěji než jako požehnání, chápou menstruaci jako škodlivou sílu – „kletbu“, i když v plození dětí zároveň spatřují smysl existence ženství. Schopnost žen dávat život je posvátná a jako takovou je nutné ji chránit, menstruace však ženu oslabuje, a to znamená, že není přizpůsobena k intelektuální aktivitě nebo veřejnému životu. Z tohoto důvodu mohou pověsti o menstruaci sloužit významným poli-tickým cílům.
Nejvýznamnějším rysem moderních vědeckých popisů menstruace je oddělení krvácení žen od jejich plodnosti. Objev, že v průběhu menstruace nedochází k ovulaci, a že plodnost má více co činit s kolísáním hladin ovariálních hormonů, než s modely krvácení, přinesl ztrátu politické hodnoty pověstí o menstruaci. Ženskost nedefinuje jen menstruace, ale především ženské hormony, a těžiště výzkumu se proto přesouvá od menstruace jako zdroje potenciální slabosti ke zkoumání vzájemných vztahů hormonů vzhledem k duševní pohodě a k identifikaci „nového“ hormonálního onemocnění, PMS, jak to popisuje druhá kapitola.
Po popisu kulturního a historického kontext menstruačního cyklu jsem se přesunula k rozboru metod jeho zkoumání a k učiněným závěrům. Ve třetí kapitole se stává zřejmé, že větší část prováděného výzkumu preferuje zaměření na identifikaci chorobného stavu před zkoumáním prožitků žen jako takových. Jasným se stává i to, že lze zpochybnit platnost mnoha metod, které se používají v této oblasti. Nikoho pak nepřekvapuje složitost interpretace studií, které v průběhu cyklu zkoumají kognitivní procesy, naladění nebo duševní pohodu. Studie, které jsem popsala ve čtvrté a páté kapitole, naznačují, že prožitky žen se liší od ženy k ženě, od cyklu k cyklu, napříč životem. Menstruační cyk-lus nepůsobí na každého stejně. Jestliže ženy považujeme za homogenní skupinu a studujeme je prospektivně, pak se zdá, že menstruace je zřetelně propojena s konkrétními fyzickými prožitky, například s bolestí nebo s citlivostí prsou, avšak spojení se specifickými kognitivními stavy nebo náladami není tak pevné. Jednotlivé ženy mohou prožívat změny v tom, jak se cítí v průběhu cyklu, většinu z těchto změn však nelze zevně pozorovat a lze se jim obvykle přizpůsobit. Malá část žen v průběhu menstruace vykazuje zřetelné a nápadné změny nálad, ačkoliv jejich příčinám dosud příliš nerozumíme.
Výzkum ukazuje, že existuje řada přístupů, které by bylo možno označit za psychologické. S ohledem na pojmy, které tvoří otázky badatelů menstruačního cyklu, můžeme téměř všechny studie zařadit mezi „psychologické“, neboť se téměř všechny zabývají emočním nebo kognitivním stavem žen. Kon-cepty, které se používají k jejich vysvětlení, se samozřej-mě liší, někteří badatelé považují biochemické změny za příčinu konkrétních stavů, zatímco jiní, namísto příčinného vztahu, chápou korelaci mezi biochemií a duševní pohodou a k vysvětlení individuálních rozdílů ve zkušenosti používají sociální nebo psychologické pojetí./1/ Tyto, naposled zmíněné, zařazuji jako psychologické přístupy k výzkumu menstruačního cyklu.
