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Drodzy Czytelnicy,
oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Przeglądu Seksuologicznego zawierający prace łączące seksuologię
z obszarami neurologii, ginekologii
i chorób zakaźnych oraz jeden artykuł historyczny.
Autorzy pierwszej z prac, na podstawie badań przeprowadzonych wśród pacjentów leczonych z powodu padaczki,
wskazują, że tematy życia seksualnego są bardzo rzadko
poruszane podczas rutynowych wizyt u neurologów. Co
gorsza, pacjenci najczęściej interpretują to jako brak zainteresowania lekarzy tematem ich seksualności, dostrzegają
również brak kompetencji personelu medycznego w prowadzeniu rozmów na ten temat. Dane te nie odbiegają istotnie
od analogicznych wskaźników opisywanych dla pacjentów
cierpiących z powodu innych chorób przewlekłych, które
mogą wywierać negatywny wpływ na ich życie seksualne.
Skłania to do refleksji, że seksualność pacjenta nadal pozostaje obszarem bardzo zaniedbywanym w opiece medycznej i konieczne są działania edukacyjne skierowane
do różnych specjalności medycznych w celu zwiększenia
kompetencji w tym obszarze wiedzy oraz motywacji do podejmowania rozmowy na temat sfery tak ważnej dla jakości
życia pacjentów. Kolejna z prac stanowi przegląd aktualnych
badań na temat funkcjonowania seksualnego i jakości życia kobiet cierpiących z powodu endometriozy. Jarosław
Stusiński w artykule poświęconym historii seksuologii przybliża Czytelnikom obraz popularyzacji wiedzy na temat seksualności w Europie w okresie pierwszych dekad XX wieku.
Zdrojewicz, Kowalik i Jagodziński zwracają natomiast uwagę na istotny klinicznie problem zakażeń układu moczowo-płciowego wywoływanych przez Mycoplasma genitalium,
przedstawiając obraz kliniczny oraz możliwości diagnostyki
i leczenia tej infekcji.
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Streszczenie
Seksualność człowieka stanowi bardzo ważny element jego życia – z jednej strony, świadczy bowiem o jego
kondycji psychofizycznej, z drugiej zaś jest wykładnią ogólnej aktywności organizmu [1, 2, 3]. Ponadto, satysfakcja seksualna jest ważnym czynnikiem wpływającym na ogólną jakość życia pacjentów z padaczką [4, 5, 6].
W literaturze zwraca się uwagę, że funkcjonowanie seksualne człowieka może ucierpieć w związku z pogorszeniem stanu zdrowia [7, 2, 8, 9, 10]. Jeśli chodzi o osoby chore na padaczkę to, jak twierdzi Luef (2008), często
opisywane są dysfunkcje seksualne, a zaburzenia w tym obszarze – w tej grupie chorych, występują częściej
niż u pacjentów z innymi przewlekłymi chorobami neurologicznymi. Z kolei wyniki badań Fishera i wsp. (2000)
[11] wykazały, że wśród czynników kształtujących jakość życia zaburzanych na skutek przyjmowania leków
przeciwpadaczkowych, osoby chore na padaczkę wymieniały m.in. życie seksualne.
Z uwagi na to, że płaszczyzna funkcjonowania seksualnego ma znaczenie w procesie przywracania zdrowia
i sprzyja poprawie jakości życia – powinna być zatem przedmiotem zainteresowania lekarzy. Tymczasem
większość chorych nie rozmawia na ten temat ze swoim lekarzem [12]. Ponadto istnieje niewiele badań
dotyczących zachowań seksualnych człowieka – szczególnie w odniesieniu do osób z różnymi jednostkami
chorobowymi. Niektórzy autorzy zwracają uwagę, że przyczyną tego faktu może być silna tendencja do
badania tego, co może być mierzone w sposób obiektywny [13].
Wydawało nam się interesujące zbadanie opinii pacjentów z padaczką, jak często osiągają satysfakcję seksualną,
co jest najbardziej częstą przyczyną problemów występujących w tej sferze funkcjonowania. Wśród postawionych celów badania była też odpowiedź na pytanie jak często wg opinii badanych osób pojawiają się tematy
związane z seksualnością oraz co stanowi przeszkodę do poruszania tych kwestii podczas wizyt lekarskich.
Przegl Seks 2017; 1(49): 2–9
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Słowa kluczowe:
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Summary
Human sexuality constitutes a very important part of a man’s life – on one hand, it is a sign of his psychological
and physical condition; on the other, it is a sign of a general activity and soundness of the organism [1, 2, 3].
Moreover, sexual satisfaction is an important factor having effect on the general quality of life of epileptic
patients [4, 5, 6].
In related literature attention is drawn to the fact that sexual functioning of a man may deteriorate due to
degeneration of medical condition [7, 2, 8, 9, 10]. According to Luef (2008), frequent sexual dysfunctions and
disorders are observed in epileptic patients appearing more often in this group of patients in comparison
with other patients with chronic neurological diseases. On the other hand, the results of research by Fisher
et al. (2000) [11] showed that among the factors moulding the quality of life which are impaired in connection
with the administration of seizure medications and most often mentioned by epileptic patients was, among
other things, their sexual life.
As the sexual life play an important role in the recovery process and fosters the improvement of life’s quality
in general, it should therefore be the subject of interest of physicians. Meanwhile, the majority of the patients
never talk about it with their physicians [12]. Additionally, research into man’s sexual behaviour is scarce –
especially with respect to individuals suffering from different diseases. Some of the authors draw attention
to the fact that the underlying reason for this situation may be a strong tendency towards examining the
factors which can be objectively measured [13].
It seemed interesting for us to examine the opinion of epileptic patients on how often they reach sexual
satisfaction and what the most frequent causes of the problems in this sphere of their lives are. Other research
objectives also included finding an answer to the question how often, according to the examined individuals,
sexuality-related topics are raised and what potential barriers for discussing them the appointment with the
physician may be.

Key words:
sexuality of epileptic patients, human sexuality, epilepsy, opinion of patients

praca oryginalna, praca recenzowana

Cel
1.
2.

3.
4.

Celem badania było:
Wyróżnienie najczęstszych zaburzeń funkcji seksualnych w grupie pacjentów z padaczką.
Poznanie opinii osób chorych na padaczkę odnośnie częstości podejmowania tematu funkcjonowania w sferze funkcjonowania seksualnego
w gabinetach lekarskich.
Poznanie oczekiwań badanych dotyczących podejmowania tego tematu podczas wizyt lekarskich.
Poznanie opinii pacjentów z padaczką na temat
możliwych barier stanowiących przeszkodę w podejmowaniu rozmów.

Materiał i metoda:
W badaniu wzięły udział osoby pełnoletnie, chore na padaczkę. Przeprowadzono je metodą CAWI
(Computer-Assisted Web Interview). Badani samodzielnie wypełniali ankietę on-line, która była dostępna
w dniach 1.2.−16.3.2016 r. na portalu TacyJakJa.pl,
w dziale epilepsja. Zaproszenia do udziału w badaniu
rozsyłano także drogą mailową. W okresie objętym
badaniem ankietę wypełniły 284 osoby.

Osoby badane
Charakterystykę socjodemograficzną badanych
przedstawiono w tabeli 1.
Przegl Seks 2017; 1(49): 2–9

3

4

J. Jędrzejczak, K. Owczarek, H. Rozenek, T. Krasuski

Tabela 1. Osoby badane – charakterystyka
socjodemograficzna
Zmienna

Spośród badanych osób, 269 zadeklarowało, że
przyjmuje leki przeciwpadaczkowe. Wybrane aspekty
dotyczące charakterystyki klinicznej badanych przedstawiono w tabeli 2.

Dane w %

Płeć

Wiek

Miejsce
zamieszkania

Wykształcenie

kobiety

68

mężczyźni

32

18−25 lat

18

26−30 lat

19

31−40 lat

41

41−50 lat

17

ponad 50 lat

5

wieś

19

miasto poniżej 50. tys.
mieszkańców

17

miasto od 50 do 200 tys.
mieszkańców

29

miasto powyżej 200 tys.
mieszkańców

35

podstawowe

4

średnie

44

wyższe

52

Tabela 2. Osoby badane – charakterystyka
kliniczna
Zmienna

Dane w %

Leczenie

Częstość napadów
w ciągu ostatniego
roku

monoterapia

46

politerapia

54

brak napadów

36

do 6 napadów

26

powyżej 6 do 12
napadów

10

powyżej 12 napadów 28

Analiza statystyczna
Do statystycznej oceny różnic między grupą mężczyzn i grupą kobiet zastosowano tablice wielopolowe
Chi- kwadrat. Jako kryterium istotności statystycznej
przyjęto wartość p ≤ 0,05.

W badanej grupie liczebnie dominowały kobiety. Najwięcej osób znalazło się w grupie pacjentów
w przedziale wiekowym 31–40 lat. Przede wszystkim
były to osoby zamieszkałe w dużych miastach – powyżej 200 tysięcy mieszkańców (35%) oraz w miastach
od 50 do 200 tysięcy mieszkańców (29%). W badanej
grupie najwięcej było osób z wykształceniem wyższym (52%) i średnim (44%).

Wyniki
Spośród 284 respondentów – 73% zadeklarowało,
że w ciągu ostatniego roku miało partnera seksualnego, wśród badanych mężczyzn odsetek ten wyniósł
62%, a wśród kobiet 79%. Na wykresie 1 przedstawiono opinie badanych dotyczące częstości występowania (w ciągu ostatniego roku) problemów w sferze
seksualnej pojawiających się z różnych przyczyn.

Wykres 1. Częstość występowania problemów z jakością życia seksualnego – opinie badanych
Nigdy  

Rzadko  

Czasami  

Obniżenie libido

Często  
25

21
35

Zaburzenia erekcji
Anorgazmia

Wśród osób z padaczką 69% obserwuje u siebie
obniżone libido, 54% mężczyzn uskarża się na zaburzenia erekcji natomiast 72% kobiet uskarża się brak

24
58

Zawsze  

17
25

21

Obawa przed wywołaniem napadu

Przegl Seks 2017; 1(49): 2–9

Bardzo często  

14
14

17

13
7

11
12

Odmowa

9
12

14

5

6
11

7

7

4 6 2 5

orgazmu. Jako mniej istotne uznano inne problemy
związane z jakością życia seksualnego (m.in.: skutki
uboczne leków strach lub brak zgody partnera).

5
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Wykres 2 przedstawia opinie badanych dotyczące obserwowanych zmian w zakresie jakości życia

seksualnego po wprowadzeniu leczenia przeciwpadaczkowego.

Wykres 2. Ocena jakości życia seksualnego po wprowadzeniu leczenia LPP – opinie badanych

22

14
Bardzo się pogorszyła
Trochę się pogorszyła

20

Jest taka sama jak wcześniej
Trochę się polepszyła
Bardzo się polepszyła

62

Chociaż większość osób uważa że przyjmowanie
leków nie powoduje zmian w osiąganiu satysfakcji seksualnej, to znaczny odsetek pacjentów (34%) uskarża
się na pogorszenie jakości życia w tym zakresie pod
wpływem leków. Nieznaczna liczba osób odczuwa poprawę (4%). W tym aspekcie, wpływu leków na jakość

życia seksualnego nie obserwowano statystycznie
istotnych różnic między grupami kobiet i mężczyzn.
Na wykresie 3 przedstawiono częstość występowania problemów seksualnych u pacjentów przyjmujących mono- i politerapię mających związek z przyjmowaniem leków przeciwpadaczkowych.

Wykres 3. Występowanie problemów seksualnych u pacjentów z mono- i politerapią
Zdecydowanie + raczej tak
Trudno powiedzieć + raczej nie + zdecydowanie nie
Monoterapia

N = 96

33

67

43

Politerapia N = 118

57

Wykres 4 przedstawia opinie badanych dotyczące tego jak często i z czyjej inicjatywy podczas wizyt
lekarskich poruszany jest temat ich funkcjonowania
seksualnego.

W badaniu stwierdzono, że osoby będące na monoterapii mniej często doświadczają problemów ze
swoją seksualnością niż osoby na politerapii. Taka
tendencja przejawia się bez względu na płeć. Statystycznie istotnych różnic między kobietami i mężczyznami nie wystąpiły na poziomie p ≤ 0,05.

Wykres 4. Częstość/inicjatywa rozmów dotyczących funkcjonowania seksualnego podczas wizyt
lekarskich
Nigdy  

Rzadko  

Czasami  

Ogólnie

Bardzo często  

75

67

Zawsze
15

81

Z inicjatywy lekarza

Z inicjatywy pacjenta

Często  

7
10

18

5
10

21
21
4 1
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Jedynie 25% osób z padaczką informuje, że temat seksualności pojawił się w trakcie ich wizyt
u lekarza. Natomiast, w znacznym odsetku (75%)
sfera seksualności pacjenta jest pomijana podczas

takich wizyt. Jednocześnie opinie badanych wskazują, że motyw seksualności częściej jest poruszany
z inicjatywy pacjenta (33%), niż z inicjatywy lekarza
(19%).

Wykres 5. Czy temat funkcjonowania seksualnego powinien być poruszany w gabinetach lekarskich –
opinie badanych

5 8

26

35

22

Zdecydowanie nie
Raczej nie
Trudno powiedzieć
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Tylko jeśli pacjent zainicjuje temat

4

Na wykresie 5 przedstawiono opinie badanych,
dotyczące potrzeby podejmowania tematu funkcjonowania seksualnego w gabinetach lekarskich.
Większość pacjentów z padaczką (57%) jest zdania,
że temat ten powinien być podejmowany podczas wizyt lekarskich. Zdecydowanie negatywne zdanie ma
5% badanych, a 4% uważa, że jest to możliwe tylko pod
warunkiem, że to pacjent rozpocznie rozmowę. Wśród
kobiet, odsetek osób zdecydowanie zaprzeczających
jakoby funkcjonowanie seksualne stanowiło dogodny temat rozmów z lekarzem wynosił 5% natomiast

wśród mężczyzn ten odsetek był niższy (3%). Pogląd,
że wystarczającym usprawiedliwieniem poruszania
tematu seksualności jedynie w przypadku, gdy temat
ten zainicjowany jest przez pacjenta zaprezentowało 4% kobiet i 3% mężczyzn. Proporcje odpowiedzi
w poszczególnych kategoriach częstości nie stanowił
podstawy do stwierdzenia różnić między płciami.
Wykres 6 prezentuje opinie pacjentów na temat
barier mogących być przyczyną nie podejmowania
tematu, dotyczącego ich funkcjonowania w sferze
seksualnej.

Wykres 6. Opinie badanych na temat barier/przyczyn nie podejmowania tematu funkcjonowania
seksualnego w gabinetach lekarskich
Zdecydowanie nie + raczej nie

Trudno powiedzieć
53

Ograniczony czas trwania wizyty lekarskiej

Kwestie życia seksualnego nie należą do kompetencji
lekarza prowadzącego
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30

33
24

29

20

36

Unikanie tego tematu przez lekarza prowadzącego

Zdaniem osób z padaczką największą przeszkodą
w poruszaniu zagadnień związanych z seksualnością
stanowi fakt, że jakość życia seksualnego nie wnosi
dla lekarza istotnych informacji dla przebiegu leczenia padaczki. Drugim co do istotności powodem jest
to, iż pacjenci nie uważają, że te zagadnienia leżą
w zakresie kompetencji lekarzy. Zarówno kobiety jak
i mężczyźni nie przejawili istotnych różnic w poglądach dotyczących przeszkód w poruszaniu tematu
seksualności w trakcie wizyt lekarskich.

