PRZEGLÑD PIÂMIENNICTWA
SEKSUOLOGICZNEGO
mgr Monika Szymaƒska
CURRENT SEXOLOGICAL LITERATURE REVIEW

Zwiàzek pomi´dzy satysfakcjà
seksualnà a ogólnym
dobrym samopoczuciem kobiet
Davison S.L., Bell R.J., LaChina M., Holden S.L.,
Davis S.R. J. Sex, Med. 2009, 6, 10, 2690-2697.

Grupa badawcza:
Do badaƒ zakwalifikowano 349 kobiet spoÊród 421. By∏y to kobiety w wieku 18–65 lat.
Przy doborze osób do badania zwracano
uwag´ na to, czy kobiety osiàgajà satysfakcj´ z ˝ycia seksualnego, czy te˝ nie, a tak˝e
na ich wiek i na to, czy sà w okresie przedmenopauzalnym czy pomenopauzalnym.
Metody badawcze:
Psychological General Well- Being Index
(PGWB), The Beck Depression Index (BDI),
dzienniczek odnoÊnie ˝ycia seksualnego.
Wnioski:
Kobiety niezadowolone z ˝ycia seksualnego mia∏y ogólnie gorsze samopoczucie.
Uzyska∏y mniej punktów w skali General
Well-Being Index (PGWB) ni˝ kobiety odczuwajàce satysfakcj´ z ˝ycia seksualnego.
U kobiet menopauzalnych wykazano, i˝
menopauza nie ma wp∏ywu na ich ogólne
dobre samopoczucie.

SeksualnoÊç kobiet i m´˝czyzn
w wieku 52–90 lat.
Arias-Castillo L., Ceballos-Osorio J., Ochoa J.J.,Reyes-Ortiz C.A. J. Sex. Med. 2009, 6, 11, 3008-3018.
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Grupa badawcza:
Grup´ badawczà stanowi∏o 136 osób.
Byli to emerytowani pracownicy ambulatorium medycznego University Medical Health
w Kolumbii.
57% badanych mia∏o powy˝ej 65 lat,
52% badanych stanowi∏y kobiety,
66% by∏o w zwiàzku ma∏˝eƒskim,
67% badanych uprawia∏o seks,

45% badanych stwierdzi∏o, ˝e seks jest
bardzo wa˝ny w ich ˝yciu,
16% badanych masturbowa∏o si´ w ostatnim roku.
Metoda badawcza:
Pos∏ugiwano si´ wywiadem, który zawiera∏
pytania dotyczàce, np. cz´stotliwoÊci wspó∏˝ycia seksualnego, wa˝noÊci seksu w ˝yciu,
po˝àdania seksualnego i masturbacji.
Wyniki badaƒ:
Dla osób b´dàcych w zwiàzku ma∏˝eƒskim seks ma wi´ksze znaczenie ni˝ dla innych grup.
Osoby b´dàce w zwiàzku ma∏˝eƒskim
odbywajà stosunki seksualne z takà samà
cz´stotliwoÊcià jak badani nie b´dàcy
w zwiàzku ma∏˝eƒskim.
Osoby dla których seks by∏ wa˝ny
w zwiàzku bardziej akceptowa∏y seks i cz´Êciej podejmowa∏y stosunki seksualne.

Zaburzenia seksualne a depresja
Bodenmann G., Ledermann Th.: Depressed
mood and sexual functioning. Int. I. Sex. Health
2007, 19, 4, 63-73.