Psychologie sama je obsáhlou disciplínou, která zaujímá celou škálu různých hledisek a metodologií, které se liší například svým důrazem na nomothetické nebo ideografické přístupy. Ve skutečnosti by bylo lepší popsat „psychologii“ jako změť „psychologií“ (viz. Margolis a kol., 1986). Při této perspektivě pohledu na výzkum menstruačního cyklu lze identifikovat tři odlišné psychologie. Dvě z nich se podle Ussherovy typologie snadno rozvrhují na „racionálně reduk-cionistickou“ a „liberálně feministickou“ (Ussher, 1992b), avšak třetí z nich se trochu liší. Já sama je nazývám psychologiemi „hlavního proudu“, „liberálního feminismu“ a „postmoderní“ psychologií.
Hlavní proud psychologického přístupu k menstruačnímu cyklu zvažuje použití těch teorií, které již v psychologii existují, na prožitky, které souvisejí s menstruací. Do dnešní doby pojímá většina tohoto výzkumu menstruační cyklus jako nezávislou proměnnou – fyziologický faktor, který by mohl působit na jev, o který se ve skutečnosti zajímáme. Tak například by se menstruační cyklus mohl považovat za jeden z faktorů, které působí na kognitivní procesy. Samotný cyklus není předmětem zájmu, tím je paměť či schopnost řešit problémy. Mnohem častěji se menstruační cyklus považuje za faktor, který by mohl „vysvětlit“ rozdí-ly mezi muži a ženami při plnění některých úloh. Takovým typickým přístupem je nedávná práce Kimurové a Hampsonové (Kimura a Hampson, 1994). Tyto studie mají v mnoha ohledech nejblíž k biomedicínským přístupům, ačkoliv málokdy posuzu-jí fyziologické stavy přímo. Za konečnou příčinu prožitku se považuje biologický stav, ačkoliv může naznačovat i psy-chologické zprostředkovatele, jako třeba „stres“ nebo „vzrušení“. Tak například hormonální změny menstruačního cyklu lze chápat tak, že v určitých obdobích měsíce činí ženy „zranitelnějšími“ vůči stresujícím událostem, nebo je lze spojovat se změnami ve vzrušitelnosti, které jsou prav-děpodobněji příčinou specifických stavů nálad. Tyto studie obecně přejímají nomothetický přístup a pro prozkoumání svých specifických hypotéz používají experimentální nebo kvazi-experimentální metody. Tvoří významný příspěvek k výzkumu menstruačního cyklu a sdílejí shodné zájmy a metodologie s biomedicínským výzkumem. Výsledkem je, že tuto výzkumnou strategii lze spíše považovat za doplň-kovou k biologicky redukcionistickému lékařskému výzkumu, než za autonomní psychologické hledisko. Je tu však značný potenciál k rozvoji autonomní psychologie menstruačního cyklu, vycházející z rámce dosavadní psychologické teorie. Jak jsme mohli vidět ve druhé kapitole, jen několik málo psychologů projevuje zájem o menstruační cyklus nebo men-struaci jako o zkušenosti v jejich pravé podobě, protože menstruace se tradičně považuje za více „zdravotní“ nebo lékařský, než za psychologický problém. V psychologii existuje řada teorií a perspektiv, které, s lehce late-rálním myšlením a intelektuální kreativitou, by mohly být poučné bez nutnosti přijímat biologicky redukcionistické nebo „modelově chorobné“ hledisko – například psychologie osobnosti, symbolické interakcionistické přístupy, teorie vztahu mezi emocemi a poznáváním apod. Pokud jsme schopni překročit kulturní konstrukci menstruace a začít pokládat nové otázky, pak by se menstruační prožitky mohly v rámci „hlavního proudu“ psychologie stát skutečným ohniskem rozvoje nových teorií o vztahu mezi tělem a duší.