18

47

Własne poczucie wstydu

Jakość życia seksualnego nie jest dla lekarza
prowadzącego istotną informacją

Raczej tak + zdecydowanie tak

34

20
19

47
58

Dyskusja
Wyniki uzyskane w badaniu potwierdzają, że
trudności w realizacji potrzeb seksualnych pacjentów
z padaczką stanowią powszechny problem [14, 15].
W zbadanej przez nas grupie osób 69% zgłasza, że
odczuwa obniżony popęd seksualny. Prawie kobiet
(72%) nie odczuwa orgazmu podczas stosunku płciowego, a przeszło połowa mężczyzn (54%) zgłasza
problemy związane z osiągnięciem lub utrzymaniem
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erekcji. Dane te powinny przykuwać uwagę specjalistów z kilku powodów: po pierwsze, świadczą o znacznym rozpowszechnieniu tego typu problemów; po
drugie, dowodzą, że zaburzenia funkcji seksualnej
wśród pacjentów z padaczką są częstsze, niż w populacji ogólnej. Przykładowo Izdebski (2012) podaje, że
problemy z osiągnięciem orgazmu zgłasza 9% kobiet,
a 8% uważa, że ma za małe potrzeby. Wśród mężczyzn
jest wręcz przeciwnie – zgłaszają oni trudność związaną ze zbyt dużymi potrzebami seksualnymi (16%).
Częstość występowania zaburzeń funkcji seksualnych wśród pacjentów z padaczką sugeruje, że będą
oni zainteresowani podjęciem kroków, mających na
celu zminimalizowanie lub całkowite poradzenie sobie z dotykającymi ich problemami. Takie założenie
znajduje potwierdzenie w wynikach przeprowadzonego badania, gdzie jedynie 5% badanych stwierdziło, że
zdecydowanie nie powinno się poruszać tego tematu
w gabinecie epileptologa. Chęć rozmowy o swoim życiu seksualnym wykazało 57% pacjentów, a 26% nie
jest pewna swojego zdania. Wart podkreślenia jest
również fakt, że tylko 4% badanych uważa, że temat
ten może być omówiony tylko pod warunkiem, iż pacjent zainicjuje rozmowę. Prezentowane opinie na ten
temat nie różnicowały badanych osób ze względu na
płeć. Z oczywistym zastrzeżeniem przewagi kobiet
w tym badaniu. Pomimo, że zasady randomizacji zostały zachowane.
Częstość występowania problemów w zakresie życia seksualnego oraz powszechność opinii, iż powinny
one zostać omówione podczas wizyty lekarskiej sugeruje, że stanowią one źródło zmartwienia, a czasem
i cierpienia pacjentów. Co więcej, można przypuszczać, że osoby te mają motywację, żeby poddać się
procesowi terapeutycznemu. Oznacza to, że na ogół
pacjenci oczekują rozmów na temat ich seksualności,
a podjęcie tematu przez lekarza tych zagadnień nie
może się spotkać z negatywną opinią. Na podstawie
otrzymanych wyników, tego typu reakcji można się
spodziewać jedynie u 5% pacjentów z padaczką. Zaledwie, niewielka liczba osób uważa, że to pacjent
powinien inicjować taką rozmowę (4%).
Obecnie przyjmuje się, że lekarz powinien traktować pacjenta holistycznie uwzględniając w procesie
leczenia jego całościowe funkcjonowanie [4, 16]. Powszechność zaburzeń seksualnych współistniejących
z padaczką stanowi przesłankę do tego, żeby omówić
je z pacjentem podczas wizyty kontrolnej. Okazuje się
jednak, że tak się nie dzieje – 75% pacjentów nigdy
nie rozmawiała o swoim funkcjonowaniu seksualnym

z lekarzem. Brak tego typu rozmów powinna dziwić
ze względu na rozpowszechnienie tych problemów,
ale podejmowanie tematu seksualności pacjentów
jest rzadkim zjawiskiem, co potwierdza literatura
[17, 18, 19].
Niepokojące jest także to, że pacjent, który potrzebuje pomocy, sam musi o nią zabiegać, ponieważ jedynie 19% rozmów o problemach seksualnych inicjowali
lekarze. Jest to trudne do zaakceptowania, ponieważ
badania pokazują, że podejmowanie problematyki
swojego życia seksualnego, jest dla pacjentów wysoce
stresujące, ze względu na wstydliwy charakter omawianego tematu. Ponadto pacjenci często nie wiedzą,
że mogą otrzymać pomoc lub traktują swoje problemy
jako integralną cześć swojego stanu zdrowia, który
nie może podlegać żadnym pozytywnym w skutkach
oddziaływaniom ze strony lekarza [17, 19].
Pacjenci mają także problem z zidentyfikowaniem,
do kogo powinni zgłosić się o pomoc, jak pokazały
wyniki badań prawie połowa badanych (47%) uważa,
że pomoc w zakresie życia seksualnego nie należy do
kompetencji lekarza epileptologa. Jeszcze więcej osób
(58%) twierdzi wręcz, że lekarz prowadzący nie jest
zainteresowany jakością życia seksualnego swojego
pacjenta. Wyrażone w tej kwestii opinie pacjentów
powinno budzić zdziwienie, jeśli weźmie się pod uwagę, iż według badanych jedynie 36% lekarzy nie unikało tego tematu. Uzyskane wyniki można zestawić
z opiniami przedstawianymi przez lekarzy. Okazuje
się, że 22% z nich deklaruje, że jest zainteresowana
problemami natury seksualnej swoich pacjentów, jednocześnie 61% stwierdziło, że nie podjęłaby się takiej
terapii, ponieważ nie jest do tego przygotowana merytorycznie. Uwagę zwraca, że 55% lekarzy zupełnie nie
jest zainteresowanych zdrowiem seksualnym swoich
pacjentów [20]. Oczywistym jest, że przedstawiona
analiza dotyczy tej konkretnej grupy badawczej i nie
może być podstawą do uogólnień w całej populacji.
Nie mniej jednak jest to wyraźny sygnał, który wskazuje na potrzebę i oczekiwanie pacjentów na swobodną dyskusję na ten temat ze swoim lekarzem.
Autorzy przytoczonego badania uważają, że powodem tego może być między innymi brak czasu na
przeprowadzenie odpowiednich procedur. Pacjenci
w przeważającej części nie uznają takiego uzasadnienia. Wśród pacjentów z padaczką, na barak wystarczającej ilości wskazuje 29% badanych.
Na ważność nawiązania rozmowy o życiu seksualnym pacjentów podczas wizyty wskazują też
inne wyniki. W opinii badanych jego jakość uległa
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pogorszeniu (34%) po wprowadzeniu leczenia LPP.
Zmiana na gorsze nie wydaje się czymś zaskakującym
ze względu na działania niepożądane leków przeciwpadaczkowych, które mogą zaburzać funkcje seksualne [21], a także ze względu na sugestywne informacje
zawarte w ulotkach, dołączanych do leków. Jednak
taka sytuacja może powodować, że pacjenci będą dopatrywali się źródła swoich problemów w leczeniu,
a nie w samej padaczce. Tym samym za swoje negatywne odczucia mogą obwiniać lekarzy. Zainicjowanie
rozmowy może w takiej sytuacji pozwolić wyjaśnić
pacjentowi, co stanowi realne źródło jego problemów,
a także zbuduje pozytywny wizerunek lekarza.
Wśród wyników zwraca uwagę, wiek badanych –
78% z nich stanowiły osoby między 18 a 40 rokiem
życia. Oznacza to, że wymieniane trudności dotyczą
osób, które dopiero zaczynają swoje życie seksualne,
tym samym – budują swoją postawę wobec jego jakości i osobistego znaczenia [22]. Są to także osoby,
które rozwojowo powinny rozkwitać seksualnie, dla

których ma ono stanowić źródło znacznej przyjemności, a także być jednym z elementów scalających
relację partnerską [1]. Niemniej istotny jest również
wątek reprodukcyjny, który w tym wieku stanowi jedno z podstawowych zadań rozwojowych. Tym czasem
może on zostać zaburzony, ze względu na negatywne
przekonania i obiektywne trudności, jak np. zaburzenia erekcji [7].

Wnioski:
1. Większość pacjentów (75%) deklaruje, że temat
funkcjonowania seksualnego nigdy nie jest poruszany w trakcie wizyty.
2. Jednocześnie tylko 13% badanych uważa, że sfera
życia seksualnego nie powinna być przedmiotem
wizyty u lekarza.
3. Wśród pacjentów istnieje przekonanie, że temat
funkcjonowania seksualnego nie leży w kompetencjach lekarza; badani uważają też, iż nie jest
on dla epileptologa istotny.
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Summary
Human sexuality constitutes a very important part of a man’s life – on one hand, it is a sign of his psychological
and physical condition; on the other, it is a sign of a general activity and soundness of the organism [1, 2, 3].
Moreover, sexual satisfaction is an important factor having effect on the general quality of life of epileptic
patients [4, 5, 6].
In related literature attention is drawn to the fact that sexual functioning of a man may deteriorate due to
degeneration of medical condition [7, 2, 8, 9, 10]. According to Luef (2008), frequent sexual dysfunctions and
disorders are observed in epileptic patients appearing more often in this group of patients in comparison
with other patients with chronic neurological diseases. On the other hand, the results of research by Fisher
et al. (2000) [11] showed that among the factors moulding the quality of life which are impaired in connection
with the administration of seizure medications and most often mentioned by epileptic patients was, among
other things, their sexual life.
As the sexual life play an important role in the recovery process and fosters the improvement of life’s quality
in general, it should therefore be the subject of interest of physicians. Meanwhile, the majority of the patients
never talk about it with their physicians [12]. Additionally, research into man’s sexual behaviour is scarce –
especially with respect to individuals suffering from different diseases. Some of the authors draw attention
to the fact that the underlying reason for this situation may be a strong tendency towards examining the
factors which can be objectively measured [13].
It seemed interesting for us to examine the opinion of epileptic patients on how often they reach sexual
satisfaction and what the most frequent causes of the problems in this sphere of their lives are. Other research
objectives also included finding an answer to the question how often, according to the examined individuals,
sexuality-related topics are raised and what potential barriers for discussing them the appointment with the
physician may be.

Key words:
sexuality of epileptic patients, human sexuality, epilepsy, opinion of patients
original research, peer reviewed
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Objective
1.
2.

3.

4.

Variable

The purpose of the research was to:
identify the most frequent sexual function
disorders in the group of epileptic patients.
Become familiar with the opinion of epileptic
patients concerning the frequency of discussion
of their sexual life in physician’s surgeries.
become familiar with the expectations of
respondents with respect to discussion of this
topic during appointments with physicians.
establish the opinion of epileptic patients on the
possible barriers constituting obstacles in the
discussion.

Materials and methods
Participating in the interview were mature
individuals suffering from epilepsy. The The interviews
were carried out using the CAWI (Computer-Assisted
Web Interview) method. The respondents filled out the
online questionnaires themselves; the questionnaire
was published and available from 1.2.−16.3.2016
at the TacyJakJa.pl web site in the tab devoted to
epilepsy. Invitations to participating in the interview
were also distributed by e-mail. 284 individuals
participated in the interview.

Education

Data in %
primary

4

secondary

44

higher

52

In the examined group, the dominating gender was
female. The largest number of individuals were in the
age group 31–40. They were individuals living in large
cities – with the population of over 200 thousand
(35%) and in towns with the population from 50 to
200 thousand (29%). In the examined group, the
largest group were individuals with higher (52%) and
secondary (44%) education.
From among the respondents, 269 declared
that they take anti-epileptic drugs. Selected aspects
of clinical characteristics of the respondents are
presented in Table 2.

Table 2. Respondents – clinical characteristics
Variable

Data in %
monotherapy

46

polytherapy

54

No seizures

36

The socio-demographic characteristic of the
respondents is presented in Table 1.

Up to 6 seizures

26

Table 1. The interviewed individuals –
socio-demographic characteristics

from 6 to 12 seizures

10

over 12 seizures

28

Respondents

Variable
Gender

Age

Place of
residence

Data in %
female

68

male

32

18–25

18

26–30

19

31–40

41

41–50

17

over 50

5

Rural areas

19

Town under 50 thousand

17

Towns from 50 to 200 thousand

29

Town over 200 thousand

35

Treatment

Frequency of
episodes/fits over
the last year

Statistical analysis
For statistical evaluation of differences between
the group of female and male respondents, multifield
tables were used, i.e. Chi-square tables. The value
p ≤ 0.05 was taken as a criterion of statistical
relevance.

Results
From among 284 respondents – 73% admitted
having a sexual partner in the last year – of whom
62% were male and 79% female respondents. Chart 1
presents opinions the respondents with respect to the
frequency of occurrence (in the last year) of problems
related to their sexual life due to various reasons.
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Chart 1. Frequency of occurrence of issues with the quality of sexual life – respondent opinions
Never  

Rarely  

Sometimes  

Often  

25

Loss of libido

21
35

Erectile dysfunction

24

14
14

17

69% of people with epilepsy observe loss of libido,
54% men complain of erectile dysfuntions and 72%
women admit to lack of orgasm. As less relevant were
regarded issues linked with the quality of sexual life
(among other things: medicine-related side effects,
fear or lack of partner’s consent).

12

Refusal

13
7

11

58

Fear of a seizure

Always  

17
25

21

Anorgasmy

Very Often  

9
12

14

5

6
11

7

7

4 6 2 5

Chart 2 presents opinions of the respondents
with respect to observed changes in the quality of
sexual life after the anti-epileptic treatment (seizurefree).

Chart 2. Evaluation of the quality of sexual life following the introduction of the seizure-free treatment –
opinions of respondents

22

14
Much worse

20

A little worse
As before
A little better
A lot better

62

Although the majority of individuals believe
that taking medicine does not affect their sexual
satisfaction, a considerable number of patients
(34%) complain of a worse quality of sexual life
under the influence of drugs. Only few respondents
admitted improvement in this area (4%). In this
aspect, the influence of medicine on the quality

of sexual life has not proven any statistically valid
differences between female and male groups of
patients.
Chart 3 presents the frequency of occurrence of
sexual problems in patients undergoing mono- and
polytherapy linked with the administration of the
anti-seizure drugs.

Chart 3. Occurrence of sexual problems in patients undergoing mono- and polytherapy
Zdecydowanie + raczej tak
Trudno powiedzieć + raczej nie + zdecydowanie nie
Monoterapia

N = 96

Politerapia N = 118

Przegl Seks 2017; 1(49): 10–16

33

67

43

57

13

Opinions of epileptic patients on discussion of their sexual life at surgeries

Chart 4 presents opinions of respondents with
respect to how often and on whose initiative the topic
of sexual life is discussed during the appointments
with the physicians.

In the research, it was established that individuals
undergoing monotherapy have fewer problems with
their sexuality in comparison with the individuals undergoing a polytherapy. This trend is manifested regardless of the gender. Statistically valid differences between
men and women did not occur at the level of p ≤ 0.05.

Chart 4. Frequency/initiative of discussion of sexual life issues during the appointment with the physician
Never  

Rarely  

Sometimes  

Generally

Often  

Very often  

75

Upon doctor’s initiative

Always
15

81
67

Upon patient’s initiative

10
18

Only 25% of individuals with epilepsy advise the
doctor of any issues with their sexuality during the
appointment. In the majority of situations (75%),
patient’s sexuality is neglected during such visits. At

7
5
10

21
21
4 1

the same time, the opinions of respondents show
that the sexual motive is much more frequently
discussed upon the patient’s initiative (33%) rather
than doctor’s initiative (19%).

Chart 5. Should the topic of sexual life be discussed at physician’s surgery – patient opinions
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Chart 5 presents opinions of respondents with
respect to the need for discussion of sexual life issues
at surgeries.
The majority of epileptic patients (57%) believe
that this topic should not be discussed during the
appointment with the physicians. 5% of respondents
have a negative opinion, and 4% believe that it is
possible only subject to that the patient brings
the topic up. Among women, the percentage of
individuals decisively denying that sexual life is
a convenient topic of conversation with the physician
was 5% while in the male group this rate was lower
(3%). The view that a sufficient justification of the
sexuality issue was only it being brought up by the
patient was expressed by 4% female and 3% male
respondents. The proportion of replies in individual
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Hard to say
Rather yes
Definitely yes
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frequency categories did not constitute the basis
for identification of differences between the two
genders.
Chart 6 presents opinions of patients concerning
barriers underlying the failure to discuss the topics
concerning their sexual life.
In the opinion of epileptic patients, the largest
obstacle in discussing the issues linked with sexuality
is the fact that the quality of sexual life does not bring
any relevant information for the doctor about the
course of epileptic treatment. The other relevant
issue is the patients’ belief that these issues do not
lie within the physicians’ competences. Neither
men, nor women display any significant differences
in discussing the sexuality issues during the
appointments with the physician.
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Chart 6. Opinions of respondents concerning the barriers/causes of failure to discuss the topic linked with
sexual life at surgeries
Definitely no + rather not

18

47

Own sense of shame

Sexual life issues are not within the
competence of the attending physician

Discussion
The research results confirm that difficulties
in the fulfilment of the sexual needs of epileptic
patients constitute a general problem [14, 15]. 69% of
respondents reported loss of sexual drive. Nearly
of women (72%) do not have an orgasm during the
sexual intercourse and over half of male respondents
(54%) admit having problems linked with achieving or
upholding erection. This data should draw attention
of specialists for several reasons: firstly, they prove
a considerable occurrence of this type of issues;
secondly, they prove that sexual function disorders are
more frequent in patients with epilepsy in comparison
with the general population. For example, according
to Izdebski (2012) issues with having an orgasm are
reported by 9% of women and 8% believe that they
have too little needs. Among men, the situation is
contrary – they report difficulties linked with too high
sexual needs (16%).
The frequency of occurrence of sexual function
disorders among patients with epilepsy suggests that
they could be interested in taking measures aimed
at minimising or overcoming of the issues. Such an
assumption is confirmed by the results of the survey
where only 5% of respondents declared that this topic
should not be discussed at the physicians surgery at
all. 57% of the patients did express interest in talking
about their sexual life and 26% were not sure about
their opinion. Also worth emphasising is the fact that
only 4% of respondents believe that this topic may be
discussed only if the patient brings it up. Opinions
presented about the topic did not differentiate the
respondents with regard to gender. With an obvious
prevalence of women in this research although the
randomisation issues were upheld.
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Avoiding the topic by the physician
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The frequency of occurrence of issues with respect
to sexual life and generality of opinions that they
should be discussed during the appointment with the
physician suggests that they are a source of concern
and sometimes suffering of the patients. Moreover, it
can be expected that these individuals are motivated
to undergo a therapy. It means that in general,
patients expect the sexuality related topics to be
discussed and bringing this up by the physician may
not be be negatively received. Based on the research
results, this type of response may only be expected of
5% of patients with epilepsy. Only little percentage of
respondents believe that it is the patient who should
raise the issue (4%).
At present, it is assumed that physician should
regard the patient holistically and consider his/her
overall functioning in the treatment process [4, 16].
The common occurrence of sexual disorders coexisting with epilepsy is a prerequisite for discussing
them with the patient during the appointment. It
turns out, however, that this is not the case – 75%
of patients never spoke about their sexual life with
the doctor. Lack of this type of conversations should
come as a surprise because of the general nature of
the issue; however, discussion of the patient sexuality
is a rare phenomenon which is also confirmed by
literature [17, 18, 19].
Another worrying thing is that the patient who
needs help has to ask for it himself because only 19%
of talks about sexual problems were initiated by the
physicians. It is difficult to accept as the research
shows that undertaking the sexual life issues is highly
stressful for the patients due to the embarrassing
nature of the topic. Furthermore, the patients often
do not know that they may obtain help or treat their
problems as integral part of their health condition
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which hence may not be subject to any positive
intervention by the doctor [17, 19].
Patients also have problems identifying the source
of help; the research results show that nearly half
of the respondents (47%) believe that support with
respect to sexual life is not within the competence
of epileptologist. Even more patients believe (58%)
that the attending physician is not interested in the
quality of sexual life of their patients. The patient
opinions in this matter should come as a surprise in
view of the fact that according to the respondents
only 36% of physicians did not avoid the topic. The
obtained results may be compared to the opinions
of the physicians. It turns out that 22% of them
declare that they are interested in sexual issues of
their patients and at the same time 61% declared that
they would never undertake such a therapy as they are
not prepared for it from a subject matter perspective.
It is interesting to observe that 55% of physicians
are completely disinterested in sexuality of their
patients [20]. It is obvious that the presented analysis
concerns this particular research group and may not
constitute the basis for generalisation concerning the
entire population. Nevertheless, it is a clear signal
pointing out to the needs and expectations of the
patients for a free discussion of this topic with their
physicians.
The authors of the aforesaid research believe
that the cause may be lack of time for implementing
the relevant procedures. The patients, in majority
of cases, do not acknowledge such a justification.
Among patients with epilepsy, 29% of point out to
insufficient amount of time.
The importance of discussion of patients’ sexual
lives during the appointment is emphasised in
the results of other research. In the opinion of the
respondents, its quality deteriorated (34%) following
the introduction of the anti-seizure drugs. This

change to worse does not seem to be a shocking
due to undesirable effect of the antiepileptic drugs
which may cause disorders of sexual functions [21],
as well a due to suggestive information contained
in the leaflets attached to the drugs. This situation,
however, may result in a situation where patients seek
the source of their problems in the therapy, not in the
epilepsy as such. Hence, they may blame doctors for
their negative feelings. Bringing the topic up may in
this situation allow to explain to the patient what the
real source of the issues is and also builds a positive
image of the physician.
An interesting point of the results is the age of
the respondents – 78%of them were individuals
between the 18 and 40 years. It means that these
difficulties concern individuals who just begin their
sexual lives and hence build their attitude towards its
quality and personal importance [22]. They are also
individuals whose sexual life should flourish and for
whom it should be a source of considerable pleasure
and constitute one of the elements cementing their
relationship with a partner [1]. No less important is
also the reproduction issue which at this age is one
of the key development duties. It may be distorted
though due to adverse opinions and objective
difficulties including erectile dysfunction [7].

