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Dyspareunia powierzchowna jako wulwodynia 
prowokowana
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OPIS PRZYPADKU
Na wizytę ginekologiczną przyszła 23-letnia 

pacjentka z życzeniem wycięcia błony dziewi-
czej. Trzy miesiące wcześniej podjęła pierwszą 
próbę współżycia seksualnego, które okazało się 
niemożliwe ze względu na znaczny ból sromu 
(dyspareunia powierzchowna). Potem podej-
mowała kolejne próby, ale było coraz gorzej. Do 
pełnej penetracji, zdaniem pacjentki, nie doszło. 
W końcu pacjentka zdecydowała się udać do gi-
nekologa. Była u dwóch lekarzy na wizytach kon-
trolnych, nie mówiąc o dyspareunii. Badanie gi-
nekologiczne było nieprzyjemne lub bolesne, ale 
możliwe. Lekarze nie znaleźli nieprawidłowości, 
został pobrany wymaz do badania cytologicz-
nego. Ostatecznie, przy konsultacji u kolejnego 
lekarza, kobieta podjęła decyzję o ujawnieniu 
przyczyny wizyty.

W wywiadzie ogólnym pacjentka podała, 
że miała operację mięsaka jamy ustnej w dzie-
ciństwie, z następczą chemio- i radioterapią. 
Obecnie bez dolegliwości. Poprzedni lekarz gi-
nekolog zalecił tabletkę antykoncepcyjną, pa-
cjentka przyjęła 14 tabletek z pierwszego listka. 
Cykle miesiączkowe były regularne, krwawie-
nia – prawidłowe. Zaparcia, dolegliwości jelito-
we, zaburzenia ze strony dróg moczowych nie 
występowały. Pacjentka zanegowała obecność 
nieprowokowanych dolegliwości okolicy wejścia 
do pochwy i upławów. Zwracały uwagę znaczne 
napięcie i niepokój młodej kobiety.

BADANIE OGÓLNE  I GINEKOLOGICZNE
Badanie piersi, brzucha bez patologicznych 

oporów i bolesności.
Badanie ginekologiczne: oglądanie sromu 

pokazało dyskretne ogniska lichenifikacji  

(Lichen simplex, s. Neurodermitis) w postaci 
niewielkiego zbielenia skóry z nadżerkami po 
stronie lewej. Po rozchyleniu wag sromowych nie 
zaobserwowano wykwitów, rumienia ani cech 
zapalenia. Do oglądania sromu użyto kolposko-
pu CIN Finder 3000 Colposcopic Digital System 
firmy DYN R & D.

Oglądanie odbytu zawsze stanowi część ba-
dania ginekologicznego, nie tylko w tym przy-
padku. Pacjentka miała niewielkie żylaki odbytu.

Wykonano mapowanie bólu na sromie, doty-
kając wacikiem przedsionka pochwy (Q-tip test) 
[5]. W okolicy ujścia cewki moczowej uzyskano 
8/10 pkt w skali VAS (Visual Analog Scale), w któ-
rej 0 pkt oznacza brak dolegliwości, a 10 pkt ból, 
którego nie można wytrzymać. U podstawy błony 
dziewiczej stwierdzono  maksymalne nasilenie 
dolegliwości (bólu): 10/10 pkt w skali VAS. 

Błona dziewicza nie była zachowana. Po wsu-
nięciu dwóch palców do pochwy nie wyczuwa-
ło się napiętego, twardego pierścienia błony 
dziewiczej. Palce można było nieco rozsunąć, 
aczkolwiek pacjentka skarżyła się wówczas na 
ból przedsionka pochwy. Co ważne, pacjentka 
nie wykazywała lęku przed badaniem – kata-
strofizmu. Bez trudu, powoli wsuwając i delikat-
nie otwierając wziernik, z akceptacją pacjentki, 
udało się wziernikować pochwę. Nie znaleziono 
nieprawidłowości.