Z badaƒ Lykins, Janssen i Graham
(2006) wynika, ˝e 9,5% kobiet i 10% m´˝czyzn stwierdza, ˝e ma obni˝one zainteresowanie seksem podczas depresji. Potwierdzajà to badania Bancroft, Strong, Carnes,
Vukadinovic i Long (2003).
Grupa badawcza: 198 par
Wiek kobiet:
21% 20–30 lat
54% 31–40 lat
25% >/41 lat
Wiek m´˝czyzn:
14% 20–30 lat
48% 31–40 lat
38% >/41 lat
Wykszta∏cenie kobiet:
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10% ukoƒczy∏o szko∏´ Êrednià,
48%ukoƒczy∏o szko∏´ wy˝szà,
42% ukoƒczy∏o college lub uniwersytet.
Wykszta∏cenie m´˝czyzn:
7% ukoƒczy∏o szko∏´ Êrednià,
47% ukoƒczy∏o szko∏´ wy˝szà,
46% ukoƒczy∏o college lub uniwersytet,
75% par ∏àczyl zwiàzek ma∏˝eƒski.
Metody badawcze:
● Wywiad biograficzny;
● BDI – Beck Depression Inventory (Beck
i in., 1961);
● Partnership questionnaire (Hahlweg,
1996) – bada jakoÊç i satysfakcj´ ze
zwiàzku;
● MSI –Sexual Satisfaction Scale (Snyder,
1981) – bada jakoÊç komunikacji mi´dzy partnerami, rozwiàzywanie problemów, brak zadowolenia z seksu, histori´ zaburzeƒ seksualnych, konflikty
z dzieçmi);
● SAS – Sexual Activity Scale (Bodenman,
2000);
● SDS – Sexual Dysfunction Scale (Bodenman, 2000)- bada takie zaburzenia
jak: problemy z po˝àdaniem, problemy
z podnieceniem, awersj´ seksualnà,
anorgazmi´, dyspareuni´, zaburzenia
erekcji, przedwczesny wytrysk.
Wnioski:
Znaczàca korelacja mi´dzy wysokimi wynikami BDI u kobiet a wyst´powaniem hipolibidemii, awersji seksualnej, dyspareunii
i problemów z podnieceniem.
Znaczàca korelacja mi´dzy wysokimi wynikami BDI u m´˝czyzn a wyst´powaniem
zaburzeƒ erekcji, awersji seksualnej, anorgazmii, hipolibidemii i dyspareunii.

Codzienne umiarkowane (do 2 kieliszków)
picie czerwonego wina przez kobiety
sprzyja ich udanemu
˝yciu seksualnemu
Mondaini N. i in.: Regular moderate intake of red
win eis linked to a better women’s sexual health.
J. Sex. Med. 2009, 6, 10, 2772-2777.
(Mondaini N., Cai T., Gontero P., Gavazzi A., Lombardi G., Boddi V., Bartoletti R.).

Grupa badawcza:
798 kobiet (w wieku 18–50 lat) mieszkajàce w regionie Chianti (Toskania). Kobiety
te nie mia∏y ˝adnych zaburzeƒ w sferze seksualnej.

Podzia∏ kobiet na trzy grupy:
1. Pijàce codziennie 1–2 kieliszki czerwonego wina.
2. Niepijàce w ogóle alkoholu.
3. Pijàce codziennie wi´cej ni˝ 2 kieliszki
czerwonego wina i/ lub innego rodzaju
alkohol.
Metoda badawcza:
Kwestionariusz Female Sexual Function
Index (FSFI) – badajàcy funkcje seksualne
kobiet + wywiad na temat rodzaju pijàcego
alkoholu i cz´stotliwoÊci picia.
Wyniki badaƒ:
Pierwsza grupa kobiet, czyli te pijàce codziennie 1–2 kieliszki alkoholu, osiàgn´∏a
znaczàco wy˝szy wynik w kwestionariuszu
FSFI ni˝ kobiety z dwóch pozosta∏ych grup.
Kobiety z pierwszej grupy badanych odczuwa∏y wi´kszy poziom po˝àdania i lubrykacji
ni˝ kobiety z dwóch pozosta∏ych grup.
Nie stwierdzono znaczàcych ró˝nic mi´dzy badanymi grupami w zakresie: podniecenia seksualnego, satysfakcji z ˝ycia seksualnego, bólu podczas stosunku seksualnego i orgazmu.

Korelacja mi´dzy
stosunkiem pochwowym
i odruchem wymiotnym u kobiet
Bronner G., Elran E., Uziel N., Eli I.