Conclusions
1. The majority of patients (75%) declare that topics
linked with their sexual functioning are never
discussed during the appointment.
2. At the same time, only 13% of respondents believe
that the sexual life should not be discussed during
their appointment with the doctor.
3. The patients believe that their sexual life is not
within the competence of the physician; the
respondents also believe that it is not important
for the epileptologist.
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Streszczenie
Endometrioza to choroba dotykająca około 6–10% kobiet, często diagnozowana z kilkuletnim opóźnieniem,
której towarzyszy przewlekły ból miednicy mniejszej, miejscowe reakcje zapalne, bolesne miesiączkowanie,
dyspareunia (odczuwanie bólu podczas stosunku) i która jest czynnikiem ryzyka niepłodności – mechanizmy
prowadzące do zaburzeń płodności nie zostały dokładnie poznane.
Cel pracy: Poniższy przegląd literatury ma na celu prezentację badań dotyczących jakości życia, w tym życia
seksualnego kobiet cierpiących na endometriozę oraz wpływu metod terapii na funkcjonowanie seksualne.
Materiał i metody: Wzięto pod uwagę artykuły raportujące badania empiryczne opublikowane w latach
2010–2016 wyszukane w bazach Google Scholar, EBSCO, PsycNET, PubMed przy użyciu kombinacji słów kluczowych: endometriosis, sex/sexual life/sexual functioning/intercourse. Artykuły zawierały słowa kluczowe
w tytule lub abstrakcie i dotyczyły zmiennych psychologicznych.
Wyniki i wnioski: Kobiety cierpiące na endometriozę oceniają niżej swoją jakość życia, w tym funkcjonowania seksualnego niż kobiety bez endometriozy, a nawet kobiety z innymi schorzeniami ginekologicznymi.
Badania wskazują, że zarówno leczenie chirurgiczne jak i farmakoterapia są skutecznymi metodami leczenia
endometriozy i poprzez redukowanie symptomów bólowych przyczyniają się do poprawienia funkcjonowania
seksualnego kobiet leczonych z powodu endometriozy.
Proponowane są dalsze kierunki badań, pozwalające na lepsze zrozumienia funkcjonowania psychologicznego i seksualnego kobiet.

Słowa kluczowe:
endometrioza, jakość życia, funkcjonowanie seksualne
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Summary
Endometriosis is a disease affecting approximately 6–10% of women, often diagnosed with a delay of several
years, accompanied by chronic pelvic pain, local inflammatory reactions, dysmenorrhea, dyspareunia (pain
during intercourse), and which can be a risk factor for infertility – the mechanisms leading to fertility have
not yet been described.
Aim: The following literature review aims to review research on quality of life, including sexual life of women
suffering from endometriosis and the effect of different modes of treatment on sexual functioning.
Material and methods: Articles reporting empirical studies published between 2010–2016 searched in
Google Scholar databases, EBSCO, PsycNET, PubMed using combinations of keywords: endometriosis, sex /
sexual life / sexual functioning / intercourse were included in the review. Articles included the keywords in
the title or the abstract and concerned psychological variables.
Results and conclusions: Women with endometriosis rate their quality of life including sexual functioning
lower than women without endometriosis, and even women with other gynecological diseases. Studies
indicate that both surgery and pharmacotherapy are effective treatments for endometriosis and by reducing
the painful symptoms contribute to improving the sexual functioning of women. Further research directions in
order to better understand psychological and sexual functioning of women in treatment due to endometriosis
are suggested.

Keywords:
endometriosis, quality of life, sexual functioning
praca oryginalna, praca recenzowana

Wprowadzenie
Endometrioza jest schorzeniem o charakterze
estrogenozależnym, które dotyka około 6–10% kobiet [1] i w którym błony śluzowe macicy występują
poza jej jamą [2, 3]. Endometrioza jest często diagnozowana z kilkuletnim opóźnieniem [4].
Endometrioza jest diagnozowana głównie u młodych kobiet, nie zaobserwowano istotnych różnic
w częstości występowania schorzenia w różnych grupach etnicznych czy społecznych [5]. Do najczęstszych
objawów należą bolesne miesiączkowanie (60–80%
przypadków), przewlekły ból miednicy mniejszej
(30–50% przypadków), niepłodność (30–40% przypadków), dyspareunia (25–40% przypadków), nieregularne miesiączki (10–20% przypadków) [2, 3, 5, 6].
Etiologia i patogeneza schorzenia w dalszym ciągu
pozostają niejasne [3, 5].
Dolegliwości towarzyszące endometriozie znacząco wpływają na fizyczne oraz psychiczne samopoczucie pacjentek [5] oraz na ich jakość życia.
Ważnym obszarem funkcjonowania, ściśle powiązanym z pozostałymi, który ulega pogorszeniu pod
wpływem symptomów choroby jest funkcjonowanie
seksualne. Obserwuje się występowanie dysfunkcji
Przegl Seks 2017; 1(49): 17–24

seksualnych u 32% kobiet cierpiących na endometriozę [7]. Jedynie u 20–25% kobiet choroba przebiega
bezobjawowo [5, 6].

Cel pracy i materiały
Praca stanowi przegląd badań dotyczących wpływu
endometriozy na jakość życia, w tym na funkcjonowanie psychologiczne i seksualne kobiet cierpiących
na tę chorobę. W celu zidentyfikowania artykułów,
przeszukano bazy Google Scholar, EBSCO, PsycINFO,
PubMed. Brano pod uwagę artykuły opublikowane
w latach 2010–2016 przy użyciu kombinacji słów
kluczowych: endometriosis, sex/sexual life/sexual
functioning/intercourse. W przeglądzie uwzględniono artykuły raportujące badania empiryczne, które
w tytule lub abstrakcie zawierały słowa kluczowe i dotyczyły zmiennych psychologicznych. Artykuły były
oceniane niezależnie przez dwie autorki.

Funkcjonowanie psychologiczne
Często badanym konstruktem, który wspiera
proces leczenia i pozwala określić, na ile choroba
i leczenie wpływają na życie człowieka, jest jakość
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życia. Pomiar jakości życia pozwala sprawdzić, w jakim stopniu osoby są zadowolone ze swojego sposobu
funkcjonowania w poszczególnych obszarach (fizycznym, psychologicznym i społecznym), w odniesieniu
do własnej sytuacji zdrowotnej [8].
Wyniki badań porównujących funkcjonowanie
psychologiczne kobiet z endometriozą i kobiet zdrowych wskazują na występowanie istotnych statystycznie różnic między dwiema grupami.
Kobiety z endometriozą charakteryzuje gorsza
jakość życia, bardziej nasilone objawy depresji i lęku
oraz negatywne postrzeganie obrazu ciała i zdystansowanie się od niego jako od źródła bólu [4]. Oznacza
to, że patrząc na swoje funkcjonowanie w kontekście choroby i doświadczanych objawów, kobiety są
mniej zadowolone z funkcjonowania tych obszarów
niż osoby zdrowe, a także przejawiają częściej objawy
obniżonego nastroju oraz niepokoju. Kobiety z endometriozą oceniają gorzej ogólną jakość życia [9];
funkcjonowanie fizyczne [4, 9, 10]; funkcjonowanie
psychologiczne [4, 9], w tym funkcjonowanie emocjonalne i samopoczucie psychiczne [10]; funkcjonowanie społeczne [4, 10]; a także takie aspekty jakości
życia jak zdrowie ogólne, witalność, zdrowie fizyczne.
Kobiety z endometriozą zgłaszają częstsze występowanie bólu [10].

Funkcjonowanie seksualne
U kobiet z endometriozą zaburzenia funkcjonowania seksualnego są powiązane z chorobą na dwa
sposoby. Po pierwsze, zaburzenia są bezpośrednio
powodowane przez objawy bólowe towarzyszące
chorobie. Po drugie możliwie współwystępująca niepłodność wpływa na jakość życia seksualnego kobiet.
Ból w obrębie miednicy prowadzi do rozwinięcia się
dyspareunii – dysfunkcji seksualnej, polegającej na
odczuwaniu bólu w trakcie stosunków seksualnych.
Występowanie dyspareunii wiąże się z pogorszeniem
jakości życia seksualnego, zadowolenia z relacji i funkcjonowania psychologicznego [11]. Symptomy depresji i dyspareunia występujące u kobiet z endometriozą
wpływają negatywnie na ich funkcjonowanie seksualne, ale nie odbija się to na funkcjonowaniu seksualnym ich partnerów [12].
Kobiety z endometriozą odczuwają spadek satysfakcji z życia seksualnego w porównaniu do zdrowych
kobiet [7], ale nie w porównaniu do kobiet z innymi
zaburzeniami ginekologicznym, jeśli występuje u nich
przewlekły ból miednicy mniejszej [9]. W związku

z antycypacją bólu bądź jego wystąpieniem podczas
penetracji obserwuje się u nich obniżone pożądanie,
dyskomfort w obrębie miednicy, mniej intensywne
i mniej satysfakcjonujące orgazmy. Satysfakcja kobiet
z kontaktów seksualnych jest niższa, a po stosunku
seksualnym czują się one mniej zrelaksowane i zadowolone [7, 13, 14].
Endometrioza w niektórych przypadkach współwystępuje z niepłodnością. U kobiet cierpiących na
niepłodność endometrioza występuje o 35–50%
częściej [15]. Problemy z płodnością u kobiet z endometriozą powodują jeszcze większe pogorszenie
funkcjonowania seksualnego niż u kobiet, u których
obecna jest endometrioza bez trudności z zajściem
w ciążę [16].

Wpływ leczenia endometriozy
na funkcjonowanie seksualne
Wyróżnia się dwie podstawowe metody leczenia
endometriozy – leczenie zabiegowe oraz farmakologiczne [15]. Prezentowane wyniki badań wskazują, że
w wyniku stosowania obu rodzajów leczenia (samodzielnie bądź w połączeniu) uzyskuje się pozytywny
efekt w postaci poprawy życia seksualnego u kobiet.
Terapia hormonalna. Terapia środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi etynyloestradiol i/lub
dienogest prowadzi do redukcji objawów bólowych –
dyspareunii, przewlekłego bólu miednicy oraz bólów
menstruacyjnych [17, 18]. U kobiet przyjmujących
doustną złożoną tabletkę antykoncepcyjną zawierającą dienogest i etynyloestradiol w schemacie ciągłym
po upływie 3 i 6 miesięcy zaobserwowano redukcję
przewlekłego bólu miednicy o 42 i 98%, bolesnego
miesiączkowania o 100% po 3 miesiącach, co utrzymało się do 6 miesiąca, dyspareunii o 64 i 95% w porównaniu ze stanem wyjściowym [18]. U kobiet stosujących antykoncepcję w schemacie 21/7 po upływie
3 i 6 miesięcy również nastąpiła redukcja objawów bólowych w porównaniu ze stanem wyjściowym, jednak
w znacznie mniejszym stopniu (przewlekły ból miednicy – 25 i 31%, bolesne miesiączkowanie – 26 i 34%,
dyspareunia – 33 i 55%) [18]. Natomiast w badaniu,
gdzie uczestniczyły kobiety, którym podano farmakoterapię przy użyciu samego dienogestu wykazano, że
funkcjonowanie seksualne i stres związany z seksem
uległy poprawie po 6 miesiącach leczenia [17].
Leczenie chirurgiczne. Porównanie funkcjonowania seksualnego kobiet przed i po leczeniu laparoskopowym wskazuje, że u pacjentek następuje
Przegl Seks 2017; 1(49): 17–24
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istotny wzrost jakości życia na wymiarze aktywności
seksualnej [19] oraz satysfakcji z życia seksualnego,
pożądania seksualnego i występuje mniej sytuacji
przerwania stosunku wynikających z dyskomfortu
w obrębie miednicy [20]. W wyniku zabiegu odnotowano zwiększenie liczby stosunków seksualnych
i zmniejszenie dykomfortu lub bólu podczas kontaktów seksualnych oraz u większej liczby pacjentek ból
przestał wpływać negatywnie na przyjemność seksualną [21]. Więcej z nich zaczęło mieć orgazmy [21].
U kobiet poddanych laparoskopii w połączeniu ze
stosowaniem przez 6 miesięcy złożonych środków
antykoncepcyjnych nastąpiła poprawa w zakresie
satysfakcji seksualnej, pożądania oraz zmniejszenie
częstości przerywania stosunku wynikającego z dyskomfortu w obrębie miednicy. W rok po zabiegu laparoskopii stwierdzono wzrost satysfakcji seksualnej,
natomiast nie stwierdzono występowania istotnego
związku między problemami seksualnymi a satysfakcją partnera [19].
Jakość życia i funkcjonowanie seksualne ulegają
poprawie także po operacyjnym leczeniu endometriozy (laparotomia) – po 10 miesiącach od laparotomii
kobiety mają częstsze nieprzerywane stosunki seksualne, czują się lepiej w stosunku do siebie i lepiej
oceniają swoje relacje oraz doświadczają mniej lęku

związanego z możliwością wystąpienia bólu, a także
wykazują mniej objawów depresyjnych [22].
W badaniu porównującym leczenie chirurgiczne
oraz hormonalne przy użyciu niskiej dawki leku na
bazie progestagenu, 3, 6 i 12 miesięcy po zabiegu/
rozpoczęciu leczenia u kobiet z głęboką dyspareunią
wywołaną endometriozą (u których pierwszy zabieg
okazał się nieskuteczny), obie formy leczenia okazały
się efektywne w poprawie funkcjonowania seksualnego – zmniejszeniu dyspareunii oraz zwiększeniu częstości stosunków seksualnych. Leczenie hormonalne
okazało się istotnie skuteczniejsze w zmniejszeniu
objawów bólowych w grupie ze zmianami odbytniczo-pochwowymi (w porównaniu z grupą pacjentek bez
tych zmian) oraz w obu grupach w zwiększeniu częstości stosunków. Inne badanie obejmowało kobiety
poddane zabiegowi usunięcia endometriozy, a po
zabiegu stosowały one przez 6 miesięcy doustną antykoncepcję. Wyniki badania wykazały, że w wyniku
leczenia zmniejszył się dyskomfort w obrębie miednicy, zwiększyły się satysfakcja seksualna i pożądanie.
Leczenie pozostało bez wpływu na częstość i intensywność orgazmów [23].
Tabela 1 podsumowuje metodologię zastosowaną
w badaniach, które zostały uwzględnione w przeglądzie i ich główne wyniki.