W badaniu dwuręcznym macica i przydatki 
prawidłowe, niebolesne. Po odwróceniu palca 
badającego ku tyłowi zbadano mięśnie dna 
miednicy (ból 10/10 pkt w skali VAS). Następ-
nie uciśnięto okolicę okołocewkową po stronie 
prawej. Pacjentka podała maksymalne nasilenie 
bólu po jednej stronie (10/10 pkt VAS), odstąpio-
no od badania drugiej strony.
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ROZPOZNANIE
Pacjentka cierpi na dyspareunię powierz-

chowną (wulwodynię prowokowaną) spowodo-
waną dysfunkcją mięśni dna miednicy, w postaci 
nadmiernego napięcia mięśni – PFMD (Pelvic 
Floor Muscle Dysfunction/Hypertonicity). Nie-
prawidłowe napięcie mięśni powierzchownych 
i głębokich powięzi okołocewkowej jest źródłem 
bólu przeniesionego na srom. Śluzówka przed-
sionka pochwy jest zdrowa, pacjentka odczuwa 
natomiast znaczną bolesność przy dotyku. Ko-
bieta doświadcza prawdziwego bólu, nie po-
maga polecenie „proszę się rozluźnić, to nie bę-
dzie bolało”.

Nie ma potrzeby wykonywania żadnych in-
nych badań dodatkowych. 

DIAGNOSTYKA  I  RÓŻNICOWANIE
Diagnostyka i różnicowanie dyspareunii po-

wierzchownej polegają na wykluczeniu organicz-
nych przyczyn bólu w zakresie sromu, pochwy 
i miednicy – dyspareunia jest chorobą z wyklu-
czenia [1–9].
Etapy diagnostyki 
1. Zebranie wywiadu: ból przy stosunku lub po 

współżyciu (świąd, pieczenie to też rodzaj 
bólu); ból dotyczy wejścia do pochwy. W od-
różnieniu od dyspareunii powierzchownej dys-
pareunia głęboka (ból miednicy, podbrzusza), 
przy głębokiej penetracji, ma inne przyczyny.

2. Oglądanie sromu: wykluczenie zmian na sro-
mie powodujących bolesne współżycie. Ból 
sromu przy dotyku bywa spowodowany za-
paleniem sromu, szczególnie drożdżakowym, 
z wyprzeniami, krostami na sromie,  skalecze-
niem skóry przy depilacji, chorobami z owrzo-
dzeniami lub pęcherzykami na skórze: ospą 
wietrzną lub opryszczką narządów płciowych, 
czasem przebiegającą z drobnymi rumie-
niowatymi krostkami zamiast pęcherzyków. 
W tych sytuacjach dolegliwości raczej trwają 
krótko, ustępują samoistnie lub po leczeniu. 
W przypadku opryszczki narządów płciowych 
dyspareunia może nawracać. 

Przewlekle utrzymujące się zmiany na sro-
mie powodujące ból przy dotyku czy współ-
życiu to: liszaj prosty (Lichen simplex, s. Neu-
rodermitis), liszaj twardzinowy i zanikowy 
(Lichen sclrosus et atrophicus), liszaj pła-
ski (Lichen planus) oraz rzadko występujące 
i bardzo rzadko rozpoznawane przez gineko-

logów plazmocytowe zapalenie sromu – cho-
roba Zoona (Plasmocystic vulvitis). 

Rak sromu i łuszczyca obejmująca srom 
najczęściej nie powodują bólu, infekcja wiru-
sem brodawczaka ludzkiego (w tym kłykciny 
kończyste) nie jest przyczyną dyspareunii.

3. Ocena błony dziewiczej i pochwy. Przyczynę 
dyspareunii stanowić może nierozdarty na 
skutek penetracji, twardy fałd błony dziewi-
czej, a ponadto:  przegroda pochwy (nawet 
drobna, szczątkowa przegroda w przedsion-
ku), zachyłek (szczątkowa pochwa) lub brak 
pochwy (agenezja). Z nabytych przyczyn nale-
ży wykluczyć ciało obce, stan zapalny pochwy 
i sromu oraz patologię w zakresie gruczołów 
Bartholina (ropień, rzadko inne łagodne lub 
złośliwe zmiany). 