Grup´ badawcza:
225 kobiet.
Metoda badawcza:
Gagging Scale (GAS) sk∏adajàca si´ z 4 pytaƒ. Pytania by∏y zwiàzane z doÊwiadczaniem trudnoÊci w waginalnej penetracji w∏àczajàc trudnoÊci z wprowadzaniem tamponu,
wprowadzaniem palców zarówno swoich jak
i partnera, trudnoÊci ze stosunkiem pochwym.
Korelacje by∏y obliczane za pomocà T – testu
Levene.
Kobiety, które doÊwiadcza∏y trudnoÊci
z wprowadzaniem przez nie palców do pochwy albo ze stosunkiem p∏ciowym osiàgn´∏y wy˝sze wyniki w skali GAS ni˝ kobiety, które nie doÊwiadcza∏y takich trudnoÊci
(p= 0,031; p= 0,042; p= 0,026).
Wyniki:
Wyniki badaƒ wskazujà, ˝e trudnoÊci
z penetracjà waginalnà sà skorelowane
z trudnoÊciami w osiàgni´ciu zdrowego stanu z´bów zwiàzanego z nadmiernym odruchem wymiotnym u kobiet.
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Podniecenie seksualne
u ciemnoskórych Afrykanek
i Europejek o jasnym kolorze skóry
Katherina Y. Reed Hughes, Psy.D; Veanne N.
Anderson, PhD; 2007. Int. J. Sex. Health 2007,
19, 2, 17-32.

Grupa badawcza:
46 ciemnoskórych Afrykanek i 75 Europejek
o jasnym kolorze skóry. By∏y to studentki
uniwersytetu. Kobiety deklarowa∏y, ˝e
wszystkie majà heteroseksualnà orientracj´
p∏ciowà. Wszystkie kobiety mia∏y powy˝ej 18
roku ˝ycia. Ârednia wieku wynosi∏a 20 lat.
M∏odsze by∏y kobiety ciemnoskóre.
W pierwszej cz´Êci badania kobiety by∏y
testowane w grupach po 30–40 osób. Przeprowadzano wywiad, uzupe∏niano takie kwestionariusze jak: the Revised Mosher Sex Guilt Inventory, Sensation Seeking Scale.
Druga cz´Êç badania zosta∏a przeprowadzona po 2–3 tygodniach po cz´Êci pierwszej. Ka˝da z kobiet zosta∏a zbadana indywidualnie. Badanym zosta∏ pokazywany najpierw film neutralny, a nast´pnie film ero-

tyczny. Ka˝dej z badanych pokazywano film
zarówno z ciemnoskórymi jak i z bia∏oskórymi aktorami.
Wyniki badaƒ:
Kobiety ciemnoskóre odczuwa∏y wi´ksze
subiektywne podniecenie seksualne podczas oglàdania filmów z ciemnoskórymi aktorami ni˝ z bia∏oskórymi. Natomiast bia∏oskóre kobiety odczuwa∏y taki sam poziom
podniecenia bez wzgl´du na kolor skóry
grajàcych w filmach erotycznych aktorów.

The Scale to Measure Attitudes
Toward Women`s Genitals(ATWGS)
Debra L. Herbenick, PhD, MPH; J. Sex. Med. 2009, 3

Skala ATWGS sk∏ada si´ z 10 -ciu pozycji. Pokazuje, i˝ na postawy kobiet wobec
ich genitaliów ma wp∏yw ich historia seksualna, opieka ginekologiczna, orgazm i u˝ywanie wibratorów. Na postawy m´˝czyzn
wobec kobiecych genitaliów majà wp∏yw ich
doÊwiadczenia seksualne. Skala mo˝e mieç
szerokie zastosowanie np. w terapii partnerskiej, w edukacji seksualnej. ◗

Tab. 1. Porównanie wyników badaƒ mi´dzy kobietami a m´˝czyznami
Pozycje

Kobiece genitalia sà pi´kne
Kobiety powinny byç dumne ze swoich genitaliów
Chcia∏abym/ Chcia∏bym,
aby wi´cej ludzi docienia∏o pi´kno kobiecych genitaliów
Kobiece genitalia prawdopodobnie smakujà okropnie
Kobiece genitalia sà brzydkie
Kobiece genitalia brzydko pachnà
Chcia∏abym/ Chcia∏bym, aby spo∏eczeƒstwo
by∏o bardziej otwarte wobec kobiecych genitaliów
Kobiece genitalia sà brudne, nieprzyzwoite
Mam pozytywnà postaw´ wobec kobiecych genitaliów
Kobiece genitalia sà przyjemne w dotyku
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Grupa badawcza
ogó∏em
N=574

Kobiety
N=347

M´˝czy˝ni
N=227

0,617
0,573

0,6
0,545

0,509
0,538

0,615
0,494
0,65
0,54

0,445
0,585
0,602
0,554

0,436
0,657
0,606
0,436

0,504
0,427
0,632
0,605

0,601
0,474
0,528
0,586

0,573
0,384
0,53
0,489
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