
WULWODYNIA jest chorobą samą w sobie i wymaga leczenia!  

informacje dla pacjentek 

Wulwodynia (od słowa vulva – srom a odyne – ból) to jak każdy inny ból subiektywnie przykre i 

negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne.  

I. Kryteria rozpoznania wulwodynii jako przetrwałego bólu sromu:  

• pieczenie, przewlekły świąd, uczucie suchości,  otarcia, kłucie, napięcie,  

„nadwrażliwość” wejścia do pochwy i ból 

• trwający minimum 3 miesiące  

• może dotyczyć sromu, łechtaczki, ujścia cewki moczowej, krocza, odbytu 

• bez zdiagnozowanej przyczyny organicznej (czy zapalnej) mogącej być 

powodem bólu (choroba z wykluczenia) 

• idiopatyczny ból (o nieznanej etiologii) 

• może mieć czynniki czy choroby współistniejące takie jak:  

nawrotowe zapalenia pęcherza moczowego czy objawy dyzuryczne (pęcherzowe), 

dolegliwości korzeniowe (bóle krzyża), bóle głowy, zaciskanie zębów (dysfunkcja 

stawów skroniowo-żuchwowych), jelito drażliwe, żylaki czy szczelina odbytu, zespół 

niespokojnych nóg, rzadko rozpoznawana fibromialgia czy depresja. 

Zmiany na sromie (zbielenie, pęknięcia na skórze sromu, nawrotowe infekcje 

drożdżakowe pochwy i sromu)  

Chociaż ból sromu bywa przyczyną czy współistnieje z wyraźnym pogorszeniem nastroju czy 

depresją, nie jest spowodowany chorobą psychiczną. Nie jest również wynikiem molestowania 

seksualnego, niedojrzałości seksualnej, gwałtu czy przemocy. Niemniej, życie w przewlekłym 

stresie przyczynia się do wulwodynii. 

II. Różny obraz wulwodynii, ale to ból, który sam w sobie wymaga leczenia. 

Ból może występować  bez związku z określonym czynnikiem  (wulwodynia spontaniczna), 

występować stale lub nawracać. Czasem ma związek z cyklem (np. świąd sromu przed 

miesiączką). Ból związany ze stosunkiem seksualnym, czyli w trakcie współżycia lub nawet do kilku 

dni po stosunku (dyspareunia), po wykluczeniu innych przyczyn, jest tzw. wulwodynią 

prowokowaną. Powstaje podejrzenie, że partner jest przyczyną infekcji przenoszonej podczas 

stosunku. Tak na szczęście nie jest.  

Na wulwodynię choruje 5 - 16 % kobiet na świecie. Mimo częstego występowania, jest 

późno i rzadko rozpoznawana a leczenie bywa niewłaściwe.   



Leczenie bólu stanowi priorytet w ochronie zdrowia na świecie. Ból sam w sobie jest chorobą i 

wymaga leczenia.  

Wulwodynia to najbardziej zaniedbany obszar w zakresie zdrowia kobiety. Znacząco wpływa na 

psychospołeczne funkcjonowanie kobiety i pogarsza jakość życia. Wulwodynia jest 

chorobą z wykluczenia określonej, organicznej przyczyny bólu. Niestety, lekarze nieustająco 

diagnozują infekcje sromu czy pochwy jako przyczynę bólu. Pacjentki latami są leczone miejscowo 

lub ogólnie antybiotykami.   

W znacznej części przypadków jest to ból funkcjonalny, spowodowany dysfunkcją mięśniowo-

powięziową w zakresie miednicy, czasem jest konsekwencją infekcji sromu wirusem opryszczki, 

pojawia się w odczynowym zapaleniu stawów czy stwardnieniu rozsianym.  

Z początkiem kwietnia 2017 roku zaczęła w Polsce obowiązywać nowelizacja ustawy Praw 

Pacjenta. Pacjent ma prawo do leczenia bólu i do oceny postępów w leczeniu bólu. 

Oznacza to, że lekarz nie może bagatelizować przewlekłego bólu sromu, który zgłasza pacjentka. 

Co więcej, jeśli podjęte leczenie jest niewystarczające, zamiast przedłużać nieskuteczne 

procedury, należy udzielić informacji, gdzie pacjentka może otrzymać pomoc.  