4. Mapowanie bólu. Diagnostyka dyspareunii, 
po wykluczeniu patologii w obrębie pochwy 
i sromu, polega na ocenie, tzw. mapowa-
niu bólu – iMAP (Integrated Mapping Pain 
Protocol wg M. Jantosa) w  trzech kompart-
mentach: sromie, mięśniach dna miedni-
cy oraz okolicy okołocewkowej [3, 4]. Jeśli 
podczas wykonywania badania przez po-
chwę w celu oceny nasilenia bólu w skali 
VAS niewielki ucisk każdej z trzech okolic 
powoduje ból, wskazuje to na dyspareunię 
związaną z dysfunkcją mięśni dna miedni-
cy (PFMD). Pionierskim podejściem do dia-
gnostyki i terapii przewlekłego bólu uroge-
nitalnego – CUP (Chronic Urogenital Pain), 
czyli wulwodynii, objawów dyzurycznych 
jest badanie i terapia manualna powięzi 

W opinii autorki pracy, badaczy 
z ośrodka w Australii, z którym 
współpracuje [3, 4], oraz innych 
badaczy [11, 12] u większości pacjentek 
z dyspareunią powierzchowną 
dolegliwości nie pochodzą ze sromu, 
ale są spowodowane dysfunkcją 
mięśni dna miednicy. 
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Instrukcja używania dopochwowych dylatatorów (rozszerzaczy,  dildo). Trening 8-tygodniowy  
(wg www.vaginismus.com [13])

1. W celu użycia poszczególnych dylatatorów należy wybraną końcówkę połączyć z rączką (przykręcić).

2.

Wsuń do pochwy pierwszy (najmniejszy) dylatator. Zrób to, leżąc na plecach. Wsuń dylatator na tyle 
głęboko, na ile jest do dla ciebie komfortowe, i pozostań w takiej pozycji 10 minut. Następnie wykonaj 
3 serie po 8 ruchów dylatatorem w głąb pochwy i wysuwając z pochwy, ale nie wyjmuj dylatatora. Ten 
rodzaj ćwiczeń powinien być powtarzany 3 razy w tygodniu przez 2 tygodnie.

3.

Wsuń do pochwy pierwszy dylatator i pozostań w takiej pozycji przez 5 minut. Następnie usuń pierwszy 
dylatator i wsuń do pochwy drugi pod względem wielkości i pozostań w takiej pozycji 10 minut. 
Następnie wykonaj 3 serie po 8 ruchów dylatatorem w głąb pochwy i wysuwając z pochwy, ale nie 
wyjmuj całkowicie dylatatora z pochwy. Ten rodzaj ćwiczeń powinien być powtarzany 3 razy w tygodniu 
przez 2 tygodnie, czyli w trzecim i czwartym tygodniu treningu.

4.

Wsuń do pochwy pierwszy dylatator i pozostaw na 5 minut. Następnie wsuń drugi dylatator i pozostaw 
również na 5 minut; potem wsuń do pochwy trzeci dylatator i pozostań w takiej pozycji 10 minut. 
Następnie wykonaj 3 serie po 8 ruchów dylatatorem w głąb pochwy i wysuwając z pochwy, ale nie 
wyjmuj całkowicie dylatatora z pochwy. Ten rodzaj ćwiczeń powinien być powtarzany 3 razy w tygodniu 
przez 2 tygodnie, czyli w piątym i szóstym tygodniu treningu.

5.

Wsuń do pochwy drugi dylatator, a następnie trzeci i pozostań w takiej pozycji przez 5 minut. Następnie 
wsuń do pochwy czwarty dylatator i i pozostań w takiej pozycji 10 minut. Następnie wykonaj 3 serie po 
8 ruchów dylatatorem w głąb pochwy i z pochwy, ale nie wyjmuj całkowicie dylatatora z pochwy. Ten 
rodzaj ćwiczeń powinien być powtarzany 3 razy w tygodniu przez 2 tygodnie, czyli w siódmym i ósmym 
tygodniu treningu.

okołocewkowej. W przeszłości dyspareu-
nia była określana jako zespół zapalenia 
przedsionka pochwy (Vulvar Vestibulitis 
Syndrome) [5]. 