Liberálně feministické přístupy mají ve výzkumu menstrua-čního cyklu dlouhou historii. Badatelé, kteří zastávají tuto perspektivu, horlivě předvádějí, že menstruační cyklus ženám nepřináší jen nevýhody. Než by se zabývali pohnutkami „čisté vědy“/2/, raději kráčí cestou explicitního politic-kého zájmu. Cílem tohoto výzkumu je zpochybnit negativní pohledy na menstruaci, spolu s mýty a mylnými představami, které ji obklopují: jak to vyjádřila Doreen Assová, odhalit „skutečný menstruační cyklus“. Badatelé v této tradici pou-žívají metody pozitivní vědy ke zpochybnění všudypřítomných představ o cyklu, např. že ženy jsou před menstruací pod-rážděné nebo deprimované, nebo že menstruace má nepříznivý dopad na pracovní výkonnost. Tento výzkum má značný vliv – především v oblasti výzkumu PMS, tj. ve studiích, držících se uvedené perspektivy, která zvyšuje přísnost výzkumu men-struačního cyklu, a která například demonstruje dopad oče-kávání a stereotypů na vyplňování dotazníků. Toto hledisko opakovaným prokazováním, že cyklické změny nejsou univer-sální, také omezuje použití diagnos PMS (viz. např. kapi-tola pět). Badatelé, kteří zastávají tuto perspektivu, také vyvíjejí úsilí o nalezení souvislostí menstruačních prožit-ků, například proto, aby místo na hormonální změny poukáza-li na problematičnost stresujících životních událostí nebo pracovních podmínek žen. Co se týče politických programů, o které se opírají, je úsilí těchto badatelů enormně úspěš-né, a vzhledem k vzletům a pádům feministického vlivu na Západě je takové úsilí stále životně důležité. Je obtížné popsat jejich přístup jako autonomní psychologii menstrua-čního cyklu. Pokládané otázky jsou téměř nevyhnutelně reak-cionářské, avšak používané výzkumné metody odpovídají tra-diční vědě, aby byly přijatelné pro své publikum. Ženy, které se účastní výzkumu, jsou stejně jako při studiích hlavního proudu psychologie pasivní, jen mimořádně mohou vyslovit vlastní názor. V kulturách, které na menstruaci nehledí negativně, by tyto studie měly málo co říci.
Třetí přístup je nejmladší. Nazývám ho „postmoderním“, neboť zpochybňuje nomothétické cíle a pozitivistické metody psychologií hlavního proudu i liberálního feminismu. Všech-ny dodnes prováděné studie, vycházející z této perspektivy, přejímají „feministický přístup“ (Harding, 1991; Griffin, 1995) nebo jazykově analytické přístupy, i když postmoderní přístupy nemusí být nutně feministické. Spojujícím motivem všech těchto výzkumů je jejich výchozí bod – a tím jsou sa-my ženy./3/ Badatelé, vyznávající tento přístup, se nepta-jí, jak fyziologické odchylky menstruačního cyklu ovlivňují naladění nebo poznávání žen a nezpochybňují ani existenci takových vztahů. Z tohoto hlediska se kladou jiné otázky – například co ženy (nebo muži) musejí vypovídat o svých pro-žitcích? Jak ženy chápou smysl tělesných změn? Jakou roz-mluvu použít, kdy a za jakým účelem? Co znamená menstruace a