III. Wulwodynia nie jest nowym wynalazkiem… 

Najdawniejszy opis bólu sromu pochodzi z I wieku p. n. e. od lekarza Soranusa. Pierwszy w 

literaturze medycznej przypadek wulwodynii (określonej jako hiperestezja czyli przeczulica sromu) 

opisał doktor T.Thomas w 1874 roku. Rozwój badań nad wulwodynią rozpoczął się jednak dopiero 

po 100 latach. Okres przerwy przypadał na rozwój psychoanalizy, gdzie ból sromu, szczególnie 

dyspareunia, odnoszony był do problemów seksualnych, nie zaś bólu somatycznego.  W 1975 roku 

na kongresie International Society for the Study of Vulvovaginal Disease (ISSVD), zostało 

wprowadzone określenie zespołu palącego sromu (Burning Vulva Syndrome). 

Pojęcie i definicję wulwodynii przyjęło w 2003 roku ISSVD, jedno z dwóch (prócz National 

Vulvodynia Association – NVA), opiniotwórczych środowisk naukowych zajmujących się 

wulwodynią, aczkolwiek w literaturze stosowano to pojęcie już 15 lat wcześniej. Przełomem stała 

się publikacja na łamach British Journal of  Dermatology (w 2010 roku), będąca raportem grupy 

badaczy pod kierunkiem D.Mandal, pierwszy przewodnik w zakresie wulwodynii. W ciągu 

kolejnych lat powstało wiele opracowań w indeksowanych czasopismach.  

W przeszłości używano określeń: westibulodynia (Vestibulodynia), co wciąż jest często używane i 

dotyczy wulwodynii zlokalizowanej w okolicy przedsionka pochwy (vestibulum), zespół zapalenia 

przedsionka (Vulvar Vestibulitis Syndrome  - VVS) czy Dysesthetic vulvar pain, ale też neuralgia 

nerwu sromowego.  



IV. Występuje częściej niż myślisz  

Problem dotyczy  5 - 16 % kobiet i dziewczynek, co dotyczy ok. 6 mln kobiet w USA, w 

Polsce statystyki nie są znane. Zachorować na wulwodynię można w każdym wieku, niemniej 

najczęściej chorują kobiety młode, większość nie ukończyła 25 lat. Ponad 75% kobiet ma mniej 

niż 34 lata, chorują także dzieci. Jest to dolegliwość, która nie ma związku z liczbą odbytych 

porodów. Niektórzy jednak uznają, że częstość występowania zwiększa się z wiekiem . 

Zaskakująco, grupę ryzyka wystąpienia wulwodynii, czy dyspareunii w szczególności, stanowią 

kobiety aktywne, zaangażowane zawodowo, żyjące w stresie i pod presją zobowiązań (business 

women), które nie potrafią odpoczywać, redukować czy odreagowywać napięcia. Może to 

oznaczać, że kobiet z wulwodynią będzie coraz więcej w czasach korporacyjnej aktywności 

zawodowej, zwiększających się wymagań i „wyścigu szczurów”.  

V. Leczenie wymaga wielomodułowego podejścia 

Przyczyna wulwodynii nie jest znana. Leczy się zatem objawy i zapobiega nawrotom.  

Wulwodynia wymaga kompleksowego i wielokierunkowego postępowania, ponieważ ma różne 

przyczyny, choroby współistniejące, zaburza wiele aspektów życia pacjentek i ich rodzin; 

Ból powinien być leczony sam w sobie, bez względu na znalezioną, bądź nie, 

przyczynę.  

Nie tylko w Polsce, ale także na świecie nie uzgodniono jednego obowiązującego standardu 

postępowania diagnostycznego, tym bardziej terapeutycznego u pacjentek z przetrwałym bólem 

sromu – wulwodynią.  

Na świecie powstały ośrodki, które prowadzą wielokierunkową terapię i mają dobre wyniki w 

leczeniu wulwodynii.  

National Vulvodynia Association (NVA), towarzystwo naukowe zajmujące się badaniami nad 

wulwodynią, podaje ok. 30 sposobów terapii wulwodynii. Oznacza to, że nie ma jednej, 

skutecznej terapii dla wszystkich.  

Wobec obowiązujących zaleceń, zachowawcze leczenie wulwodynii powinno polegać na 

zastosowaniu terapii mięśniowo-powięziowej (manualnej)  w zakresie miednicy oraz terapii 

poznawczo-behawioralnej.  Wielospecjalistyczna terapia obejmuje konsultacje lekarskie 

(ginekolog, seksuolog, urolog, gastrolog, psychiatra czy neurolog) oraz fizjoterapię ogólną czy 

zastosowanie metod fizykalnych miejscowo, np. laser niskoenergetyczny na srom. 