Tabela 1. Podsumowanie wyników badań uwzględnionych w przeglądzie
Źródło

Projekt
badania

Forma
leczenia

Próba
badawcza (N)

Użyte
kwestionariusze

Wyniki
QoL

QoSL

Giuliani i wsp., Badanie
Laparo2016 [4]
poprzeczne, skopia
po leczeniu

150 kobiet
z endometriozą,
150 kobiet zdrowych

QoL: World Health
Organization Quality
of Life AssessmentBref (WHOQOL-Bref )
QoSL: McCoy Female
Sexuality Questionnaire (MFSQ)

Badane z endometriozą
vs. kobiety zdrowe:
↓ Wynik ogólny
↓ Domena fizyczna
↓ Domena psychologiczna
↓ Domena społeczna

Badane z endometriozą vs. kobiety
zdrowe:
↓ Seksualność
↓ Partnerstwo

Tripoli i wsp.
2011 [9]

49 kobiet z endometriozą, 35 kobiet
z przewlekłym
bólem miednicy
(CPP) i innym zaburzeniem ginekologicznym, 50 kobiet
zdrowych

QoL: World Health
Organization Quality
of Life Assessment-Bref (WHOQOL-Bref )
QoSL: GolombokRust Inventory of
Sexual Satisfaction
(GRISS)

Badane z endometriozą oraz
badane z CPP i innym zaburzeniem ginekologicznym
vs. kobiety zdrowe:
↓ Wynik ogólny
↓ Domena fizyczna
↓ Domena psychologiczna

Badane z endometriozą oraz badane
z CPP i innym zaburzeniem ginekologicznym vs. kobiety
zdrowe:
↓ Wynik ogólny
↓ Częstość kontaktów seksualnych
↑ Niechęć seksualna
↓ Satysfakcja seksualna
↑ Brak ekspresji
sensualności
↑ Pochwica

Badanie
Laparopoprzeczne, skopia
po leczeniu
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Źródło

Projekt
badania

Forma
leczenia

Melis i wsp,
2015 [10]

Badanie
poprzeczne,
nie kontrolowano
leczenia

41 kobiet z endoQoL: Short
metriozą, 40 kobiet Form-36 (SF-36)
zdrowych
QoSL: Female Sexual
Function Index (FSFI)

Di Donato
i wsp.,
2014 [7]

Badanie
Operacja
poprzeczne,
po leczeniu

182 kobiet
z endometriozą
głęboko ociekającą, 182 k obiet
zdrowych

QoSL: Sexual Health
Outcomes in Women
Questionnaire
(SHOW-Q)

De Graaff
i wsp.,
2016 [12]

Badanie
poprzeczne

83 kobiet z endometriozą, 40 kobiet
zgłaszających
się do kliniki po
poradę antykoncepcyjną

QoL: Short
Form-12 (SF-12)
QoSL: Female Sexual
Function Index

Ferrero i wsp., Badanie
Laparo2005 [13]
poprzeczne, skopia
przed leczeniem

309 kobiet z endometriozą i głęboką
dyspareunią podzielonych na trzy
grupy: (1) kobiety
z głęboko naciekającą endometriozą
więzadeł odbytniczo-macicznych,
(2) kobiety z endometriozą bez
naciekania więzadeł odbytniczo-macicznych,
(3) grupa kontrolna

QoSL: Kwestionariusz oparty na the
Sexual Satisfaction
Subscale of the
Derogatis Sexual
Functioning Inventory (DSFI); Global
Sexual Satisfaction
Index (GSSI)

Caruso i wsp., Badanie
2015 [17]
kohortowe,
przed i po
leczeniu

(1) 54 przyjmujących dienogest,
(2) 48 kobiet
przyjmujących
niesteroidowe leki
przeciwzapalne
(3) 38 kobiet w grupie kontrolnej

QoL:
Short Form-36
(SF-36)
QoSL: Female Sexual
Function Index
(FSFI), Female Sexual
Distress Scale (FSDS)

Dienogest,
2 mg/
dzień vs.
niesteroidowe leki
przeciwzapalne

Próba
badawcza (N)

Użyte
kwestionariusze

Wyniki
Badane z endometriozą
vs. kobiety zdrowe:
↓ Funkcjonowanie fizyczne
↓ Ograniczenie w pełnieniu ról z powodu zdrowia
fizycznego
↓ Ogólne poczucie zdrowia
↓ Witalność
↓ Funkcjonowanie społeczne
↓ Ograniczenie w pełnieniu
ról wynikające z problemów
emocjonalnych
↓ Poczucie zdrowia psychicznego
↓ Poczucie zdrowia fizycznego
↓ Ogólne poczucie zdrowia
↑ Dolegliwości bólowe

Badane z endometriozą vs. kobiety
zdrowe:
↑ Częstość bólu
przed i po penetracji
↑ Intensywność bólu
przed i po penetracji
↓ Pożądanie

Badane z endometriozą vs. kobiety
zdrowe:
↓ Satysfakcja
↓ Pożądanie
↓ Orgazm
↓ Dyskomfort
w obrębie miednicy
Badane z endometriozą vs.
kobiety zdrowe:
↓ Poczucie zdrowia fizycznego
↓ Poczucie zdrowia psychicznego

Badane z endometriozą vs. kobiety
zdrowe:
↓ Wynik ogólny
↑ Częstość bólu podczas penetracji
Grupa (1) vs. grupy
(2) i (3):
↑ Ból
↓ Liczba stosunków
seksualnych w ciągu
tygodnia
↓ Satysfakcja
z orgazmu
↓ Odprężenie i satysfakcja po kontakcie
seksualnym

Grupa (1) (pomiar przed
rozpoczęciem badania vs.
powtórny pomiar po 3 miesiącach; pomiar przed rozpoczęciem badania vs. powtórny
pomiar po 6 miesiącach):
↑ Funkcjonowanie fizyczne
↑ Ograniczenie w pełnieniu ról z powodu zdrowia
fizycznego
↑ Dolegliwości bólowe
↑ Ogólne poczucie zdrowia
↑ Witalność
↑ Poczucie zdrowia psychicznego
↑ Funkcjonowanie społeczne
↑ Ograniczenie w pełnieniu
ról wynikające z problemów
emocjonalnych

Grupa (1) (pomiar
przed rozpoczęciem
badania vs. powtórny
pomiar po 3 miesiącach):
↑ Pożądanie
Grupa (1) (pomiar
przed rozpoczęciem
badania vs. powtórny
pomiar po 6 miesiącach):
↑ Pożądanie
↑ Podniecenie
↑ Lubrykacja
↑ Orgazm
↑ Satysfakcja
↑ Dyspareunia
↑ Wynik ogólny FSFI
↑ Wynik ogólny FSDS
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Źródło

Projekt
badania

Caruso i wsp., Równoległe
2016 [18]
badanie
kohortowe,
przed i po
leczeniu

Forma
leczenia

Próba
badawcza (N)

Użyte
kwestionariusze

Wyniki

Złożona
tabletka
antykoncepcyjna
zawierająca dienogest
i etynyloestradiol

Grupa (1) 63 kobiet
przyjmujących tabletkę w schemacie
ciągłym, (2) 33 kobiet przyjmujących
tabletkę w schemacie 21/7

QoL: Short Form-36
QoSL: Female Sexual
Function Index
(FSFI), Female Sexual
Distress
Scale (FSDS)

Grupa (1) (pomiar przed
rozpoczęciem badania vs.
powtórny pomiar po 3 miesiącach; pomiar przed rozpoczęciem badania vs. powtórny
pomiar po 6 miesiącach):
↑ Funkcjonowanie fizyczne
↑ Ograniczenie w pełnieniu ról z powodu zdrowia
fizycznego
↑ Dolegliwości bólowe
↑ Ogólne poczucie zdrowia
↑ Witalność
↑ Poczucie zdrowia psychicznego
↑ Funkcjonowanie społeczne
↑ Ograniczenie w pełnieniu
ról wynikające z problemów
emocjonalnych
Grupa (2) (pomiar przed
rozpoczęciem badania
vs. powtórny pomiar po
6 miesiącach):
↑ Funkcjonowanie fizyczne
↑ Ograniczenie w pełnieniu ról z powodu zdrowia
fizycznego
↑ Dolegliwości bólowe
↑ Ogólne poczucie zdrowia
↑ Witalność
↑ Poczucie zdrowia psychicznego
↑ Funkcjonowanie społeczne
↑ Ograniczenie w pełnieniu
ról wynikające z problemów
emocjonalnych
↑ Czynności codzienne
↓ Dyskomfort i objawy
↓ Dystres
↑ Witalność

Grupa (1) w porównaniu z grupą (2)
(pomiar przed rozpoczęciem badania vs.
powtórny pomiar po
3 miesiącach):
↑ Podniecenie
↑ Orgazm
↑ Satysfakcja
↑ Dyspareunia
↑ Wynik ogólny FSFI
↓ Wynik ogólny FSDS
Grupa (1) w porównaniu z grupą (2)
(pomiar przed rozpoczęciem badania vs.
powtórny pomiar po
3 miesiącach):
↑ Pożądanie
↑ Podniecenie
↑ Lubrykacja
↑ Orgazm
↑ Satysfakcja
↑ Dyspareunia
↑ Wynik ogólny FSFI
↓ Wynik ogólny FSDS

↑ Akywność seksualna
↑ Satysfakcja seksualna (po 1 roku)

Kössi i wsp.,
2012 [19]

Badanie
kohortowe,
przed i po
leczeniu

Laparoskopia

26 kobiet
z endometriozą

QoL: 15D Questionnaire QoSL: McCoy Female Sexuality Questionnaire

Di Donato
i wsp.,
2015 [20]

Badanie
kohortowe,
przed i po
leczeniu

Laparoskopia

250 kobiet z głęboko ociekającą
endometriozą,
250 kobiet zdrowych

QoSL: Sexual Health
Outcomes in Women
Questionnaire
(SHOW-Q)

↑ Satysfakcja
↑ Pożądanie
↓ Dyskomfort
w obrębie miednicy

Lukic i wsp.,
2016 [21]

Badanie
kohortowe,
przed i po
leczeniu

Laparoskopia

67 kobiet z endometriozą i głęboką
dyspareunią

Kwestionariusz składający się z 69 pytań
dotyczących objawów dyspareunii
i ich związku
z życiem seksualnym
oraz jakości życia

↑ Liczba stosunków
seksualnych
↑ Liczba stosunków
seksualnych, podczas
których nie wystąpiły
trudności
↑ Liczba pacjentek,
które zadeklarowały,
że ból nie miał negatywnego wpływu
na przyjemność
seksualną
↑ Liczba pacjentek, które osiągają
orgazmy
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Źródło

Projekt
badania

Forma
leczenia

Próba
badawcza (N)

Użyte
kwestionariusze

Fritzer i wsp., Badanie
2016 [22]
kohortowe,
przed i po
leczeniu

Operacyjna

96 kobiet z endometriozą i głęboką
dyspareunią

QoSL: Female Sexual
Function Index
(FSFI), Female Sexual
Distress Scale (FSDS)

↑ Częstość stosunków, które nie musiały zostać przerwane
↓ Poczucie winy
względem partnera
↓ Strach przed bólem
przed lub podczas
stosunku seksualnego
↓ Poczucie bycia ciężarem dla związku

Mabrouk
i wsp.,
2012 [23]

Laparoskopia
i złożona
antykoncepcja
hormonalne

106 kobiet z głęboko naciekającą
endometriozą

QoSL: Sexual Health
Outcomes in Women
Questionnaire
(SHOW-Q)

↓ Dyskomfort
w obrębie miednicy
↑ Satysfakcja seksualna
↑ Pożądanie

Badanie
kohortowe,
przed i po
leczeniu

Wyniki

QoS (Quality of Life) – jakość życia
QoSL (Quality of Sexual Life) – jakość życia seksualnego

Wnioski
Endometrioza ma negatywny wpływ na jakość życia i funkcjonowanie seksualne, które jest ważnym
obszarem życia kobiet, wpływa na płodność oraz postrzeganie siebie i własnych relacji. Badania wskazują,
że leczenie jest skuteczne i poprawia życia seksualne.
Jednak opóźnienie w rozpoznaniu tego zaburzenia
wynikające z trudności diagnostycznych powoduje
doświadczanie dolegliwości, które można byłoby odpowiednio wcześnie załagodzić oraz wpływa na inne

obszary funkcjonowania kobiety – nie tylko na jej
fizjologię, ale także na psychikę i seksualność.
Biorąc pod uwagę złożoność schorzenia i jego wpływu na funkcjonowanie seksualne kobiety, potrzebne są
dalsze badania obejmujące liczniejsze grupy pacjentek
o podobnych typach endometriozy i występujących jej
symptomach połączone z próbą identyfikacji psychologicznych czynników ryzyka oraz czynników chroniących
w radzeniu sobie z trudnościami w funkcjonowaniu seksualnym i wynikającym z nich stresem i pogorszeniem
ogólnego funkcjonowania psychicznego.

Bibliografia:
1.

Viganò P, Parazzini F, Somigliana E, & Vercellini P. Endometriosis: epidemiology and aetiological factors. Best Pract Res Clin
Obstet Gynaecol. 2004; 18(2):177–200.

2.

Hickey M, Ballard K, Farquhar C. Endometriosis. BMJ 2014; 348:1–9.

3.

Greene AD, Lang SA, Kendziorski JA, Sroga-Rios JM, Herzog TJ, & Burns K. (2016). Endometiosis: Where are We and Where
are We Going? Reproduction 2016; 152(3):63–78.

4.

Giuliani M, Cosmi V, Pierleoni L i wsp. Quality of life and sexual satisfaction in women suffering from endometriosis:
An Italian preliminary study. Sexologies 2016; 25(1):12–19.

5.

Bulletti C, Coccia ME, Battistoni S, Borini A. Endometriosis and infertility. J. Assist. Reprod. Genet. 2010; 27(8):441–447.

6.

Turkish endometriosis & adenomyosis society guidelines. Diagnosis and management of endometriosis 2014; 8–10.

7.

Di Donato N, Montanari G, Benfenati A, i wsp. Do women with endometriosis have to worry about sex? Eur J Obstet Gynecol
Reprod Biol. 2014; 179:69–74.

8.

Felce D, Perry J. Quality of life: Its definition and measurement. Res Dev Disabil. 1995; 16(1):51–74.

9.

Tripoli TM, Sato H, Sartori MG, de Araujo FF, Girão MJ, & Schor E. Evaluation of quality of life and sexual satisfaction in women
suffering from chronic pelvic pain with or without endometriosis. J Sex Med. 2011; 8(2):497–503.

Przegl Seks 2017; 1(49): 17–24

24

K. Sroślak, U. Ziętalewicz, P. Pyrcz

10. Melis I, Litta P, Nappi L, Agus M, Melis GB, & Angioni S. Sexual Function in women with deep endometriosis: correlation
with quality of life, intensity of pain, depression, anxiety, and body image. International Journal of Sexual Health 2015;
27(2):175–185.
11. Fritzer N, Haas D, Oppelt P, i wsp. More than just bad sex: sexual dysfunction and distress in patients with endometriosis.
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013; 169(2): 392–396.
12. De Graaff AA, Van Lankveld J, Smits LJ, Van Beek JJ, & Dunselman GAJ. Dyspareunia and depressive symptoms are associated
with impaired sexual functioning in women with endometriosis, whereas sexual functioning in their male partners is not
affected. Hum Reprod. 2016; 31(11):2577–2586.
13. Ferrero S, Esposito F, Abbamonte LH, Anserini P, Remorgida V, & Ragni N. Quality of sex life in women with endometriosis
and deep dyspareunia. Fertil Steril. 2005; 83(3):573–579.
14. Vercellini P, Meana M, Hummelshoj L, Somigliana E, Viganò P, & Fedele L. Priorities for Endometriosis Research A Proposed
Focus on Deep Dyspareunia. Reprod Sci. 2011; 18(2):114–118.
15. Basta A, Brucka A, Górski J, i wsp. The statement of Polish Society’s Experts Group concerning diagnostics and methods of
endometriosis treatment. Ginekol Pol. 2012; 83(11):871–876.
16. Rossi V, Viozzi E, Nimbi FM, Tripodi F, & Porpora MG. PS-05–002 Endometriosis and sexuality: a study on patients with and
without infertility. J Sex Med. 2016; 13(5):95.
17. Caruso S, Iraci M, Cianci S, Casella E, Fava V, & Cianci A. Quality of life and sexual function of women affected by endometriosisassociated pelvic pain when treated with dienogest. J Endocrinol Invest. 2015; 38(11):1211–1218.
18. Caruso S, Iraci M, Cianci S, Fava V, Casella E, & Cianci A. Comparative, open-label prospective study on the quality of life and
sexual function of women affected by endometriosis-associated pelvic pain on 2 mg dienogest/30 µg ethinyl estradiol
continuous or 21/7 regimen oral contraceptive. J Endocrinol Invest 2016; 39:923–931.
19. Kössi J, Setälä M, Mäkinen J, Härkki P, & Luostarinen M. Quality of life and sexual function 1 year after laparoscopic rectosigmoid
resection for endometriosis. Colorectal Dis. 2012; 15(1):102–108.
20. Di Donato N, Montanari G, Benfenati A, i wsp. Sexual function in women undergoing surgery for deep infiltrating
endometriosis: a comparison with healthy women. J Fam Plann Reprod Health Care. 2015; 41(4):278–283.
21. Lukic A, Di Properzio M, De Carlo S, i wsp. Quality of sex life in endometriosis patients with deep dyspareunia before and
after laparoscopic treatment. Arch Gynecol Obstet. 2016; 293(3):583–590.
22. Fritzer N, Tammaa A, Haas D, i wsp. When sex is not on fire: a prospective multicenter study evaluating the short-term
effects of radical resection of endometriosis on quality of sex life and dyspareunia. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016;
197:36–40.
23. Mabrouk M, Montanari G, Di Donato N, i wsp. What is the impact on sexual function of laparoscopic treatment and
subsequent combined oral contraceptive therapy in women with deep infiltrating endometriosis? J Sex Med. 2012;
9(3):770–778.

Przegl Seks 2017; 1(49): 17–24

The impact of endometriosis and
modes of its treatment on quality of
life and sexual functioning of women
– a review of recent research
XX

Katarzyna Sroślak1, Urszula Ziętalewicz1, Paula Pyrcz1
1

Faculty of Psychology, University of Warsaw, Poland

Summary
Endometriosis is a disease affecting approximately 6–10% of women, often diagnosed with a delay of several
years, accompanied by chronic pelvic pain, local inflammatory reactions, dysmenorrhea, dyspareunia (pain
during intercourse), and which can be a risk factor for infertility – the mechanisms leading to infertility have
not yet been fully discovered.
Aim: The following literature review aims to review research on quality of life, including sexual life of women
suffering from endometriosis and the effect of different modes of treatment on sexual functioning.
Material and methods: Articles reporting empirical studies published between 2010–2016 searched in Google
Scholar databases, EBSCO, PsycNET, PubMed using combinations of keywords: endometriosis, sex / s exual
life / sexual functioning / intercourse were included in the review. Articles included the keywords in the title
or the abstract and concerned psychological variables.
Results and conclusions: Women with endometriosis rate their quality of life including sexual functioning
lower than women without endometriosis, and even women with other gynecological diseases. Studies
indicate that both surgery and pharmacotherapy are effective treatments for endometriosis and by reducing
the painful symptoms contribute to improving the sexual functioning of women. Further research directions in
order to better understand psychological and sexual functioning of women in treatment due to endometriosis
are suggested.
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endometriosis, quality of life, sexual functioning
original research, peer reviewed
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Introduction
Endometriosis is an estrogen-dependent disorder,
which affects approximately 6–10% of women [1] and
in which endometrium grows outside of uterus [2, 3].
Endometriosis is often diagnosed with a delay of
several years [4]. Endometriosis is diagnosed mainly
among young women, with no significant differences
related to ethnic or resulting from the social group [5].
The most common symptoms include dysmenorrhea
(60–80% of cases), chronic pelvic pain (30–50% of
cases), infertility (30–40% of cases), dyspareunia
(25–40% of cases), irregular menstruation (10–20%
of cases) [2,3,5,6]. The etiology and pathogenesis of
the disease still remain unclear [3,5].
Ailments associated with endometriosis
significantly affect the physical and mental wellbeing of patients [5] as well as their quality of life. An
important aspect of functioning closely linked with
others is sexual functioning, which is worsened by
the symptoms of the disorder. Sexual dysfunction is
present in 32% of women suffering from endometriosis
[7]. Among only 20–25% of women the disorder is
asymptomatic [5,6].