menstruační cyklus? Metody, které používají badatelé, za-stávající tuto perspektivu, jsou pravděpodobněji ideografi-cké a subjektivní a přinášejí použitelnější kvalitativní data a analýzy. Tento přístup prostupuje rozsáhlé dějiny psychologie – od fenomenologie a introspekce, přes symbo-lický interakcionismus a etnometodologii, až k sociálnímu konstrukcionismu, jazykové analýze a feministické motodo-logii./4/ Tento přístup je vzrušující, neboť je součástí změny paradigmatu v rámci psychologie, kde reflektuje změny ve způsobu, kterým psychologie pojímá tělo (viz. Harré, 1991; Stam, 1996; Sampson, 1996), změny, která za mnohé vděčí akademickým feministkám, teoretizujícím o pohlaví a genderu (např. Grosz, 1994; Bayer a Malone, 1996; Woollett a Marshall, 1996).
To poskytuje možnost nových teoretických vhledů – nových způsobů myšlení. Záměrem tohoto přístupu není ani zmírnění stresu, ani zpochybnění kulturních stereotypů, ani zjišťo-vání, co je způsobeno čím. Namísto toho je smyslem porozu-mění pravidlům a významům, které koncipují životy a zkuše-nost lidí – příběhům, které žijeme – i to, jak jich užívá-me. Toto porozumění nám umožňuje předkládat zdůvodnění toho, proč někdo může popsat jejich prožitky způsobem, jakým to dělají sami, nebo cítit utrpení stejně, tak jako oni. Tak například poznání, že žijeme v kultuře, ve které projevování emocí regulují obavy z trapnosti, pomáhá vy-světlit význam, který pro některé ženy může mít označení PMS. To může poskytnout legitimní důvod pro emoční vzpla-nutí, ať už pro druhé nebo pro sebe sama. Zdá se, že tako-vý přístup se liší od biomedicínských přístupů, přičemž je pojmově mnohem bližší antropologii, literárním studiím, historii nebo psychoanalýze, než biologii nebo medicíně. Je to tato „jinakost“, která takovému přístupu uděluje potenciál k tomu, aby se stal plodnou a autonomní psycho-logickou perspektivou.
Výzkum menstruačního cyklu vstupuje do nové fáze svého rozvoje. V biomedicínském výzkumu i v různých psycholo-giích je již tato změna cítit ve vzduchu. V tradicích biomedicíny, hlavního proudu psychologie i liberální feministické psychologie dochází k posunu směrem k bio-psychosociálním teoriím (viz. kapitola šest) – přiznání toho, že modely jediné příčiny duševní pohody jsou příliš omezené. Zatímco pro medicínu, které poskytuje možnost většího zapojení psychologie v lékařském výzkumu a tera-pii, je tento posun důležitý, pro autonomní psychologii menstruačního cyklu podmínky nevytváří. Takové možnosti ve skutečnosti téměř zabraňuje mnoho různorodých modelů. Možnost jakési autonomní psychologie poskytují změny v ši-rokém světě sociální vědy. Tyto změny přesouvají důraz od čísel a příčin k slovům a významům. Nahlížejí na jednotliv-ce nikoliv jako na pasivní subjekt, ale jako na aktivního účastníka své vlastní zkušenosti. Při výzkumu nekladou dů-raz na objektivitu, ale podtrhují subjektivitu. Pozvedají nové možnosti, nové výzvy, a také naději, že psychologové budou na přelomu dvacátého prvního století pokládat na téma menstruace jiné otázky, než psychologové na přelomu století dvacátého.

