5. Z punktu widzenia różnicowania ważne jest, 
jak pacjentka się zachowuje w trakcie ba-
dania ginekologicznego. Jeśli jest przera-
żona, wygięta w łuk na fotelu ginekologicz-
nym, zanim jeszcze przystąpimy do badania, 
można rozpoznać pochwicę (vaginismus). Co 
interesujące – bywa, że pochwica przebie-
ga bez bólu (brak bolesności w badaniu, pa-
cjentka nie podaje bólu penetracyjnego, także 
dlatego, że do penetracji w ogóle nie docho-
dzi). Występuje wyłącznie katastrofizm (nad-
mierne, przesadne oczekiwania konsekwencji 
określonych działań). Objawem różnicującym 
dyspareunię (dyspareunia) od pochwicy (va-
ginsmus) nie jest skurcz mięśni miednicy, jak 
w przeszłości sądzono, lecz katastrofizm (wg 
R. Bassona, Y.M. Binika) [1, 6–9]. Nie wszyscy 
traktują dyspareunię jako ból, a bardziej jako 
zaburzenie seksualne [10]. 

LECZENIE
Dyspareunia jest chorobą z wykluczenia. 

Jeśli nie znajdujemy na sromie, w pochwie ani 
w miednicy zmian chorobowych, które mogą 
być przyczyną bólu związanego ze współżyciem 
seksualnym, rozpoznajemy dyspareunię. Jeśli 
ból dotyczy przedsionka pochwy, rozpoznajemy 
dyspareunię powierzchowną. Ból, świąd, pie-
czenie sromu przy dotyku lub ucisku oraz ból 
związany ze współżyciem seksualnym, utrzy-
mujący się ponad 3 miesiące, spełniają kryteria 
wulwodynii prowokowanej [7–9]. W opinii autor-
ki pracy, badaczy z ośrodka w Australii, z któ-
rym współpracuje [3, 4], oraz innych badaczy 
[11, 12] u większości pacjentek z dyspareunią 
powierzchowną dolegliwości nie pochodzą ze 
sromu, ale są spowodowane dysfunkcją mięśni 
dna miednicy. W obserwacji własnej dotyczy 
to ok. 80% kobiet z wulwodynią prowokowaną. 

Dyspareunia powierzchowna
Postępowanie w dyspareunii powierzchow-

nej ze współistnieniem dysfunkcji mięśni dna 
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miednicy w postaci nadmiernego napięcia 
(PFMD/hypertonicity) polega na: 
1. Wytłumaczeniu pacjentce, że nie znaleziono 

organicznej przyczyny dolegliwości.
2. Pielęgnacji sromu: unikaniu depilacji czy 

golenia sromu, eliminacji czynników draż-
niących (płyny do higieny intymnej, wkład-
ki noszone na stałe, czarna bielizna), stoso-
wanie emolientów (najkorzystniej stosować 
oleje naturalne, spożywcze, np. olej kokoso-
wy, migdałowy, inne).

3. Włączeniu terapii Recover, obejmującej re-
habilitację mięśni dna miednicy z okolicą 
okołocewkową, ogólną fizjoterapię, rehabi-
litację psychologiczną i poradnictwo seksu-
ologiczne.

4. Duże znaczenie ma profilaktyka nawrotów, 
nauczenie partnera seksualnego, jak pro-
wadzić terapię podczas przygotowania do 
współżycia, zmiana nawyków, które gene-
rują skurcz mięśni dna miednicy, powrót do 
terapii z wyuczeniem prawidłowej, własnej 
pracy z mięśniami na drodze biofeedbacku.

Jeśli powyższe postępowanie nie spowo-
duje ustąpienia bólu związanego ze współży-
ciem, można zalecić  miejscowe stosowanie 
lidokainy (2–5%) – lek ten aplikuje się na srom 
na 20 minut przed współżyciem lub pozosta-
wia na sromie zwinięty gazik nasączony lido-
kainą na noc.