Aim and materials
This article is a review of research on the effects
of endometriosis on quality of life, including the
psychological and sexual functioning of women
suffering from this disease. In order to find articles,
the databases searched were Google Scholar, EBSCO,
PsycINFO, PubMed including articles published
from 2010–2016 using a combination of keywords:
endometriosis, sex / sexual life / sexual functioning
/ intercourse. The review included articles reporting
empirical research, which in title or abstract
contained keywords and were related to psychological
variables. Articles were evaluated independently by
two authors.

Psychological functioning
A construct that is often researched and which
supports the healing process and gives an indication
of how disease and treatment affects human life is
the quality of life. Measuring the quality of life allows
to check the extent to which people are satisfied
with their way of functioning in specific areas, in
relation to their own health situation [8] – physical,
psychological, and social functioning.
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The results of studies comparing psychological
functioning of women with endometriosis and
healthy women show that there are statistically
significant differences between the two groups.
Women with endometriosis are characterized
by worse quality of life, more severe symptoms of
depression and anxiety and negative perceptions
of body and distancing itself from it as the source
of the pain [4]. This means that looking at one’s
functioning in the context of the disease and the
symptoms experienced, women are less satisfied with
the functioning of these areas than healthy people,
and also exhibit more symptoms of low mood and
anxiety. Women with endometriosis evaluate lower
their overall quality of life [9]; physical functioning
[4, 9, 10]; psychological functioning [4, 9], including
the emotional functioning and psychological wellbeing [10]; social functioning [4, 10]; and aspects of
quality of life such as general health, vitality, physical
health, general health. Women with endometriosis
report a higher incidence of pain [10].

Sexual functioning
In women with endometriosis sexual dysfunctions
are associated with the disease in two ways. First, the
disorders are directly caused by painful symptoms
associated with the disease. Secondly, possible
infertility impacts the quality of sexual life of
women. Pelvic pain leads to the development of
dyspareunia – sexual dysfunction, experiencing pain
during intercourse. The occurrence of dyspareunia
is associated with deterioration of the quality of
sexual life, satisfaction with relationships and
psychological functioning [11]. Symptoms of
depression and dyspareunia experienced by women
with endometriosis have a negative impact on their
sexual functioning, but it does not have an impact on
the sexual functioning of their partners [12].
Women with endometriosis suffer from a decline
of satisfaction with sex life compared to healthy
women [7], but not to women with other gynecological
disorders if they experiece chronic pelvic pain [9]. In
connection with the anticipation or occurrence of
pain during penetration, they experience decreased
desire, pelvic problems interference, less intense and
less satisfying orgasms. Women’s satisfaction with
sexual contacts is lower, and after sex they feel less
relaxed and satisfied [7, 13, 14].
In some cases endometriosis coincides with infertility. Among women suffering from endometriosis,
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infertility is more prevalent by 35–50% [15]. Fertility
problems in women with endometriosis cause even
greater deterioration in sexual functioning than
in women with endometriosis without difficulties
conceiving [16].

The impact of endometriosis treatment
on sexual functioning
There are two basic methods of treatment of
endometriosis – surgical and pharmacological [15].
The presented results of research indicate that
as a result of both types of treatment (alone or in
combination) there is a positive effect of improving
the sex lives of women.
Hormonal therapy. Treatment using contraceptives
containing ethinyl estradiol and/or dienogest leads to
a reduction of pain symptoms – dyspareunia, chronic
pelvic pain and menstrual pain [17,18]. In women
taking an oral contraceptive pill containing dienogest
and ethinyl estradiol with continuous regimen after
3 and 6 months there was a reduction of chronic pelvic
pain by 42 and 98%, dysmenorrhea by 100% after
3 months, which persisted to 6 months, dyspareunia
by 64 and 95%, compared to baseline [18]. In women
using contraceptives with 21/7 regimen after 3 and
6 months there was also a reduction in pain symptoms
as compared to baseline, but to a much lesser extent
(chronic pelvic pain – 25 and 31%, dysmenorrhea
– 26 and 34%, dyspareunia – 33 and 55%) [18].
However, in a study, which involved women who
received pharmacotherapy using only dienogest it was
shown that sexual functioning and stress associated
with sex improved after 6 months [17].

Surgical treatment. Comparison of sexual
functioning of women before and after laparoscopic
treatment indicates that there is a significant increase
in the quality of life on the dimension of sexual activity
[19] and satisfaction with sex life, sexual desire, and
there is less pelvic problem interference [20]. As
a result of the treatment there was an increase in
the number of coituses and non-difficult coituses
and in a greater number of patients the pain stopped
having an adverse effect on sexual pleasure [21]. More
of them began to have orgasms [21]. In women who
underwent laparoscopy the 6-months postoperative
usage of combined oral contraceptives there was an
improvement in terms of sexual satisfaction, desire and
pelvic problem interference. A year after laparoscopy
there was an increase in sexual satisfaction, but
there were no significant correlation between sexual
problems and partner’s satisfaction [19].
Quality of life and sexual functioning improve after
surgical (laparotomy) treatment of endometriosis as
well – 10 months post-surgery, women have more
frequent uninterrupted intercourse, they feel better
themselves and evaluate their relationships as better
and experience less anxiety associated with the
possibility of pain, as well as show less depressive
symptoms [22].
Another study included women who underwent an
endometriosis removal surgery and after surgery for
6 months they used oral contraceptives. The results
showed reduced pelvic problem interference, increased
sexual satisfaction and desire. Treatment did not
impact the frequency and intensity of orgasms [23].
Table 1 presents a summary of methodology
applied in the studies that were included in this
review and their main findings.

Table 1. Summary of the results from the studies included in the review
Reference

Study design

Treatment
used

Giuliani et al., Cross-sectional Laparoscopy
2016 [4]
study,
post-treatment

Sample (n)

150 pelvic endometriosis,
150 healthy
women

Questionnaires
used

QoL: World
Health Organization Quality of
Life AssessmentBref (WHOQOLBref )
QoSL: McCoy
Female Sexuality
Questionnaire
(MFSQ)

Results
QoL measure

QoSL measure

Participants with pelvic
ndometriosis vs healthy:
↓ Total score
↓ Physical domain
↓ Psychological domain
↓ Social relationships

Participants with
pelvic ndometriosis
vs healthy:
↓ Sexuality
↓ Partnership
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Reference

Study design

Treatment
used

Sample (n)

Questionnaires
used

Results

Tripoli et al.,
2011 [9]

Cross-sectional Laparoscopy
study, posttreatment

49 endometriosis, 35 patients
with chronic
pelvic pain (CPP)
diagnosed with
another gynecological condition, 50 healthy
women

QoL: World
Health Organization Quality of
Life AssessmentBref (WHOQOLBref )
QoSL: GolombokRust Inventory of
Sexual Satisfaction (GRISS)

Participants with endometriosis and CPP vs. healthy:
↓ Total score
↓ Physical domain
↓ Psychological domain

Participants with endometriosis and CPP
vs. healthy:
↓ General score
↓ Frequency of relations
sexual
↑ Sexual aversion
↓ Sexual satisfaction
↑ Lack of expression
of sensuality
↑ Vaginismus

Melis et al.,
2015 [10]

Cross-sectional women had 41, deep endostudy, presurgical treat- metriosis, 40,
treatment (in
ment before healthy women
this study,
but may have
been treated
before)

QoL: Short
Form-36 (SF-36)
QoSL: Female
Sexual Function
Index (FSFI)

Participants with endometriosis vs. healthy:
↓ Physical function
↓ Physical role
↓ General health
↓ Vitality
↓ Social functioning
↓ Emotional role
↓ Mental health
↓ Physical health
↓ Total health
↑ Body pain

Participants with
endometriosis vs.
healthy:
↑ Frequency of pain
during and after penetration
↑ Intensity of pain
during and after penetration
↓ Desire

Di Donato
et al.,
2014 [7]

Cross-sectional Surgery
study,
post-treatment

182, deep
infiltrating endometriosis, 182
healthy women

QoSL: Sexual
Health Outcomes
in Women
Questionnaire
(SHOW-Q)

De Graaff
et al.,
2016 [12]

Cross-sectional
study,

83, endometriosis, 40, women
attending the
outpatient
department for
issues related to
contraception

QoL: Short
Form-12 (SF-12)
QoSL: Female
Sexual Function
Index

Ferrero et al., Cross-sectional Laparoscopy
2005 [13]
study,
pre-treatment

309, endometriosis and deep
dyspareunia
divided into
three groups:
(1) women with
deep infiltrating
endometriosis of
the uterosacral
ligament, (2),
women with
endometriosis
without uterosacral ligament
lesion, and (3)
controls

QoSL: Questionnaire based on
the Sexual Satisfaction Subscale
of the Derogatis
Sexual Functioning Inventory
(DSFI), Global
Sexual Satisfaction Index (GSSI),
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Participants with
endometriosis
vs. healthy:
↓ Satisfaction
↓ Desire
↓ Orgasm
↓ Pelvic problem
interference
Participants with endometriosis vs. healthy:
↓ Median SF-36
↓ Physical health
↓ Mental health

Participants with
endometriosis
vs. healthy:
↓ Total score
↑ Frequency of pain
during intercourse
median
Group (1) with comparison to groups (2)
and (3):
↑ Pain score
↓ Number of intercourses per week
↓ Orgasm satisfaction
↓ Relaxation and fulfillment after sex
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Reference

Study design

Treatment
used

Sample (n)

Questionnaires
used

Results

Caruso et al., Parallel cohort Dienogest, 2
2015 [17]
study, pre- and mg/daily vs.
post-treatment non-steroidal
anti-inflammatory drugs

(1) 54, DNG
group, (2) 48
non-steroidal
anti-inflammatory drugs
(3) 38, control
group

QoL:
Short Form-36
(SF-36)
QoSL: Female
Sexual Function
Index (FSFI),
Female Sexual
Distress Scale
(FSDS)

Participants from group
1 (baseline vs. 3 month
follow-up; baseline
vs. 6 month follow-up ):
↑ Physical Function
↑ Physical Role
↑ Body Pain
↑ General Health
↑ Vitality
↑ Mental Health
↑ Social Function
↑ Emotional Role

Participants from
group 1 (baseline
vs. 3 month follow-up):
↑ Desire
(baseline vs. 6 month
follow-up):
↑ Desire
↑ Arousal
↑ Lubrication
↑ Orgasm
↑ Satisfaction
↑ Dyspareunia
↑ FSFI total score
↑ FSDS total score

Caruso et al., Parallel cohort Combined
2016 [18]
study, pre- and oral contrapost-treatment ceptive (COC)
containing 2
mg dienogest and 30
μg ethinyl estradiol (DNG/
EE) continuous regimen
vs. compared
to a 21/7
regimen

(1) 63, DNG/EE
COC continuous
regimen,
(2) 33 DNG/EE
COC in a 21/7
regimen

QoL: Short
Form-36
QoSL: Female
Sexual
Function Index
(FSFI), Female
Sexual Distress
Scale (FSDS)

Participants from group
1 (baseline vs. 3 month
follow-up; baseline
vs. 6 month follow-up):
↑ Physical Function
↑ Physical Role
↑ Body Pain
↑ General Health
↑ Vitality
↑ Mental Health
↑ Social Function
↑ Emotional Role

Participants from
group 1 with comparison to participants
from group 2 (3 month
follow-up):
↑ Arousal,
↑ Orgasm
↑ Satisfaction
↑ Dyspareunia
↑ FSFI total score
↓ FSDS score

Participants from group
2 (baseline vs. 6 month
follow-up):
↑ Physical Function
↑ Physical Role
↑ Body Pain
↑ General Health
↑ Vitality
↑ Mental Health
↑ Social Function
↑ Emotional Role
↑ Usual activities
↓ Discomfort and symptoms
↓ Distress
↑ Vitality

Participants from
group 1 compared
to participants from
group 2 (6 month
follow-up):
↑ Desire
↑ Arousal
↑ Lubrication
↑ Orgasm
↑ Satisfaction
↑ Dyspareunia
↑ FSFI total score
↓ FSDS score
↑ Sexual activity
↑ Sexual satisfaction
(after 1 year)

Kössi et al.,
2012 [19]

Cohort study,
pre- and posttreatment

Laparoscopy

26, endometriosis

QoL: 15D Questionnaire QoSL:
McCoy Female
Sexuality Questionnaire

Di Donato
et al.,
2015 [20]

Cohort study,
pre- and posttreatment

Laparoscopy

250, DIE, 250,
healthy women

QoSL: Sexual
Health Outcomes
in Women
Questionnaire
(SHOW-Q)

↑ Satisfaction
↑ Desire
↓ Pelvic problem
interference

Lukic et al.,
2016 [21]

Cohort study,
pre- and posttreatment

Laparoscopy

67, endometriosis with deep
dyspareunia

69-item questionnaire focused
on the dyspareunia symptom, the
relation between
dyspareunia and
their sex life,
as well as the
patient’s quality
of life

↑ Number of coituses
↑ Number of nondifficult coituses
↑ Number of patients
who declared that
pain did not negatively affect sexual
pleasure
↑ Number of patients
achieving orgasm

Przegl Seks 2017; 1(49): 25–31

29

30

K. Sroślak, U. Ziętalewicz, P. Pyrcz

Reference

Study design

Treatment
used

Sample (n)

Questionnaires
used

Results

Fritzer et al.,
2016 [22]

Cohort study,
pre- and posttreatment

Surgery

96, endometriosis QoSL: Female
and dyspareunia Sexual Function
Index (FSFI),
Female Sexual
Distress Scale
(FSDS)

↑ Frequencies of
interrupted sexual
intercourse
↓ Feelings of guilt
towards the partner
↓ Being afraid of pain
before/during sexual
intercourse
↓ Feelings of being
a burden for the relationship

Mabrouk
et al.,
2012 [23]

Cohort study,
pre- and posttreatment

Laparoscopy
and postoperative
combined
oral contraceptives

106 with deep
QoSL: Sexual
infiltrating endo- Health Outcomes
metriosis
in Women
Questionnaire
(SHOW-Q)

↓ Pelvic problem
interference
↑ Sexual satisfaction
↑ Desire

QoS – Quality of Life
QoSL – Quality of Sexual Life

Conclusions
Endometriosis has a negative impact on quality
of life and sexual functioning of women, which is
an important area of their

lives, affects fertility and
perception of themselves and their relationships.
Research indicates that treatment is effective and
improves sexual life. However, the delay and difficulty
in the diagnosis of this disorder leads to experiencing
symptoms that could have been alleviated before and

impacts other areas of woman’s functioning – not only
on physiology, but also on the psyche and sexuality.
Taking into account the complexity of the disorder
and its effects on women’s sexual functioning,
further research is needed – including more groups
of patients with similar types of endometriosis and its
symptoms. This should be combined with an attempt
to identify psychological risk and protective factors in
coping with sexual dysfunction and resulting stress
and worsening of overall mental functioning.
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Streszczenie
Na początku XX w. w Europie została powołana do życia nauka mająca na celu rozumowe zbadanie seksualności. Pierwotnie nadana jej nazwa „sexualwissenschaft” szybko upowszechniła się w uproszczonej formie
„seksuologia”. Istnienie seksuologii wymagało określenia przez nią własnych ram teoretycznych, jak również
obszaru i metodyki prowadzonych badań. Pierwsi seksuolodzy podjęli zintensyfikowane wysiłki zmierzające
do popularyzacji nowej nauki, poprzez prowadzoną działalność naukową i dydaktyczną, tworzenie towarzystw
naukowych, organizację kongresów, założenie czasopism, a nawet produkcję filmów. Te inicjatywy odegrały
ogromną rolę dla utrwalenia seksuologii w świecie nauki.

Słowa kluczowe:
historia seksuologii, pionierzy seksuologii, nazwa „seksuologia”, teoretyczne podstawy seksuologii,
popularyzacja seksuologii
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Summary
At the beginning of the twentieth century in Europe was brought to life a science aimed at comprehensive
examination of sexuality. Originally named „sexualwissenschaft”, it soon became popular in the simplified
form of „sexology”. The existence of sexology required defining its own theoretical framework as well as the
area and methodology of the conducted studies. The first sexologists made intensive efforts to popularize
the new science through scientific and didactic activity, formation of scientific societies, organization of
congresses, foundations of journals, and even production of films. These initiatives have played a huge role
in the preservation of sexology in the scientific world.