POZNÁMKY

PŘEDMLUVA

	Ve svém případě bych to však nenazvala premenstruačním syndromem.
	Dělala jsem doktorát na Útvaru lékařského výzkumného kolegia reprodukční biologie v Edinburgu pod dohledem Johna Bancrofta a Dave Pecka.
	Výzkumy, které jsem prováděla, se zabývaly především otázkou, zda je pro výskyt premenstruačních „symptomů“ nutné, aby došlo k ovulaci. Také jsem uváděla v soulad úrovně hormonů a stavy naladění na základě každodennosti. Vyjma citlivosti prsou, která byla obecně méně častá v případě cyklů bez ovulace, jsem při kterémkoliv z prováděných hodnocení nenalezla žádné rozdíly mezi cykly s a bez výskytu ovulace (viz. Walker, 1988; Walker a Ban-croft, 1990). Pozdější analýzy některých z těchto dat ukázaly značnou variabilitu mezi premenstruačními fázemi různých cyklů i mezi ženami samými (Walker, 1994a).
	Vděčím Pamele Warnerové za vykrystalizování této otázky.
	Ve všech částech knihy se více než na psychoanalýzu zaměřuji na takovou psychologii, která se „praktikuje“ na většině kateder anglicky mluvících universit.



MENSTRUACE

	Estrogen se neprodukuje výhradně ve vaječnících, ale také se vytváří v nadledvinkách. Vaječníky jsou pro menstruující ženy primárním zdrojem estrogenu, nadledvinky zajišťují mnohem menší dodávku estrogenu pro ženy po menopause. Měřitelné hodnoty estrogenu však mají i muži.
	Toto není fyziologický text a mým záměrem zde není poskytnout detailní popis současného fyziologického chápání menstruace. Více se zabývám různými způsoby, kterými můžeme menstruaci porozumět. Vynikající popis fyziologie menstruace lze nalézt u Profetové (Profet, 1993).

Viz. Blodgett (1988) a Spender (1980), pro rozpravu o roli jazyka, který vytvořili muži, při potlačování zkušenosti žen.
Viz. Scambler a Scambler (1993), pro rozpravu o menstruačních potížích a faktorech, které vedou ženy k tomu, aby se poradily se svým lékařem.
Většinu originálního materiálu pro tuto knihu shromáždil Hermann Ploss, po jehož smrti tento materiál rozšířili, editovali a pub-likovali Bartels a Bartels. Originální verze byla publikována v Německu v roce 1885. Anglická verze, kterou editoval Eric Dingwall, se objevila v roce 1935 pod titulem Žena: Historické, gynekologické a antropologické kompendium.
Je tomu tak zejména u některých modelů feministické vědy, ve kterých se praktiky a zvyky, které popisují Frazer ([1890] 1922), Crawley (1902), Crawfurd (1915) a další, uvádějí jako příklady negativních postojů k menstruaci v (implicitně) méně osvícených dobách, než je ta naše, bez přiznání viktoriánského kontextu, ve kterém se tyto zvyky a praktiky interpretovaly, nebo analýz, které se prováděly  technikami, používanými při počátečních antropologických sběrech dat, zaměřených zejména na ženy (viz. Weideger, 1985; Laws, 1990).
	Tj. očekávanou ve smyslu vědomí, že se má něco stát, bez nut-nosti představy toho, co přesně má nastat – viz. Loveringová (Lovering, 1995), Kisslingová (Kissling, 1996), pro rozpravu o zkušenostech dívek s první menstruací.
Viz. Hunter (1996), pro rozpravu o menopauze.
	Pokud se fáze cyklu definují na základě prvního dne menstruace, pak je nejednoznačnost začátku a konce menstruace problémem i pro studie naladění nebo duševní pohody a menstruačního cyklu. Viz. kap. 3.