W sytuacji znacznego lęku związanego z pe-
netracją, szczególnie przy braku ewidentnych 
cech skurczu mięśni dna miednicy na podsta-
wie badania bólu w trzech okolicach – iMAP 
[3, 4], można zastosować samodzielny trening 
z rozszerzadłami, czyli dylatatorami (dildo), 
które już można nabyć już Polsce. Instrukcję 
stosowania dylatatorów przedstawiono w ramce 
(opracowana na podstawie [13]). Samodziel-
na terapia z zastosowaniem rozszerzadeł ma 
zmniejszyć wrażliwość na dotyk, zmniejszyć ka-
tastrofizm (desensytyzacja) i w grupie pacjen-
tek właściwie zakwalifikowanych do tej terapii 
przynosi efekt. Dylatatory znajdują swoje miej-
sce w niektórych przypadkach jako uzupełnie-
nie terapii Recover.

Usuwanie fałdu błony dziewiczej najczęściej 
nie przynosi pacjentce ulgi, chyba że dostęp do 
pochwy – pierścień błony dziewiczej – nie po-
zwala na wsunięcie dwóch palców badającego.

DYSKUSJA
Dyspareunia jest bólem (świąd i pieczenie 

to także rodzaj bólu) związanym ze współży-
ciem seksualnym. Definicja zatem obejmuje 
także dolegliwości, które kobieta odczuwa po 
stosunku (np. podrażnienie sromu przez kilka 
godzin po stosunku pochwowym). Dyspareunia 
może być powierzchowna (ból dotyczy wejścia 
do pochwy) lub głęboka (ból w podbrzuszu) 
[1, 9, 14, 17]. Synonimem dyspareunii powierz-
chownej, po wykluczeniu przyczyn organicz-
nych, są: wulwodynia prowokowana [9, 14], 
westibulodynia, Vulvar Vestibulitis Syndrome 
– VVS (rzadko tłumaczony na język polski, jako 
zespół zapalenia przedsionka) [5], czy według 
najnowszego podejścia – Chronic Urogenital 
Pain (CUP), czyli przewlekły ból urogenitalny 
[3, 4]. Niemniej do dzisiaj niektórzy autorzy róż-
nicują każde z tych określeń [2].  

Do dzisiaj trwają spory, czy dyspareunia jest 
dysfunkcją/zaburzeniem seksualnym [10] czy 
bólem [7, 8]. W obecnie obowiązującej klasy-
fikacji DSM-5 (2013) zamiast określeń dyspa-
reunia i pochwica pojawiło się rozpoznanie: ból 
narządów płciowych lub miednicy/ból penetra-
cyjny. To niewątpliwy sukces Y.M. Binika, który 
przeforsował to podejście, pokazując zaburze-
nie związane z bólem w miejsce zaburzenia 
psychicznego czy problemów w relacji partner-
skiej. Zgadzam się z tym podejściem w pełni. 
Klasyfikacja ICD-10 wyróżnia następujące ka-
tegorie:
N94 Dyspareunia organiczna:

 f N94.1 Bolesne współżycie płciowe (dyspa-
reunia)

 f N94.2 Pochwica 

Dyspareunia jest chorobą 
z wykluczenia. Jeśli nie znajdujemy na 
sromie, w pochwie ani w miednicy 
zmian chorobowych, które mogą 
być przyczyną bólu związanego 
ze współżyciem seksualnym, 
rozpoznajemy dyspareunię. 
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F52.6  Dyspareunia psychogenna (dysfunkcja 
seksualna niespowodowana zaburzeniem or-
ganicznym ani chorobą somatyczną). 

Dolegliwości bólowe związane ze współ-
życiem odczuwa 5–13% kobiet współżyją-
cych (i aż 45% po menopauzie) [2, 10, 14,  
19, 20]. 60% kobiet przed menopauzą doświad-
czało dyspareunii. Ból związany ze współżyciem 
obniża jakość życia i współistnieje z innymi dys-
funkcjami seksualnymi (w 60%). Kobiety odczu-
wające ból unikają współżycia (ponad 30% mniej 
stosunków niż w populacji ogólnej), co zaburza 
relacje partnerskie i koncentruje kobietę wyłącz-
nie na satysfakcji partnera. Kobiety te wykazują 
również wyższy poziom lęku, częściej mają inne 
problemy zdrowotne, częściej odwiedzają leka-
rzy i szukają pomocy medycznej [1, 2, 6, 10, 14, 
17, 19, 20]. Ból w ginekologii to najbardziej „za-
niedbane” zagadnienie –  niechętnie pracujemy 
z pacjentkami z przewlekłym bólem.