Keywords:
history of sexology, pioneers of sexology, name “sexology”, theoretical foundations of sexology, popularization
of sexology

Wstęp
Według opisu dziejów seksuologii dokonanego
przez Imielińskiego [1], wraz z nastaniem XX w. rozpoczął się trwający po dziś dzień „okres wiedzy seksuologicznej”, gdy seksuologia wyodrębniła się z innych
nauk i uzyskała status samodzielnej dziedziny wiedzy
i profesji. Podstawowy cel seksuologii, tj. obiektywne
poznanie ludzkiej seksualności odróżniał ją od znacznie starszej erotologii, czyli wywodzącej się z krajów
Dalekiego Wschodu sztuki kształtowania subiektywnych i relacyjnych doznań erotycznych [2]. Zasadniczą
podstawę dla nowej nauki o seksualności stanowiły
psychiatria i medycyna sądowa z drugiej połowy XIX w.
Prowadzone na gruncie tych dyscyplin dociekania na
temat przejawów seksualności penalizowanych przez
prawo i potępianych przez społeczeństwo wiązały się
z automatycznym uznaniem ich za patologiczne, obnażając przy tym deficyty wiedzy o sferze seksualnej
oraz rodząc pytania o kryteria normy w tym obszarze.
Pierwsi seksuolodzy starali się zatem zgromadzić jak
najwięcej danych o wszelkich wariantach seksualnych,
a następnie poddać je refleksji. Wychodząc z założeń
racjonalistycznych i naturalistycznych często wierzyli,
że stanowiska wypracowane na gruncie seksuologii
staną się zarazem wiążące w sferach moralności, obyczajowości i prawa [3]. Ich działania rozpoczęły proces
konstruowania scientia sexualis w wymiarze zarówno
teoretycznym, jak i praktycznym, tworząc pierwszą
falę europejskiej seksuologii.

Pionierzy europejskiej seksuologii
Za kolebkę seksuologii tradycyjnie uznaje się
Niemcy, a dokładniej Berlin, gdzie na przełomie
XIX i XX w. aktywność naukowo-zawodowa grupy

specjalistów położyła podwaliny pod nową naukę
traktującą o seksualności człowieka. Największą rolę
odegrało tu czterech lekarzy.
Pierwszym z nich był dermatolog Iwan Bloch
(1872–1922), który już za życia cieszył się międzynarodowym uznaniem ze względu na swoje liczne
opracowania poświęcone różnym obszarom życia
seksualnego. Słynął także ze swojej niespotykanej
erudycji – władał kilkoma językami, w tym greką i łaciną, a w swojej bibliotece zgromadził ponad 40 000
książek. Jako ciekawostkę można podać fakt, że odkrył on uznawany za zaginiony manuskrypt Markiza
de Sade’a 120 dni Sodomy. To właśnie Blochowi tradycyjnie przyznawany jest tytuł „ojca seksuologii”, jak
również pierwszego seksuologa – to on określił założenia kompleksowych badań nad seksualnością. Tę
perspektywę wyłożył w swoim dziele Das Sexualleben
unserer Zeit in seinen Beziehungen zur modernen Kultur
(1907 r.), które jest uznawane za pierwszą usystematyzowaną charakterystykę wiedzy seksuologicznej [4].
Dążąc do utrwalenia znaczenia seksuologii, Bloch zainicjował wydanie serii monografii autorstwa specjalistów reprezentujących różne dziedziny wiedzy, składających się na wszechstronny podręcznik Handbuch
der gesamten S exualwissenschaft in E
 inzeldarstellungen.
Osobiście podjął się jego redakcji i opracowania pierwszej części traktującej o prostytucji. Pierwszy tom
dzieła Die Prostitution ukazał się w 1912 r. [5]. Dwa
lata później została wydana część poświęcona homoseksualności autorstwa H
 irschfelda [6]. Planowano
także dwie części dedykowane społeczno-kulturowym
aspektom męskości i kobiecości autorstwa Ferdinanda von R
 eitzensteina. Ambitne przedsięwzięcie nie
zostało jednak w pełni zrealizowane początkowo
z powodu wybuchu I wojny światowej i konieczności
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podjęcia przez Blocha obowiązków lekarza wojskowego, a ostatecznie z powodu pogorszenia jego stanu
zdrowia i przedwczesnej śmierci kilka lat później. Po
śmierci Blocha opublikowano jeszcze drugi tom Die
Prostitution w 1925 r. [2, 7, 8, 9].
W wyodrębnieniu seksuologii, a także w jej późniejszym rozwoju ogromną rolę odegrał Magnus
Hirschfeld (1868–1935), którego intelekt, inicjatywa i zdolności organizacyjne sprawiły, że bywa on
wręcz określany mianem „Einsteina seksu”. Głównym
motywem zajęcia się seksualnością oraz centralnym
punktem jego działalności naukowej, klinicznej, sądowo-orzeczniczej oraz społeczno-politycznej była
problematyka homoseksualności. Mimo silnego osobistego zaangażowania w działania na rzecz reform
społecznych Hirschfeld dążył do maksymalizacji pewności wniosków płynących z badań nad seksualnością. Nie chcąc opierać się wyłącznie na kazuistyce,
opracował obszerny kwestionariusz (współtworzony
wraz z Blochem i Karlem Abrahamem) dotyczący całościowej oceny funkcjonowania w sferach zarówno
seksualnych, jak i pozaseksualnych, określony mianem „psychoanalitycznej eksploracji”, przemianowany później na kwestionariusz „psychobiologiczny”.
Przeprowadzone za pomocą tej metody badania na
grupie ponad dziesięciu tysięcy mężczyzn i kobiet
stały się podstawą jego pracy Naturgesetze der Liebe
z 1912 r. W dziejach seksuologii szczególnie zasłużył
się jako największy propagator tej dziedziny w wymiarze lokalnym i międzynarodowym. Podsumowaniem
jego obszernego dorobku naukowego był podręcznik
Geschlechtskunde, którego kolejne pięć tomów ukazało
się w latach 1926–1930 [2, 3, 8, 9, 10, 11, 12].
W opozycji do Blocha i Hirschfelda występował
internista Albert Moll (1862–1939), który samodzielnie rozwijał własną koncepcję nauki o seksualności. W swoich pracach dogłębnie analizował zagadnienia popędu seksualnego, homoseksualności
czy rozwoju seksualnego. Jego poglądy miały duży
wpływ na ówczesnych badaczy seksualności, w tym
na Freuda, oskarżanego zresztą przez Molla o plagiat.
W 1911 r. ukazał się redagowany przez niego podręcznik Handbuch der Sexualwissenschaften mit besonderer
Berücksichtigung der kulturgeschichtlichen Beziehungen,
następnie rozszerzony i uaktualniony w 1926 r. Moll
zaprezentował w nim pluralistyczną wizję seksuologii
odmienną wobec ujednoliconej koncepcji Blocha. Zasłynął także jako jeden z największych w Niemczech
propagatorów hipnozy (której poświęcił prace Der
Hypnotismus z 1889 r. i Der Rapport in der Hypnose:
Przegl Seks 2017; 1(49): 32–42

Untersuchungen uber den thierischen Magnetismus
z 1892 r.), bezwzględny demaskator modnego ówcześnie spirytyzmu (Psychologie und C
 harakterologie
der Okkultisten, 1929) oraz pionier etyki medycznej
określającej relację lekarz-pacjent w oparciu o kontrakt (Arztliche Ethik: Die Pflichten des Arztes in allen
Beziehungen seiner Thatigkeit, 1902) [2, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19].
Obok trzech „ojców założycieli” berlińskiej seksuologii, ważną rolę odegrał również dermatolog Max
Marcuse (1877–1963), który choć nie miał oryginalnego wkładu w rozwój myśli seksuologicznej, za
sprawą swojej działalności redakcyjnej umożliwiał to
innym autorom. Uważa się go za pierwszego biegłego
seksuologa uznawanego przez niemieckie sądy. Duży
nacisk kładł na potrzebę zliberalizowania ówczesnych
norm seksualnych. Mimo różnic światopoglądowych
łączyła go wieloletnia bliska współpraca z Mollem.
W przeciwieństwie do większości ówczesnych seksuologów, Marcuse nie tylko nie odrzucał freudyzmu, ale
cechował się dużą otwartością na jego założenia. Za
czasów jego kierownictwa redakcyjnego, tj. w latach
1919–1932, Zeitschrift für Sexualwissenchaft uzyskał
znaczny prestiż w środowiskach medycznych. Wielką jego zasługą była redakcja obszernego opracowania encyklopedycznego poświęconego seksualności
Handwörterbuch der Sexualwissenschaft, Enzyklopädie
der natur- und kulturwissenschaftlichen Sexualkunde
des Menschen wydanego w 1923 r. Inne ważne prace
tego autora to m.in. Hautkrankheiten und Sexualität
(1907), Die Gefahren der sexuellen Abstinenz für die
Gesundheit (1910) i ABC – Führer durch Sexualität und
Erotik (1962) [9, 20, 21].
Choć Niemcy stanowiły centrum kształtującej
się nauki o seksualności, bardzo ważną rolę odegrała
w tym zakresie działalność badaczy z innych części
Europy, zwłaszcza Anglii, Szwajcarii i Austrii. Początki
seksuologii we współczesnym rozumieniu związane
są z działalnością brytyjskiego lekarza H
 avelocka
E llisa (1859–1939). Do podjęcia studiów medycznych skłoniła go fascynacja problematyką seksualności, zgłębianiu której poświęcił się całkowicie nigdy
nie praktykując zawodu lekarza. W 1894 r. wydał
swoją pierwszą książkę poświęconą seksualności Man
and Woman: A Study of Secondary and Tertiary Sexual
Characteristics [22] traktującą o różnicach płciowych,
zawierającą wiele dokładnych opisów drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych. Podkreślając wagę równouprawnienia kobiet i mężczyzn, nie uniknął jednak
powielenia wielu ówczesnych przekonań na temat ról
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płciowych. Największe znaczenie dla jego dorobku naukowego ma opublikowany w latach 1897–1928 cykl
6 monografii Studies in the Psychology of Sex [23, 24,
25, 26, 27, 28] prezentujących wszechstronne opisy
seksualności w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym i rozwojowym. Metodyka jego prac
obejmowała studia literatury i historii, jak również
gromadzenie autobiografii seksualnych uzyskiwanych
poprzez swoje kontakty towarzyskie. Ellis dążył do
zebrania i wnikliwego przeanalizowania jak największej puli danych na temat zróżnicowanych przejawów
ludzkiej seksualności, unikając przy tym perspektywy
ujednolicającej czy osądzania. Jego wielkim wkładem
w rozwój seksuologii jest zwrócenie uwagi na różnice
indywidualne i kulturowe w kontekście seksualności.
Postulował konieczność zmiany nastawienia do seksualności, zakładając częstą wrodzoność i nieszkodliwość, a nawet pozytywną wartość, różnych wariantów
seksualnych, a także wzywał do zniesienia zakazu antykoncepcji oraz praw zabraniających dobrowolnej
aktywności seksualnej między dorosłymi. W swoich
pracach starał się edukować czytelników w celu lepszego zrozumienia przez nich zarówno samych siebie,
jak i swoich partnerów, co prowadzić miało do lepszego funkcjonowania związków [1, 8, 29].
Ważną postacią w dziejach seksuologii był również był Auguste Forel (1848–1931), szwajcarski
psychiatra, neuroanatom i entomolog. Specjalizował
się w psychiatrii i neuropsychiatrii prowadząc liczne
badania, które znacznie przyczyniły się do rozwoju
współczesnej neuronauki. W 1877 r. opublikował
swoją przełomową pracę poświęconą części międzymózgowia, którą określił jako „warstwa niepewna”.
Opisał także pęczek wzgórzowy i pęczek soczewkowy, zwane na jego cześć odpowiednio polem H1
i H2 Forela. Badał możliwości zastosowania hipnozy
w psychoterapii, czemu poświęcił trzy monografie.
Jednocześnie rozwijał swoją dziecięcą pasję, jaką
była myrmekologia – gałąź entomologii poświęcona badaniu mrówek, stając się na tym polu uznanym autorytetem. Seksualnością zajął się w późnym
okresie swojego życia, będąc już na emeryturze. Na
scenę seksuologii wkroczył jednak z pełnym impetem za sprawą wydanej w 1905 r. książki Zagadnienia
seksualne: w świetle nauk przyrodniczych, psychologii,
hygieny i socyologii (Die sexuelle Frage. Eine naturwissenschaftliche, psychologische, hygienische und soziologische Studie für Gebildete) [30], która spotkała się
ogromnym zainteresowaniem, osiągając imponujące
nakłady i doczekując się licznych przekładów. Była

to pierwsza praca poświęcona problematyce leczenia problemów seksualnych znacznie wykraczająca poza perspektywę biologiczną i kładąca równie
duży nacisk na kwestie społeczne. Refleksja nad
funkcjonowaniem seksualnym doprowadziła go do
sformułowania śmiałych postulatów gruntownej
reformy norm obyczajowych i prawnych regulujących sferę seksualną i kształtowania ich wyłącznie
w oparciu o przesłanki racjonalne i utylitarne [31, 32,
33, 34, 35].
Tradycyjnie w poczet założycieli seksuologii włączany jest wiedeński neurolog i psychiatra, profesor
psychiatrii Uniwersytetu Wiedeńskiego Sigmund
Freud (1856–1939), mimo autonomicznego z założenia charakteru opracowanej przez niego teorii
psychiki i opartej na jej podstawie metody leczenia
zwanych psychoanalizą. Seksualność, w miarę licznych przemian myśli Freuda, stopniowo nabierała
coraz większego znaczenia, z czasem stając się kluczowym wątkiem jego koncepcji. Swoje sprecyzowane
teorie na ten temat wyłożył w wydanej w 1905 r. pracy
Trzy rozprawy o teorii seksualnej (Drei Abhandlungen
zur Sexualtheorie) [36]. Na początku swojej kariery
czerpał wiele z prac wczesnych seksuologów, później
zaś dystansował się od nich i ignorował późniejsze
odkrycia seksuologii, dążąc do samowystarczalności
swojej teorii. Psychoanaliza podejmowała tę samą
tematykę co seksuologia, dlatego stanowiła ważny
punkt odniesienia dla wszelkich refleksji nad seksualnością człowieka. Ponadto znacznie przyczyniła się
do rozwoju dociekań nad tą sferą poprzez zwrócenie
uwagi na takie zagadnienia, jak nieświadomość, konflikty intrapsychiczne i interpersonalne, mechanizmy
obronne, znaczenie seksualności od najwcześniejszych faz rozwoju czy związki między seksualnością
a zaburzeniami psychicznymi. W przeciwieństwie
do wielu wczesnych seksuologów Freud nie optował
bezpośrednio za reformą seksualną. Z jednej strony zwracał uwagę na częstą niemożność zachowania
ograniczeń seksualnych nakładanych przez kulturę,
z drugiej zaś uznawał pewien stopień frustracji seksualnej za niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania
psychicznego. Popularność psychoanalizy upowszechniła świadomość roli seksualności w życiu człowieka,
przełamała bariery w dyskusji nad nią i zachęciła do
jej zgłębiania. Freud zaproponował nie tylko wszechstronną teorię, ale i opcję leczenia, a także wyszkolił następców kultywujących jego metodę, przez co
zdominował na wiele lat studia nad seksualnością
i przyćmił innych jej badaczy [1, 8, 37].
Przegl Seks 2017; 1(49): 32–42
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Powyżej przedstawiono sylwetki najbardziej zasłużonych przedstawicieli pierwszej fali europejskiej seksuologii. Należy tu jednak wspomnieć także o innych badaczach, takich jak m.in. Eugen Steinach (1861–1944),
Albert Eulenburg (1840–1917), Ludwig Levy-Lenz
(1889–1966), Bernhard Schapiro (1885–1966), Felix
Theilhaber (1884–1956), Herbert Lewandowski
(1896–1996), Max Dessoir (1867–1947), Albert von
Schrenck-Notzing (1862–1929) i Friedrich Salomon
Krauss (1859–1938), których działalność odegrała
ważną rolę dla kształtowania tej dziedziny wiedzy.

Wprowadzenie terminu „seksuologia”
Postulaty utworzenia nauki o seksualności oraz
propozycje jej nazwy zaczęły być zgłaszane już w XIX w.
Według dostępnej wiedzy termin „seksuologia” po raz
pierwszy zastosowała w 1867 r. Elizabeth Osgood
Goodrich Willard (?–1873) w swojej książce S exology
as the philosophy of life: implying social organization
and government [38] traktującej o społecznych rolach
płciowych w kontekście uniwersalnych praw natury
i wyrażającej typowe dla ówczesnych czasów nastawienie do płci. W wygłoszonym w 1885 r. wykładzie
The woman’s question, opublikowanym w 1888 r.,
angielski matematyk, pionier statystyki i zagorzały orędownik eugeniki Karl Pearson (1857–1936)
sformułował postulat „prawdziwej nauki seksualogii”
(„real science of sexualogy”), jako podstawy dla formułowania polityki społecznej w kwestii dążeń emancypacyjnych kobiet [2, 8, 39].
Współcześnie używany termin „seksuologia”
wywodzi się jednak ze stosowanego na gruncie
niemieckojęzycznej literatury słowa „sexualwissenschaft”. Po raz pierwszy został on zastosowany w 1898 r. przez Freuda, później zaś w 1904 lub
1905 r. przez pisarza Karla Vanselowa oraz w 1906 r.
przez H
 irschfelda. A
 utorstwo nazwy „sexualwissenschaft” często błędnie przypisywane jest Blochowi,
który spopularyzował ją swojej głośnej pracy Das
Sexualleben... z 1907 r. Rok później lekarz H
 ermann
Rohleder (1866–1934) zaproponował jej uproszczoną formę „sexologie” [2, 8, 39]. Co ciekawe,
Stanisław Kurkiewicz (1867–1921), pionier polskiej seksuologii, posługiwał się terminem „sexuologia” przed 1903 r., a więc wcześniej niż Bloch
i Rohleder [2, 40]. Natomiast termin „medycyna
seksualna” p
 ojawił się znacznie później, w latach
siedemdziesiątych XX w. [39, 41].
Przegl Seks 2017; 1(49): 32–42

Konstruowanie założeń nauki
o seksualności
Haeberle [9] szczegółowo zrekonstruował proces
formułowania założeń teoretycznych scientia sexualis,
wyróżniając dwa etapy seksuologicznych pism programowych. Pierwszy z nich obejmuje lata 1907–1914
i dotyczy ogłoszenia i zdefiniowania nauki o seksualności. Drugi zaś, przypadający na lata 1915–1926,
skupia się na poddaniu wstępnych założeń ponownej
refleksji metodologicznej.