Úplné popisy významu menstruace ve folklóru, mytologii, medicíně a moderní kultuře lze nalézt u Horneye (Horney, 1931a, 1932), Knighta (Knight, 1991), Martinové (Martin, 1989), Lawsové (Laws, 1990), Moscucciové (Moscucci, 1993) a Weidegerové (Weideger, 1976), a dalších.
Tvrdí se, že u mladých žen by se anorexie mohla stimulovat touhou po vyhnutí se menstruaci (viz. Halmi, 1982; Malson a Ussher, 1996) – možný příklad menstruační fobie. Obvykle se častěji interpretuje jako touha po setrvání dítětem, než jako fobie ze samotné menstruační tekutiny.
Taková logika implicitně předpokládá, že západní industriali-zované ženy jsou mnohem „rozvinutější“, než uvedené ženy Kung, i když by to mohlo být tak, že se rozvíjíme jinak. Neexistuje žádná možnost, jak se dozvědět, jestli je zkušenost žen Kung stejná, jakou byla pro paleolitické ženy.
McClintock zjistil, že počátky menstruace u mladých žen, které žijí v těsné blízkosti, vykazují tendenci k souběhu; toto zjiš-tění podporuje řada studií, provedených v sedmdesátých a osmde-sátých letech (např. Quadagno a kol., 1981; Graham a McGrew, 1980) i vlastní výpovědi žen (Arden a kol., 1996). Z poslední doby známe několik negativních výsledků zkoumání (např. Weller a Weller, 1995a; Wilson a kol., 1991) a došlo i ke zpochybnění statistických technik, které se používají k prokazování synchro-nicity (např. Wilson, 1992). Nedávné studie naznačují, že ačko-liv se menstruační synchronicita může vyskytovat, nedochází k ní vždy (Graham, 1991; Weller a Weller, 1993, 1995b). Není možné posoudit, zda se menstruační synchronicita vyskytovala v paleo-litu v tak dostatečné míře, aby to mohlo podpořit autorčino tvrzení.
To znamená, že mají sami schopnost vytvořit nový život. Repro-dukce nebyla nutně spojována s pohlavním stykem. Stonehouseová (Stonehouse, 1994) tvrdí, že v dávných dobách mohla být asociace mezi sexem a dětmi zastřena délkou těhotenství a vlivem, který má kojení na plodnost. Stejně jako v naší době mohlo tehdy do-cházet k mnoha událostem, při kterých pohlavní styk nevyústil v početí, k tomu došlo jen občas, a bylo by tedy překvapující, kdyby si tuto spojitost někdo uvědomoval.
Někteří autoři z této doby se domnívají, že semeno, jehož spo-jení se stává dítětem, vzniká výhradně z rodičovské kostní dřeně a nervového materiálu. Pangenetici tvrdili, že je to nelogické. Jak poznamenává Anaxagorás: „Jak mohou vlasy pocházet z něčeho jiného, než z vlasů, a maso z toho, co masem není?“ (Medvei, 1982). Proto na semeno musí přispívat všechny části těla.
Další vědci včetně Pflügera (Pflüger, 1863), jejichž „nervová teorie“ menstruace byla velmi vlivná. Viz. Simmer (1977) a Med-vei (1982).
	Alternativní interpretaci podává Barbara Walkerová (Walker, 1983). Upozorňuje, že hebrejský výraz pro krev je dam, čímž se v jiných indoevropských jazycích míní matka, či žena (např. madame, damsel), a také klení (damn). Proto se menstruací mohlo původně mínit „dam“, které se v angličtině komolí na „the curse“ ve smyslu prokletí.
	Weidegerová, navazujíce na Freuda, tvrdí, že z menstruace činí tabu nadpřirozený podtext, který se k ní váže prostřednictvím mýtů o jejím původu, namísto pouhé obavy ze znečištění či neči-stoty. Viz. Daly (1943), Shuttle a Redgrove (1986) a Lupton (1993), pro případnou další rozpravu.
	Alternativním překladem hebrejského slova koress, používaného k vyjádření trestu, je „být bezdětným“ (Brim, 1936).
Mnoho žen ovšem realitu menstruace tak snadno popírat nemůže. Bolest a/nebo intenzivní krvácení odporuje slibům inzerentů, a není překvapením, že tyto ženy vyhledávají lékařskou pomoc při menstruacích, které zasahují do jejich každodenních životů (způsobují ostudu?), dokonce i tehdy, když nepředstavují žádné zdravotní riziko.
Existence hojného archeologického materiálu naznačuje, že ve starodávných dobách ženy provozovaly nejen sběr, ale i lov (viz. Stonehouse, 1994; Boulding, 1976). Rozdělení rolí, mužů jako lovců a žen jako sběračů, je moderní interpretací těchto důkazů.
To připomíná dávnou řeckou představu bludné dělohy, kterou lze přilákat zpět na své místo různými druhy vykuřování (viz. 2. kap.). O mechanismu, který by vysvětlil cestu krve z dělohy do různých míst, kde dochází k nepřímé menstruaci (a zpět), tento článek nepojednává.
Pentateuch tvoří prvních pět knih Starého zákona, které se při-pisují Mojžíšovi. Tomu nasvědčuje to, že Mojžíš se svou ženou Zipporah okolo roku 1560 př. Kristem studovali na lékařské škole v Heliopolis. Je-li tomu tak, pak pevné spojení mezi tělesným výtokem a nemocí mohlo mít v této době vliv na Mojžíšovy zákony o menstruaci i na jiné tělesné výtoky (Wood a Suitters, 1970).
Koupele, jako je tato, se provádějí před jakoukoliv ceremonií (např. svatbou nebo Sabatem), po kontaktu s mrtvolou nebo na konci libovolné formy výtoku (Brim, 1936).


