
czym jest vulvodynia?
Zgodnie z ISSVD vulvo-

dynia to „chroniczny 
ból czy dyskomfort, 

charakteryzujący się 
uczuciem palenia, kłu-
cia czy podrażnienia 

w genitaliach żeńskich 
w takich przypadkach, 

kiedy nie występuje 
żadna infekcja czy 

choroba skóry vulvy 
[sromu] czy pochwy po-

wodująca te objawy. Naj-
częściej występuje od-
czucie palącego bólu, 
jednak rodzaj i nasilenie 
objawów są bardzo zin-
dywidualizowane. Ból 
może być stały lub nie, 

zlokalizo- w a n y 
albo rozprzestrzeniony.”

jak wiele kobiet cierpi 
na vulvodynię?
Wyniki badań (m.in. ha-
rvardzkich, przeprowa-
dzonych przez B. Harlo-
wa i E. Stewart) wskazują, 
że w USA na vulvodynię 

choruje kilka do kilkuna-
stu procent populacji ko-
biet. Badania takie nie 
były dotychczas przepro-
wadzane w Polsce. Naj-
większe prawdopodo-
bieństwo wystąpienia vu-
lvodyni dotyczy kobiet 
między 18 a 25 rokiem 
życia, a najmniejsze – po 
35 roku.

ból i cierpienie
Ból w wielu przypadkach 
jest tak intensywny i dłu-
gotrwały, że uniemożli-
wia prowadzenie normal-
nego życia, ma ogromny 
wpływ na psychikę ko-
biety i jej relacje z innymi 
ludźmi. Kobiety dotknięte 

vulvodynią mają 
często poważne 
p r o b l e m y w 
pracy zawodo-
wej oraz w wy-

konywaniu czyn-
ności życia co-
dziennego. Wiele 
kobiet z powodu 

bólu całkowicie zaprze-
staje prowadzenia życia 
seksualnego.

przyczyny, diagnoza i 
lecznie
Przyczyny vulvodynii 
nadal nie są znane, naj-
nowsze badania wskazu-
ją, że mogą one być zło-

żone i dotyczyć uszko-
dzenia nerwów, czynni-
ków genetycznych lub/o-
raz zbyt dużej gęstości 
zakończeń nerwowych 
prowadzącej do nad-
wrażliwości skóry.
Części chorych kobiet nie 
zostaje postawiona dia-
gnoza nawet po wielo-
letnich poszukiwaniach 
i wizytach u szeregu le-
karzy. Nawet w USA, 
gdzie choroba jest lepiej 
rozpoznawana niż w Pol-
sce, 40% kobiet pozostaje 
bez właściwej diagnozy 
po wizytach u trzech róż-
nych specjalistów. Dia-
gnoza stawiana jest po 
wyeliminowaniu innych 
możliwych przyczyn 
bólu, kiedy trwa on przy-
najmniej 3 miesiące.
Leczenie vulvodynii jest 
leczeniem objawowym. 
Wśród stosowanych 
metod znajdują się: le-
czenie farmakologiczne, 
chirurgiczne, fizjoterapia 
i dieta. Korzystny wpływ 
w radzeniu sobie z wtór-
nymi skutkami choroby 
ma często wsparcie psy-
chologiczne lub seksu-
ologiczne.

(z łaciny: ból vulvy/sromu)

więcej w Internecie:

www.vulvodynia.pl
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