Przyczyny bólu przedsionka pochwy związa-
nego ze współżyciem seksualnym to: zmiany za-
palne i alergiczne, łagodne i złośliwe nowotwory, 
wrodzone wady anatomiczne, choroby sromu, 
atrofia urogenitalna, przyczyny jatrogenne i part-
nerskie [1, 2, 14, 19, 20].

Najczęściej podejrzewaną przyczyną dyspa-
reunii jest zaburzenie reakcji pobudzenia seksu-
alnego (suchość sromu), czyli brak adekwatnej 
lubrykacji przy wprowadzaniu członka do po-
chwy. Należy pacjentce wspomnieć o tym aspek-
cie, ale znaczenie tej przyczyny jest przesadzone. 

Natomiast podnoszenie „niedopasowania narzą-
dów płciowych” u partnerów nie ma zastosowa-
nia i lepiej w ogóle o tym nie wspominać.

Po wykluczeniu określonych przyczyn dys-
pareunii pozostaje diagnoza wulwodynii pro-
wokowanej, która najczęściej jest wynikiem 
dysfunkcji mięśni dna miednicy (nadmierne-
go napięcia mięśni) – PFMD/hypertonicity  
[1, 3, 4, 8, 11, 16, 18]. Takie rozumienie pozosta-
je wciąż pionierskie wśród badaczy tego tematu. 
Dysfunkcja mięśni dna miednicy we wszystkich 
opracowaniach na temat wulwodynii stanowi 
jedną z licznych przyczyn bólu, ma to jednak 
niewielkie znaczenie dla lekarzy, którzy nie zaj-
mują się rehabilitacją pacjentek z przewlekłym 
bólem urogenitalnym. Jest jednak coraz więcej 
ośrodków na świecie, które prowadzą wielokie-
runkową terapię i mają dobre wyniki w lecze-
niu wulwodynii (doświadczenia własne i [1, 3, 
4, 11]). National Vulvodynia Association, towa-
rzystwo naukowe zajmujące się badaniami nad 
wulwodynią, podaje ok. 30 sposobów terapii 
wulwodynii. Oznacza to, że nie ma jednej sku-
tecznej terapii dla wszystkich. Jestem rozczaro-
wana ostatnimi publikacjami C.F. Pukall  i A.T. 
Goldsteina [19, 20], podsumowującymi obecny 
stan wiedzy na temat wulwodynii. Według ba-
daczy zajmujących się tym tematem nic się nie 
zmieniło w ciągu ostatnich 10 lat – brak konkre-
tów w diagnostyce implikuje brak skutecznego 
leczenia. Nie można się z tym zgodzić. Znacze-
nie dysfunkcji mięśni dna miednicy było do tej 
pory rozpatrywane tylko w aspekcie osłabienia 
ich napięcia, czyli PFMD/hypotonicity, które jest 
przyczyną zaburzeń statyki i wysiłkowego nietrzy-
mania moczu. Zagadnienie nadmiernego napię-
cia mięśni jest mało znane wśród ginekologów, 
budzi jednak coraz większe zainteresowanie, 
ponieważ jest przyczyną wielu dolegliwości, ta-
kich jak: zespół bolesnego pęcherza – (BPS/IC),  
nawrotowe objawy dyzuryczne, wulwodynia, 
określane za M. Jantosem mianem przewlekłe-
go bólu urogenitalnego – Chronic Pain Syndro-
me (CUP) [3, 4]. Nierzadko u kobiet występują 
także objawy jelita drażliwego i żylaki odbytu. 
Dolegliwości związane z nadmiernym napięciem 
przepony miednicy powinno się zatem nazywać, 
za przykładem autorów pracy z Neapolu, prze-
wlekłym bólem anourogenitalnym [18].

Pracując z pacjentkami z wulwodynią od 
wielu lat, wypracowaliśmy w Terpie (www.terpa.