METODY VÝZKUMU MENSTRUAČNÍHO CYKLU

	Viz. Sommerová, 1983,1992; Parleeová, 1983, a 4. kap. V této kapitole jsem se zaměřila na měřítka naladění a duševní pohody, každý kognitivní test však má své vlastní metodologické požadav-ky a rozmary, na jejichž posouzení zde není dostatek prostoru. Zvídavého čtenáře odkazuji na diskusi o poznání a menstruačním cyklu u Richardsona (Richardson, 1992).

Viz. Rust a Golombok (1989), Kline (1993), pro rozpravu o vhodných technikách při rozvoji psychometrických nástrojů.
Viz. například diskuse o diagnostických kritériích pro PMDD v Gold a Severino (1994).
	Například Slade (1988), odpověď ve formě dopisu Hartovi, Colemanovi a Russellovi (Hart, Coleman a Russell, 1987).
	Elaine Duncan, osobní komunikace.
Takové dotazníky, jakými jsou BDI nebo STAI, nejsou vhodné každodenní použití, ale často se používají prospektivně, například ve dvou nebo třech okamžicích cyklu, např. Keenan, Lindamer a Jong (1992b).
Ochota respondentů provádět každodenní záznamy je problematická, a to především v průběhu léčby. Například jen 37 procent žen, které studovala Giseová (Gise a kol., 1990), doplňovalo každo-denní diáře po dobu celých dvou měsíců. Není jasné, zda by zkrá-cení dotazníků povzbudilo lidi v tom, aby setrvali při jejich vyplňování, ačkoliv se to zdá celkem pravděpodobné. Tak vysoké výpadky při hodnocení znamenají, že závěry studií lze jen obtíž-ně interpretovat.
To neznamená, že by rozdělování cyklů do fází bylo z podstaty nesprávné, ale pouze to, že předpokládání specifických fyzio-logických stavů na základě fáze cyklu bez posouzení hormonál-ních úrovní je nevědecké, a je to zároveň i důkaz o síle víry v biologický základ zkušenosti žen.
Za účelem popisu těchto technik, viz. Chard (1987).
Kreatinin je dusíkatým odpadním produktem, podobně jako močo-vina. Množství vyloučeného kreatininu za 24 hodin zůstává den ze dne přibližně konstantní, takže jeho množství ve vzorku lze použít k odhadu jeho „koncentrace“. Odhadu celkové denní pro-dukce lze docílit, jestliže se hladina metabolitu hormonu vy-jádří vůči jednotce kreatininu, a tento odhad je mnohem spole-hlivější, než neupravené měření hormonu (Cekan a kol., 1986). Popsanou techniku používají uvedené studie: Collins a kol. (1979), Stanczyk a kol. (1980), Metcalf a kol. (1984), Walker (1988).
	ANOVA lze použít jako měřítko korelace, pokud se badatelé zaměřují na míru odchylky, vyjádřené modelem ANOVA (Rosenthal a Rosnow, 1991). Ve studii, která by zkoumala menstruační cyklus, jsem se však dosud s použitím tohoto přístupu nesetkala.