 



Terapia wulwodynii zakłada multidyscyplinarne podejście do pacjentki i jest to zgodne 

z obowiązującymi zaleceniami. Przy prawidłowej diagnostyce i różnicowaniu, 

skuteczność terapii jest wysoka i osiąga 80%, gdzie pacjentki deklarują ustąpienie 

dolegliwości lub znaczną poprawę.  

Farmakoterapia miejscowa i ogólna nie jest jednoznacznie skuteczna w oparciu o obecny stan 

wiedzy. Początkowo, włączenie leczenia może przynieść pacjentce pewną poprawę, ale uzyskany 

efekt wymaga zwiększania dawki i ostatecznie ból powraca. Leczenie bywa niezbyt dobrze 

tolerowane a objawy uboczne najczęściej zależą od dawki leku, podobnie jak jego skuteczność. 

Jednakże, w indywidualnych przypadkach może stanowić terapię uzupełniającą.  

Leczenie chirurgiczne, polegające na wycięciu przedsionka pochwy (westibulektomia) w zakresie 

pierścienia błony dziewiczej lub z wyłonieniem śluzówki pochwy na krocze, ma swoje miejsce w 

leczeniu wulwodynii, aczkolwiek jest bardzo rzadko wykorzystywane. Może dlatego, że 

niepowodzenia terapii wynikają z innych przyczyn niż domniemane zmiany w obrębie śluzówki 

przedsionka pochwy. Westibulektomia jest obciążona możliwością powikłań w postaci 

zastoinowych torbieli gruczołów przedsionkowych.  

W nieskutecznym postępowaniu zachowawczym czy operacyjnym, przy utrzymywaniu się bardzo 

silnych i uporczywych dolegliwości bólowych (wulwodynia spontaniczna), pozostaje leczenie 

silnymi lekami p/bólowymi. Niestety, one również bywają niewystarczająco skuteczne. Pozostają 

do wykorzystania techniki inwazyjne (blokady terapeutyczne nerwów obwodowych, termolezja czy 

metody neuromodulacji), wykonywane w poradni leczenia bólu. Problemem jest niewystarczająca 

skuteczność, kiedy to ból nie ustępuje całkowicie, a także gdy występują uporczywe nawroty 

dolegliwości bólowych.  

Zadaniem lekarzy i terapeutów jest określanie realnych celów terapii. Największym 

problemem w terapii wulwodynii są nawroty dolegliwości, konieczność stałej pracy 

pacjentki (praca własna czy w układzie partnerskim) lub okresowy powrót do terapii 

w sytuacji zaostrzeń. Aczkolwiek, u wielu pacjentek utrzymuje się całkowite wyleczenie.  

Już samo rozpoznanie wulwodynii  i zajęcie się tym problemem przynosi pacjentce ulgę i nadzieję 

na ustąpienie dolegliwości. 

 

Dr Ewa Baszak-Radomańska  

ginekolog, położnik, seksuolog 

 

 

 



 

 

VI. Nie jesteś sama. Akcja na rzecz kobiet z wulwodynią 

W końcu 2016 roku rozpoczęła się w USA kampania społeczna, edukacyjna pt:  

INDIVISABLE,  przełamanie milczenia. 16% kobiet boli. Akcja była obecna w 

przestrzeni społecznej i w portalach medycznych, tych naukowych (np. Medscape)  i 

społecznych, np. SERMO, największym na świecie portalu społecznościowym dla 

lekarzy.  

Akcja: Wulwodynia? Zapytaj lekarza właśnie zaczyna się w Polsce. Jest 

dedykowana kobietom cierpiącym z powodu przetrwałego bólu sromu i ich bliskim.  

Jej celem jest zwiększenie świadomości na temat wulwodynii w społeczeństwie i wśród 

pracowników służby zdrowia. 

Co sama możesz zrobić?  

• Bądź aktywna w strefie społecznej w tym ważnym temacie (na fb, Insta, w 

Internecie, na swój własny sposób). 

• Połączmy siły, zamiast się przyglądać. 

• Idź na wizytę ginekologiczną (kiedy miałaś badanie cytologiczne?).  

• Przy każdej wizycie u ginekologa, z dolegliwościami, na wizycie 

kontrolnej czy z jakiegokolwiek powodu, zapytaj:  

DOKTORZE, A MOŻE JA MAM WULWODYNIĘ?  

Nawet jak jej nie masz. Wystarczy, że jesteś kobietą.  

Jeśli lekarz będzie zaskoczony, podpowiedz: JEST 

www.wulwodyniazapytajlekarza.pl. Zawsze można się dowiedzieć. 
 

 

Jowita Krzyżanowska-Kupczak 

 

http://www.wulwodyniazapytajlekarza.pl/