Do dzisiaj trwają spory, czy 
dyspareunia jest dysfunkcją/

zaburzeniem seksualnym [10] czy 
bólem [7, 8]. W obecnie obowiązującej 

klasyfikacji DSM-5 (2013) zamiast 
określeń dyspareunia i pochwica 

pojawiło się rozpoznanie: ból 
narządów płciowych lub miednicy/ból 

penetracyjny. 
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eu) wraz z zespołem terapeutów program inten-
sywnej terapii pacjentki z bólem o nazwie RE-
COVER (Therapy of Pelvic Floor in Vulvodynia 
Research). Po diagnostyce ginekologicznej, jeśli 
powodem CUP jest dysfunkcja mięśni miedni-
cy, projekt zakłada pracę pacjentki z trzema te-
rapeutami. Terapeutka zajmująca się miednicą 
prowadzi terapię manualną przez pochwę lub 
odbyt w celu rozluźnienia głębokich i powierz-
chownych mięśni miednicy oraz masaż okolicy 
okołocewkowej. W kolejnym etapie terapeutka 
za pomocą biofeedbacku uczy pacjentkę, jak 
samodzielnie pracować z mięśniami. Fizjotera-
peuta wykonuje u pacjentki ogólne manipulacje 
powięziowe. Psycholog prowadzi rehabilitację 
psychologiczną, uczy pracy z ciałem, relaksacji, 
redukuje stres na drodze neurobiofeedbacku. 
Terapia wulwodynii zakłada multidyscyplinarne 
podejście do pacjentki, co jest zgodne z obowią-
zującymi zaleceniami [14, 19, 20]. Przy prawidło-
wej diagnostyce i różnicowaniu skuteczność te-
rapii jest wysoka (w badaniach własnych ok. 80% 
pacjentek deklaruje ustąpienie dolegliwości lub 
znaczną poprawę). Problemem pozostaje znacz-
na częstość nawrotów dolegliwości. 

Zajmując się pacjentkami z przewlekłym 
bólem, należy być przygotowanym na pracę 
z trudną pacjentką. Kobieta z CUP/wulwodynią 
jest typem perfekcjonistki, „wrażliwca” (oso-
bowość typu A). U tych kobiet występuje  stała 
przewaga aktywności układu współczulnego, 
mają one zatem wiele schorzeń psychosoma-
tycznych, chodzą do wielu specjalistów, otrzy-
mują sprzeczne informacje. Nasilenie bólu 
bywa bardzo różne. Od dyspareunii niewielkie-
go stopnia do znacznej wulwodynii nieprowoko-
wanej, w przypadku której życie z ogromnym 
bólem może prowadzić do zachowań samobój-
czych. Przewlekły ból sprawia, że pacjentka jest 

wycofana społecznie, nie funkcjonuje dobrze 
w rodzinie i związku partnerskim.

Dyspareunia jest problemem występującym 
częściej niż odnotowuje się w gabinetach gine-
kologicznych. Jeśli lekarz nie zapyta, zaledwie 
niewielki procent kobiet z „bólem seksualnym” 
sam poprosi o pomoc. Kobiety czują się skrępo-
wane, nie chcą wprawiać lekarza w zakłopotanie 
i w końcu wątpią, czy lekarz jest merytorycznie 
przygotowany na takie wyzwanie. Przystępując 
do oglądania sromu i odbytu (jako części ba-
dania ginekologicznego) w swoim gabinecie, 
zadaję pytanie: „czy coś Panią niepokoi jeżeli 

chodzi o wejście do pochwy: świąd, pieczenie 
upławy, guzki, ból związany ze współżyciem, nie-
trzymanie moczu?”. W przypadku potwierdzenia 
dyspareunii prowadzę ukierunkowaną diagno-
stykę, a do rozmowy wracam po badaniu gine-
kologicznym. Do ginekologa należy diagnostyka 
dyspareunii i leczenie farmakologiczne, eduka-
cja i wsparcie oraz skierowanie na konsultację 
do innych specjalistów: seksuologa, psychiatry 
lub psychologa oraz fizjoterapeuty czy terapeuty 
bólu. Już samo rozpoznanie wulwodynii i zajęcie 
się tym problemem przynosi pacjentce ulgę i na-
dzieję na ustąpienie dolegliwości.  
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