POZNÁVÁNÍ A MENSTRUAČNÍ CYKLUS

	Hladiny testosteronu kolísají podle denní i roční doby, což umožňuje testování této hypotézy. Na severní polokouli jsou průměrné hladiny testosteronu u mužů na podzim vyšší, než na jaře. Gouchieová a Kimurová (Gouchie a Kimura, 1991) zjistili, že muži s nižšími než průměrnými hladinami testosteronu vykoná-vají prostorové a matematické úlohy lépe, než muži s vysokými hladinami testosteronu. U žen byl tento efekt opačný. Ženy s vyšším než průměrným testosteronem prováděly „maskulinní“ úlohy lépe, než ženy s nižšími než průměrnými hladinami testo-steronu. Nebyl zjištěn žádný rozdíl při úlohách, které obvykle nevykazují pohlavní rozdíly, nebo které ženy provádějí průměrně lépe.
	Viz. Fausto-Sterling (1992), Hare-Mustin a Maracek (1990), pro rozpravu o psychologickém výzkumu pohlavních rozdílů, a o otáz-ce, zda by se feministické psycholožky měli takovým výzkumem vůbec zabývat.

Zdá se, že tato myšlenka se zrodila v jeho hlavě – autoři devatenáctého století se zabývali vlivem akademické aktivity na „kvalitu“ menstruační výkonnosti.
Například Mair a kol. (1978), pentadekalakton, coumarin, cinnamyl, butrát; Doty a kol. (1982), fenyl etyl alkohol – „jako růže vonící deodorant“.
Obvyklý, vývojově založený závěr o rostoucí citlivosti na mas-kulinní pachy v období ovulace, vyžaduje nějakou koncepci. Před-pokládá se, že ženy přitahuje pach exaltolidu a jsou vůči němu také citlivější. Lze jen stěží vysvětlit, proč bychom v této době měly být citlivější na vůni růží – ačkoliv, pokud by někdo vyslovil podobnou domněnku „citlivost rovná se atraktivita“, mohlo by to nepochybně vysvětlovat používání růží jako nástroje k svádění.
Viz. Fiske a Taylor (1991) a Kisslingová (1996), pro úplnou diskusi o sociálně kognitivní teorii.
	Výjimkami jsou Loveringová (Lovering, 1995) a Kisslingová (Kissling, 1996), které se dotazovaly dospívajících žen, a které se zabývaly připraveností na první menstruaci.


EPILOG: EXISTUJE NĚJAKÁ PSYCHOLOGIE MENSTRUAČNÍHO CYKLU?

	Takové rozlišení učinila i Parleeová (Parlee, 1981). Nejvíce patrné je ve studiích PMS (viz. kapitola šest).
	Veškerá věda je, samozřejmě, politicky aktivní, to jen přístupy „hlavního proudu“ málokdy v položených otázkách přiznávají kulturní vlivy, nebo možnost, že by výsledky výzkumu mohly podporovat konkrétní politická stanoviska.
	Příklady zahrnují Martinovou (Matrin, 1989), Lawsovou (Laws, 1990), Loveringovou (Lovering, 1995), Swanna a Usshera (Swann a Ussher, 1995). Studie této perspektivy také zkoumají diskuse v populárních mediích nebo lékařské literatuře, např. Rodin (1991), Berg a Block Coutts (1994).
	Viz. Smith a kol., (1995), pro seznámení se s přístupy „nového paradigmatu“ v psychologii. Viz. Harding (1991) a Morawski (1994), pro rozpravu o feministické teorii a metodologii v psychologii.



POZNÁMKY K PŘEKLADU

	Význam zkratek včetně jejich originálního znění je uveden při jejich prvním výskytu v textu.

Odkazy na zdroje jsou ponechány v původní maskulinní formě, a stejně tak i příjmení autorů, vyjma případů, kdy je v textu vedle příjmení uvedeno i ženské jméno, z čehož vyvozuji, že zmíněný autor je ženou. 
Odkazy na kapitoly v textu neodpovídají číslování kapitol tohoto zkráceného překladu. Z originálního textu knihy byly vypuštěny kapitoly 2,5 a 6. Označení první kapitoly odpovídá originálu, druhá kapitola překladu je původní třetí kapitolou, třetí kapitola překladu obsahuje původní čtvrtou kapitolu, čtvrtá kapitola překladu je původní sedmou kapitolou originálního textu.
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