Proklamacja seksuologii
Ustanowienie seksuologii łączy się z publikacją
książki Blocha Das Sexualleben..., oficjalnie wydanej
na początku 1907 r. (choć trafiła ona do sprzedaży
jesienią 1906 r.). W tej pracy został bowiem sformułowany postulat powołania dyscypliny badawczej
dążącej do spójnego ujęcia problematyki seksualności, określonej mianem „sexualwissenschaft” [4, 7].
Zainteresowanie, z jakim spotkała się praca Blocha,
dało impuls do gwałtownego rozwoju nauki o seksualności i refleksji nad jej podstawami teoretycznymi,
jak również spopularyzowało termin „sexualwissenschaft”. Pionierskiego charakteru inicjatywy Blocha
nie należy upatrywać w samej propozycji nazwy nowej dziedziny badawczej (jak wskazano powyżej ta
lub analogiczne nazwy pojawiały się wcześniej), lecz
w określeniu jej charakteru oraz wpływie, jaki jego
postulaty wywarły na świat nauki. Bloch wysunął
propozycję powołania wszechstronnej nauki poświęconej życiu seksualnemu integrującej perspektywy
medycyny, biologii, antropologii i etnologii, filozofii, psychologii oraz historii, która miałaby stanowić
składową ogólnej nauki na temat ludzkości. W podejściu tym akcentował znaczenie seksualności w życiu
jednostkowym i społecznym oraz konieczność zgłębiania jej w odniesieniu do wszystkich innych sfer
funkcjonowania człowieka, co nie jest możliwe przy
czysto medycznym spojrzeniu. Das Sexualleben... miało w zamyśle stanowić pierwszą próbę podsumowania
ówczesnej wiedzy w celu sformułowania holistycznego opisu życia seksualnego [4, 7, 9]. Konstruując
podstawy teoretyczne seksuologii Bloch odwoływał
się do koncepcji idei elementarnych etnologa Adolfa
Bastiana (1826–1905), postulując zbudowanie nauki o seksualności na podstawie „elementarnych idei
seksualnych ludzkości”, które Bloch rozumiał jako
uniwersalne kulturowo i historycznie zjawiska seksualne. Innym kluczowym źródłem inspiracji był dla
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niego niezrealizowany projekt rozprawy Wilhelma
von Humboldta (1767–1835), mającej przedstawiać
problematykę seksualności na przestrzeni dziejów
w kontekście refleksji na temat wolności i relacji
między płciami [4, 5, 9]. Haeberle [9] stwierdza, że
autorytet, jakim cieszył się w ówczesnych Niemczech
Humboldt, stanowił ważne uwiarygodnienie dla istnienia autonomicznej nauki o seksualności.
Scharakteryzowana przez Blocha nauka niemal
natychmiast zaczęła być rozwijana przez H
 irschfelda,
który upatrywał na jej gruncie możliwości rozwiązania problematyki będącej dotychczas przede wszystkim źródłem sporów społeczno-politycznych. Rok po
ukazaniu się przełomowej dla seksuologii rozprawy
Blocha, Hirschfeld szczegółowo wyłożył program
seksuologii w trzech artykułach opublikowanych
na łamach założonego wraz z Blochem czasopisma
Zeitschrift für Sexualwissenschaft. W pierwszym z nich,
opublikowanym w styczniu 1908 r., sprzeciwił się
umniejszaniu naukowego spojrzenia na seksualność
w stosunku do perspektyw etycznych czy artystycznych. Seksuologię zaliczył do grona nauk przyrodniczych, która powinna mieć deskryptywny charakter
i obrać za cel ustalenie na drodze dedukcji uniwersalnych praw przyrody rządzących seksualnością, które
pozwoliłyby na zrozumienie dalszych obserwacji.
W opublikowanym w październiku 1908 r. artykule wyodrębnił 14 obszarów badań seksuologicznych
obejmujących seksualną anatomię, chemię, fizjologię,
psychologię, ewolucję, biologię porównawczą, higienę, profilaktykę, politykę, legislację, etykę, etnologię,
jak również badanie pełnego spektrum zachowań seksualnych człowieka oraz studia nad wadami seksualnymi i rozwojowymi. Należy tu zwrócić uwagę, że
ostatni z wymienionych obszarów dociekań seksuologicznych, zwany ówcześnie psychopatią seksualną
i będący centralnym punktem badań nad seksualnością, został wymieniony jako jeden z wielu innych. Następnie w artykule z grudnia 1908 r. Hirschfeld wskazał siedem rodzajów narzędzi badawczych służących
uzyskiwaniu danych na temat seksualności: 1) narzędzia i metody nauk przyrodniczych, 2) obszerny
autorski kwestionariusz oceniający szerokie spektrum seksualności oraz innych sfer funkcjonowania,
3) autobiografia i biografia – samopoznanie seksualne, 4) badania statystyczne, 5) badania historyczne,
6) badania etnograficzne, 7) badania filologiczne [9].
W pierwszych charakterystykach seksuologii
ewidentnie zaznaczała się niespójność między deklarowanym biologicznym charakterem tej nauki

a wyróżnianymi obszarami jej dociekań i proponowanymi metodami eksploracji. Sprawę tę nieco sprecyzował sam Bloch, który w 1914 r. przy wznowieniu
Zeitschrift für Sexualwissenschaft w artykule A
 ufgaben
und Ziele der Sexualwissenschaft ponownie przedstawił
zadania i cele seksuologii, dokonując pewnej modyfikacji definicji tej nauki. Podtrzymał założenie o zarówno biologicznej, jak i kulturowej specyfice seksualności, a także konieczność wszechstronnego jej
ujmowania z uwzględnieniem aspektów fizykalnych
i psychologicznych, indywidualnych i społecznych.
Jednak na skutek dokonanego w ostatnich latach postępu nauk przyrodniczych dowartościował on rolę
biologii, uznając że stanowi ona uniwersalne podłoże
dla wszelkich zjawisk seksualnych, czyniąc seksuologię w istocie nauką biologiczną [9].
Nadal jednak rozległość perspektyw i obszarów
badań uniemożliwiała precyzyjne i spójne określenie specyfiki seksuologii. Co więcej, próbując osadzić
seksuologię w obszarze nauk biologicznych często odwoływano się do koncepcji ewolucjonistycznych dość
wąsko tłumaczących sens i cel funkcji seksualnych, co
kontrastowało z wielością i złożonością przedstawianych wariantów seksualnych w aspekcie psychologicznym i społeczno-kulturowym. Od samego początku
spory wywoływała również kwestia postawy, która
powinna znamionować badaczy seksualności. Bloch,
a zwłaszcza Hirschfeld przejawiali bezpośrednie zaangażowanie w sprawy społeczne i pragnęli poprzez
zbadanie i wyjaśnienie meandrów seksualności doprowadzić do gruntowanych reform społecznych w tym
obszarze. Ich zapatrywania i zaangażowanie w kwestie społeczne krytykował Moll opowiadający się bezstronnym i beznamiętnym badaniem seksualności
w celu jak największej obiektywności i wiarygodności
tej nauki [8, 9].

Próby redefinicji
Próby rozwiązania trudności z określeniem specyfiki nauki o seksualności podjął się badacz społeczny Julius Wolf (1862–1937) w opublikowanym
w 1915 r. na łamach redagowanego przez Molla A
 rchiv
für Sexualforschung artykule Sexualwissenschaft als
Kulturwissenschaft. Wskazując, że tylko podejście
medyczne i historyczno-etnograficzne mogą być traktowane jako naukowe w ściśle empirycznym rozumieniu, zwrócił uwagę na konieczność odrębnego badania
seksualności z perspektywy zarówno nauk przyrodniczych, jak i kulturowych. Jego zdaniem należałoby
powołać do życia dwie seksuologie: jedną jako naukę
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przyrodniczą, a drugą jako naukę kulturową. Zaznaczył, że seksualność nie jest sferą czysto popędową,
będąc powiązana z wytworami kultury (ekonomia,
państwo, sztuka, religia, prawo, etc.) i kształtowana
przez nie. Dlatego jej pełne zrozumienie nie jest możliwe tylko na gruncie nauk przyrodniczych, a wymaga
zbadania relacji między życiem seksualnym a wszelkimi innymi sferami ludzkiego funkcjonowania oraz
konsekwencji życia seksualnego dla funkcjonowania
społeczeństw. Sprecyzował także zagadnienia, których analiza może być w tym kontekście użyteczna:
wpływ „zwyczajów reprodukcyjnych” na ekonomię
i populację, mody wśród kobiet i mężczyzn, warunki
mieszkaniowe, prawo cywilne i kryminalne, formy
sztuki i rozrywki, historia, treść i forma religii. Zdaniem Wolfa dwie seksuologie powinny współpracować ze sobą jako dyscypliny „siostrzane”, jednak
uzyskana na ich podstawie wiedza nie powinna być
ze sobą mieszana. Jako przykład traktowania seksuologii w kategoriach przyrodniczych wskazał na prace
Ellisa. Natomiast za próbę prezentowania seksualności z perspektywy kulturowej uznał Die sexualeben...
Blocha, której jednak nie szczędził krytyki, podważając wręcz jej wartość naukową. Wolf sprzeciwiał się
bowiem wyrażanemu w niej poparciu dla konkretnych
zmian prawnych i politycznych, uznając, podobnie
jak Moll, że seksuologia powinna koncentrować się
na opisie, powstrzymując się od wartościowania
i bezpośredniego zaangażowania. Przedstawiając
funkcjonowanie seksualne grup społecznych w różnych okresach historycznych powinna dociekać jego
zróżnicowanych uwarunkowań, a nie wyznaczać jako
modelowych konkretnych przykładów [9].
Koncepcje Wolfa nie doczekały się realizacji ani
nawet odzewu, co zdaniem Haeberle’a wynikało
z trudności w rozwijaniu seksuologii i prowadzeniu
dyskusji o jej teoretycznych podstawach ze względu na trwającą I wojnę światową. Temat ten został
podjęty na nowo dopiero w 1926 r., gdy w redagowanej przez Marcuse’a nowej wersji Zeitschrift
für Sexualwissenschaft filozof, psycholog i botanik
Hans Kunz (1904–1982) opublikował artykuł Zur
Methodologie der Sexualwissenschaft. Kunz uznał, że
specyfiki seksuologii nie determinuje ani przedmiot
jej zainteresowania, ani stosowane przez nią metody.
To złożoność seksualności oraz rola, jaką odgrywa
w życiu człowieka stanowi uzasadnienie dla istnienia
nauki poświęconej temu zagadnieniu. Jednocześnie
stwierdził, że brak możliwości precyzyjnego zdefiniowania seksualności nie stanowi przeszkody dla
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istnienia seksuologii, zwracając przy tym uwagę na
podobne problemy w zakresie definiowania przedmiotu swoich dociekań z jakimi spotykają się choćby
biologia czy psychologia [9].
W tym samym roku ukazało się drugie wydanie redagowanej przez Marcuse’a Handwörterbuch
der Sexualwissenschaft, Enzyklopädie der natur und
kulturwissenschaftlichen Sexualkunde des Menschen,
obszernego opracowania encyklopedycznego poświęconego seksualności, stanowiącego podsumowanie
wszechstronnych informacji na ten temat zgromadzonych za pomocą zróżnicowanej metodologii. We
wprowadzającym eseju Sexualwissenschaft psychiatra,
psycholog i filozof Arthur Kronfeld (1886–1941) zadał fundamentalne pytanie o uzasadnienie dla istnienia seksuologii jako autonomicznej nauki. Wskazał,
ze seksualność jest pojęciem niejednolitym i zróżnicowanym oraz może być częściowo zgłębiana na
gruncie różnych nauk, operujących wypracowanymi
przez siebie metodami. Zdaniem Kronfelda kryterium usprawiedliwiającym istnienie seksuologii jest
jedność wszystkich dyscyplin w postrzeganiu życiowych procesów i zjawisk. Tak rozumiana seksuologia
integruje wyniki poszczególnych dyscyplin w ogólny
całościowy obraz będący ujednoliconym spojrzeniem
na seksualność w kontekście całości procesów życiowych. Jak trafnie zauważył Haeberle, dyskusja nad
metodologią seksuologii po blisko dwóch dekadach
powróciła do stanowiącej punkt wyjścia koncepcji
„scentralizowanego punktu widzenia” [9].

Ukonstytuowanie i popularyzacja
seksuologii
Stowarzyszenia
Hirschfeld początkowo upatrywał możliwości
rozwoju seksuologii w obrębie intensywnie rozwijającej się psychoanalizy. W 1911 r. wstąpił nawet do
Berlińskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, jednak krótko później zrzekł się członkostwa i przystąpił do organizowania odrębnej grupy zawodowej [8]
Wkrótce później w Berlinie utworzono dwie organizacje zrzeszające lekarzy zainteresowanych seksuologią
i dążące do rozwoju tej nauki. 21 lutego 1913 r. zostało założone przez Hirschfelda, B
 locha i Eulenburga
pierwsze w historii towarzystwo seksuologiczne o nazwie Towarzystwo Medyczne Seksuologii i Eugeniki
(Ärztliche Gesellschaft für Sexualwissenschaft und
Eugenik). Mimo z założenia medycznego charakteru, przyjmowało ono w swoje szeregi przedstawicieli
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innych dyscyplin naukowych. Ciesząc się dużym zainteresowaniem, w ciągu pierwszego roku działalności
liczba członków zwiększyła się z 15 do ponad 100.
Towarzystwo co miesiąc organizowało zebrania mające na celu prezentację i omawianie nowych prac. Kilka miesięcy później Moll wraz z Wolfem i Marcusem
zawiązali konkurencyjne i równie wpływowe Międzynarodowe Towarzystwo Badań Seksualnych
(Internationale Gesellschaft für Sexualforschung)
[2, 3, 8].

Kongresy
Dążąc do popularyzacji seksuologii na arenie międzynarodowej, Hirschfeld zorganizował w dn. 15–20
września 1921 r. Międzynarodową Konferencję Reformy Seksualnej na Podstawie Seksuologicznej
(Internationale Tagung für Sexualreform auf sexualwissenschaftlicher Grundlage) pierwszą w historii konferencję seksuologiczną, która odbyła się
w Langenbeck-Virchow-Haus w Berlinie. Wystąpienia 38 prelegentów, w tym gospodarza i głównego
mówcy Hirschfelda, dotyczyły szerokiego spektrum
zagadnień z zakresu seksualnej endokrynologii, seksualności w aspekcie prawnym, kontroli urodzeń oraz
edukacji seksualnej. Kongres spotkał się z dużym zainteresowaniem lekarzy z Europy, obu Ameryk i Azji.
Ustalenia kongresu dały podstawę do zawiązania Ligi
Reformy Seksualnej na Podstawie Seksuologicznej
(Weltliga für Sexualreform auf sexualwissenschaftlicher Grundlage), która zorganizowała jeszcze cztery
kongresy w Kopenhadze (1928), Londynie (1929),
Wiedniu (1930) i Brnie (1932), gromadząc wśród
prelegentów i słuchaczy wielu przedstawicieli świata
nauki i sztuki oraz przyczyniając się do promocji seksuologii zarówno w Europie, jak i poza nią [2, 3, 8, 42].
Powodzenia konferencji Hirschfelda nie uznawał
Moll, który negował jej naukowy i międzynarodowy
charakter. Sam zorganizował Międzynarodowy Kongres Badań Seksualnych (Internationaler Kongreß für
Sexualforschung), który odbył się 10–16 października
1926 r. w Berlinie [17]. Ceremonia otwarcia miała
miejsce w Reichstagu. Na Kongresie wystąpili m.in.
Eugen Steinach, Alfred Adler, Bronisław Malinowski, Edward Westermarck, Harry Benjamin, Charles
Drysdale, Norman Haire czy Dora Russell. Wśród
zaproszonych zabrakło jednak Hirschfelda. Imprezę uświetniło wystawienie opery Salome pod batutą

Richarda Straussa. Drugi Międzynarodowy Kongres
Badań Seksualnych odbył się w Londynie cztery lata
później [2, 8, 13, 17].

Czasopisma
Historia czasopism naukowych dotyczących problematyki seksualności sięga ostatniej dekady XIX w.
Pierwszym z nich było Vita sexualis, Zeitschrift zur
Erforschung des Geschlechtslebens… redagowane początkowo przez Ewalda Paula, później zaś przez
Rohledera. Jego publikacja zrozpoczęła się w 1895 r.
i została wstrzymana rok później. W 1896 r. Pasquale
Penta założył poświęcone problematyce seksualnej
psychopatii Archivio delle psicopatie sessuali1 [43, 44].
W 1899 r. powołany przez Hirschfelda dwa lata
wcześniej Komitet Naukowo-Humanitarny (Wissenschaftlich-humanitäres Komitee), pierwsza w historii organizacja broniąca praw osób nieheteroseksualnych, rozpoczęła publikację Jahrbuch für Sexuelle
Zwischenstufen, ukazującej się do 1923 r. serii 23 roczników poświęconych zagadnieniom homo- i biseksualności oraz transpłciowości. Na poszczególne tomy
składały się prace o zróżnicowanym charakterze: od
artykułów naukowych przez przedruki klasycznych
pism i opracowania biograficzne po postulaty polityczne, których wspólnym celem było zobrazowanie
koncepcji pośredniego upłciowienia Hirschfelda. Seria
ta nie wzbudziła jednak zainteresowania środowisk
naukowych [2, 8].
W 1908 r. Hirschfeld i Bloch założyli miesięcznik
prezentujący nowo powstałą seksuologię Zeitschrift
für Sexualwissenschaft. Zgodnie z interdyscyplinarymi założeniami tej nauki, publikowano w nim nie
tylko artykuły medyczne, lecz także prace traktujące
o seksualności z perspektywy innych dyscyplin, w tym
biologii, antropologii i etnologii, kryminologii, filologii, pedagogiki czy historii. Redaktorami czasopisma
byli, obok Hirschfelda, także Krauss oraz Rohleder.
W czasach wydawania pierwszej edycji Zeitschrift...
Hirschfeld starał się zaangażować środowisko psychoanalityczne we współpracę w konstruowaniu seksuologii, toteż w poszczególnych numerach publikowane
były artykuły Freuda, Alfreda Adlera, Karla Abrahama
i Wilhelma Stekela. Po roku publikacji na skutek problemów finansowych Zeitschrift... został połączony
z założonym przez organizację Bund für Mutterschutz
und Sexualreform w 1905 r. czasopismem Sexual

1 W artykule Historia seksuologii. Zwiastuny myśli seksuologicznej [45] błędnie podałem, że Archivio delle psicopatie sessuali było pierwszym
czasopismem naukowym poświęconym w całości kwestiom seksualnym. Wg obecnie posiadanych danych pierwszeństwo miało tu czasopismo
Vita sexualis.
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Probleme, którego redaktorem był Marcuse, mającym
mniej naukowy charakter lecz cieszącym się większą
popularnością wśród czytelników. Skutkiem tej fuzji
było powstanie pisma początkowo noszącego nazwę
Zeitschrfit für Sexualwissenschaft und Sexual Politik,
później ukazującego się pod nieco zmienionymi tytułami. Z inicjatywy Blocha i Eulenburga w 1914 r.
reaktywowano oryginalny Zeitschrift für Sexualwissenchaft, którego redakcję po ich śmierci objął Marcuse.
Tytuł ten pełnił funkcję oficjalnego czasopisma Towarzystwa Medycznego Seksuologii i Eugeniki. Tym
razem spotkało się ono z większym powodzeniem
i ukazywało się do 1932 r. W 1915 r. zaczął być wydawany periodyk Archiv für Sexualforschung pod redakcją
Molla [2, 8, 39].
Publikacje seksuologiczne ukazywały się także
w prasie o społecznym profilu, jak np. Sexus, będący
oficjalnym czasopismem Ligii Reformy Seksualnej,
Beiträge zum Sexualproblem pod redakcją Theilhabera
czy Vererbung und Geschlechtsleben, którego współredaktorem był Forel.

Instytut seksuologiczny
Pierwsza w historii placówka prowadząca działalność naukową i kliniczną w zakresie seksuologii, Instytut Seksuologii (Institut für Sexualwissenschaft),
została założona w 1919 r. w Berlinie z inicjatywy
Hirschfelda, który objął również jej kierownictwo.
Siedzibą Instytutu stała się przestronna trzypiętrowa willa przy ulicy In den Zelten w dzielnicy Tiergarten. Dom ten został pierwotnie zbudowany dla
skrzypka Josepha Joachima a później należał do
księcia Hatzfelda, pruskiego ambasadora we Francji.
W Instytucie prowadzono badania nad seksualnością
z perspektywy biologicznej, medycznej, społecznej
i kulturowej, jak również organizowano wykłady
i dyskusje na tematy seksualne, leczono zaburzenia
seksualne, udzielano porad małżeńskich oraz sporządzano opinie sądowo-seksuologiczne. W jego
obrębie funkcjonowały oddziały psychoterapii, somatycznej medycyny seksualnej, seksuologii sądowej, ginekologii i terapii małżeńskiej. Znajdowało się
tam również archiwum seksuologii i etologii, biuro
Światowej Ligi Reformy Seksualnej, biblioteka i sala
wykładowa im. Ernesta Haeckela, jak również gabinet
i mieszkanie Hirschfelda. Zbiory Instytutu obejmowały ponad 20 000 tomów, 35 000 fotografii, blisko
40 000 opisów biograficznych oraz liczne działa sztuki. W 1924 r. Instytut został przekształcony w fundację. Placówka ta, odwiedzana przez wiele znanych
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postaci, takich jak André Gide, Margaret Sanger,
Jawaharlal Nehru i Christopher Isherwood, szybko
zyskała rozgłos w świecie nauki i kultury. Pracownikami Instytutu, oprócz Hirschfelda, byli m.in. Felix
Abraham, Ludwig Levy-Lenz, Arthur Kronfeld, Karl
Giese i Bernhard Schapiro. Instytut stał się głównym
ośrodkiem szkoleniowym dla nowej kadry seksuologicznej. Gdy w 1921 r. została utworzona pierwsza
katedra seksualnej patologii na uniwersytecie w Pradze, jej kierownik dermatolog Ferdinand Pecirka
(1859–1922) przygotowywał się do pełnionej funkcji
właśnie pod nadzorem Hirschfelda. Po nagłej śmierci
Pecirki, uniwersytet w 1929 r. skierował do Instytutu
na szkolenie dermatologa Josefa Hynie (1900–1989),
późniejszego założyciela Instytutu Seksuologicznego
w Pradze będącego obecnie najstarszą tego typu placówką na świecie [2, 40, 44, 46, 47].

Filmy
Działania pierwszych seksuologów krzewiące wiedzę na temat seksualności oraz dążące do konkretnych przemian prawnych i obyczajowych nie ograniczały się tylko do publikacji i dydaktyki, korzystając
także z możliwości dotarcia do szerszej części społeczeństwa, jakie oferował film. W 1918 r. Bloch wystąpił w roli konsultanta naukowego w filmach Es werde
Licht! 2. Teil i Es werde Licht! 3. Teil w reżyserii Richarda Oswalda [48]. W dwóch kolejnych filmach tego
twórcy Es werde Licht! 4. Teil: Sündige Mütter (1918)
i Die Prostitution, 1. Teil – Das gelbe Haus (1919) rolę
konsultanta objął Hirschfeld, który także w tej sferze
wykazał się szczególną inwencją. Zainicjował bowiem
nakręcenie prawdopodobnie pierwszego filmu bezpośrednio podejmującego problematykę homoseksualności. Mowa tu o mającym premierę w 1919 r.
niemym filmie Inaczej niż inni (Anders als die Andern),
który wyreżyserował Oswald na podstawie współtworzonego przez siebie wraz z Hirschfeldem scenariusza. Opowiada on historię granego przez Conrada
Veidta uznanego skrzypka padającego ofiarą szantażu z powodu swojego związku z mężczyzną. Ważny
element fabuły stanowi proces uświadamiania sobie
własnej seksualności oraz zmagania się z nią. W filmie
wystąpił sam Hirschfeld, wcielając się lekarza próbującego pomóc głównemu bohaterowi i tłumaczącego
złożoność seksualności. Mimo braku bezpośrednich
scen seksu, film wzbudził publiczne oburzenie i szybko zakazano jego dystrybucji. Krótko później naziści
zniszczyli jego wszystkie kopie, dlatego do czasów
współczesnych przetrwały jedynie jego fragmenty.
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Hirschfeld próbował obejść cenzurę, tworząc w 1927 r.
film Gesetze der Liebe: Schuldlos Geächtet!, przemontowaną wersję Inaczej.... Mimo wycięcia wszelkich scen
przedstawiających bliskość fizyczną między mężczyznami zakaz nie uległ zmianie. Hirschfeld był także
współautorem scenariusza do filmu Das Recht auf
Liebe z 1930 r. [2, 49, 50, 51, 52].
Przedstawione inicjatywy zaliczyć można do grona
licznych filmów fabularnych i edukacyjnych powstałych na fali toczącej się w Niemczech dyskusji nad
zagadnieniami higieny seksualnej. Zgodnie z tym nurtem powstał także film dokumentalny prezentujący
działalność Steinecha. Steinach Film, wyprodukowany
w latach 1922–1923, przedstawiał teorie i aspekty
praktyczne pracy tego badacza w zakresie różnicowania płciowego i wazektomii. Film spotkał się z dużym
zainteresowaniem nie tylko naukowców, ale także

opinii publicznej [51, 53]. Towarzystwo Gesex wyprodukowało film pt. Geburzwang dotyczący problematyki niechcianej ciąży w kontekście całkowitego
zakazu aborcji [54].

Podsumowanie
Na trzy pierwsze dekady XX w. przypada pierwsza fala europejskiej seksuologii, cechująca się intensywnym lecz gwałtownie przerwanym rozwojem
nauki o seksualności. Wówczas zdefiniowano ramy
teoretyczne seksuologii, nadano jej oficjalną nazwę
i podjęto liczne próby jej popularyzacji. Działalność
pierwszych seksuologów zaowocowała również rozległym i bogatym zapleczem informacyjnym na temat
seksualności i nowatorskimi koncepcjami w tej materii, które domagają się osobnego omówienia.
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Streszczenie
Mycoplasma genitalium jest aktualnym obiektem zainteresowań badaczy zajmujących się etiologią chorób
przenoszonych drogą płciową. Przypadki zapaleń cewki moczowej, szyjki macicy, endometrium czy narządów miednicy mniejszej coraz częściej wykazują obecność tego drobnoustroju. Przyjęto, że ok. 1% populacji
ogólnej jest zainfekowana. Niemniej jednak w większości przypadków nie występują żadne objawy zakażenia.
Z tego względu rozpowszechnienie MG może być większe, dlatego ważne jest, aby uwzględniać ją w badaniach
przesiewowych. Mimo, że znana jest skuteczna metoda diagnostyczna, NAAT, tylko kilka dużych ośrodków na
świecie ją oferuje, a hodowla jest długotrwała i trudna ze względu na duże wymagania patogenu. Jeżeli nie
dysponujemy żadną metodą, powinniśmy podejrzewać kolonizację mykoplazmą, kiedy mamy do czynienia
z uporczywymi i powtarzającymi się przypadkami zapalenia układu moczowo-płciowego. Azytromycyna
i moksyfloksacyna wydają się być najlepszymi antybiotykami w tym przypadku, chociaż coraz częściej występują szczepy oporne. Dalsze badania nad M. genitalium są niezbędne do zmniejszenia częstości zakażeń
o tej etiologii oraz następczych powikłań.

Słowa kluczowe:
Mycoplasma genitalium, STI, PID, niepłodność

Summary
Mycoplasma genitalium (MG) is an actual subject of research studies concerning the sexual transmitted
infecions (STI) causes. The cases with symptoms of urethritis, cervisitis, endometritis or pelvic inflammatory
disease (PID) more often confirmed the Micoplasma genitalium infection. In general 1% of the population is
infected. Nevertheless most of carriers do not notice any terrifying symptoms. For this reason it is possible that
MG is more popular but undiagnosed. Despite of the fact that the diagnostic method, NAAT, is well known,
it is available in a few large commercial laboratories. Culture can take up 6 months and requires specific
culture medium. If there is no method available, Mycoplasma genitalium must be considered as a cause
of all persistent and recurrent contagions. Azythromycin or moxifloxacin are supposed to be adequate in
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treatment. However a drug resistance is becoming more common. More researches are necessary to eliminate
the infections and their complications.

Keywords:
Mycoplasma genitalium, STIs, Pelvic Inflammatory Disease, Subfertility
praca oryginalna, praca recenzowana

Choroby przenoszone drogą płciową
– historia i sytuacja obecna
Choroby weneryczne będące chorobami przenoszonymi drogą płciową towarzyszą gatunkowi ludzkiemu od dawien dawna. Początkowo sposób ich
rozprzestrzeniania nie był dla człowieka zrozumiały,
a wiele ze schorzeń, z powodu znacznych podobieństw
do innych, powszechnie znanych jednostek chorobowych, doczekało się mylnych diagnoz. Istnieją zapiski
na temat epidemii w mieście Avaris w Azji Mniejszej,
w których nazwy objawów tych infekcji („nieczysty
wyciek” czy „hańbiąca wysypka”) mówią wiele o fakcie napiętnowania ludzi zarażonych, co prowadziło
nawet do masowych mordów w celu ograniczenia
rozprzestrzeniania się choroby. W starożytnej Grecji
za czasów Galena znano już drogę zakażenia tymi
chorobami, a cesarz rzymski Antoniusz Pius zlecił
przymusowe ich leczenie.
W XIX w. we Francji, lekarz Ricard Phillippe został
okrzyknięty „księciem chorób organów płciowych,
wzierników i cewników”. Przyjmował on w Paryżu
głównie bogatą klientelę. To właśnie on odróżnił
za pomocą szczepionek syfilis od rzeżączki, a także
skutecznie je leczył – syfilis niebieskimi pigułkami
z rtęcią, a rzeżączkę wysoko stężonym roztworem
azotanu srebra [1].
Polscy badacze również zapisali się na kartach
historii. Przykładem jest Albert Ludwig Sigesmund
Neisser, lekarz dermatolog-wenerolog pracujący na
przełomie XVIII i XIX w. na wrocławskiej Akademii
Medycznej. W 1879 r. odkrył on dwoinkę rzeżączki
– patogen odpowiedzialny za jedną z najpopularniejszych chorób przenoszonych przez kontakt płciowy. To
właśnie od jego nazwiska pochodzi nazwa łacińska tej
bakterii – Neisseria gonorrhoeae. Neisser współpracował
również z Augustem Wassermannem przy opracowywaniu testu diagnostycznego wykrywającego przeciwciała przeciwko krętkom kiły – testu Wassermanna.
W XXI w. choroby takie jak kiła czy rzeżączka
przestały być dużym problemem medycznym i społecznym. Do tej sytuacji doszło z powodu zarówno
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większej świadomości osób aktywnych seksualnie
i możliwości zapobiegania zakażeniom jak i postępu
w ich wykrywaniu oraz leczeniu. Niemniej jednak są
aktualne i lekarz każdej specjalności może mieć z nimi
styczność. Na przestrzeni ostatnich lat choroby przenoszone drogą seksualną są coraz częstsze i dotyczą
coraz młodszych pacjentów. Wg CDC populacja młodych osób w wieku 15–24 lat stanowi ¼ osób aktywnych seksualnie, a jest odpowiedzialna za ok. połowę
nowych zachorowań rocznie [2]. Może to być tłumaczone stosunkowo dużą ich aktywnością w sferze seksualnej jak również niedostateczną edukacją seksualną
nastolatków i częstszymi zachowaniami ryzykownymi. Niestety zachorowalność w młodym wieku może
nieść za sobą poważne konsekwencje (niepłodność).

Seksuolog – jego rola w aspekcie
chorób wenerycznych
Do gabinetów seksuologicznych przychodzą ludzie
z różnymi zaburzeniami seksualnymi. Podłożem problemów seksualnych mogą być zaburzenia psychiczne
np. wenerofobia. Cechuje się ona nadmiernym, nieuzasadnionym lękiem przed nabyciem choroby przenoszonej drogą płciową zarówno u osób z pojedynczymi jak i wielokrotnymi kontaktami płciowymi [3].
Zdarza się jednak, że prawdziwym podłożem wenerofobii jest zwyczajny brak wiedzy na temat objawów
chorób wenerycznych, możliwościami ich transmisji
czy też wykrywania i leczenia. Seksuolog właśnie
może być osobą, która pomoże ludziom z tego rodzaju
zaburzeniami zrozumieć te schorzenia, uspokoić ich
co do obaw, czy zaznajomić z zasadami prawidłowej
profilaktyki. Celem artykułu jest poszerzenie wiedzy
seksuologa o patogen Mycoplasma genitalium, który
jest obecnie jednym z najczęstrzych przyczyn dolegliwości z układu moczowo-płciowego. Kolejną rzeczą,
którą należy wziąć pod uwagę jest fakt, że bakterię
tę bardzo trudno wykryć, a nawet jest to niemożliwe
standardowymi metodami. Często w przypadku braku
potwierdzenia patogenu u pacjenta niesłusznie diagnozuje się wenerofobię. Taka błędna diagnoza może
za sobą negatywne skutki np. bezpłodność.
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Niegonokokowe zakażenia cewki
moczowej (NGU) a Mycoplasma
genitalium
Zakażenia cewki moczowej, w których wykluczona
została obecność dwoinek rzeżączki, stanową grupę
niegonokokowych zakażeń cewki moczowej (NGU).
Etiologia tych infekcji może być różna, dlatego też
ważne są badania mikrobiologiczne, których wynik
w znacznym stopniu może ułatwić leczenie. W diagnostyce różnicowej zapalenia cewki moczowej dróg
rodnych warto wziąć też pod uwagę „nową” bakterię
jaką jest Mycoplasma genitalium (MG). Ciągle rośnie
ilość dowodów potwierdzających udział tego drobnoustroju w NGU, jednak nadal historia naturalna
dolegliwości oraz następstwa kliniczne pozostają
niejasne. MG jest znana w środowisku medycznym
już od lat 80. XX w. [4]. Została ona po raz pierwszy
wyizolowana z próbek wydzieliny cewek moczowych
u mężczyzn z NGU i różniła się pod względem serologicznym od pozostałych szeroko rozpowszechnionych mykoplazm izolowanych wcześniej z dróg moczowo-płciowych (Mycoplasma hominis, U
 reaplasma
urealyticum). Powtórne izolacje i namnażanie nowej
bakterii było możliwe ze względu na wykorzystywaną w tym celu specjalną pożywkę hodowlaną.
Organizmy te miały zdolność przylegania do szkła,
ludzkich erytrocytów oraz komórek nerki małpiej.
Umiejętność tą tłumaczono specyficznymi strukturami na powierzchni bakterii, które odpowiadają za
przyczepianie się do ludzkich komórek. Początkowo
nie można było potwierdzić ich potencjału chorobotwórczego u ludzi, niemniej jednak, niedługo po ich
wyizolowaniu, na podstawie unikalnych cech budowy,
zdolności przylegania do ludzkich komórek jak i „wybredności” mykoplazm w wyborze adekwatnego środowiska do rozwoju wysunięto takie przypuszczenie.
Dzisiejsza wiedza jest o wiele większa ze względu na
rozwój technik amplifikacji DNA, które są używane
w badaniach klinicznych i szerokich badaniach epidemiologicznych.

Natsal-3 – brytyjskie badanie
w kierunku nosicielstwa
Mycoplasma genitalium
w drogach moczowo-płciowych
We wrześniu 2015 r. opublikowane zostały pierwsze doniesienia na temat wyników trzeciego badania,
dotyczącego chorób przenoszonych drogą płciową,

pod kierownictwem dr Pam Sonnenberg [5]. Miało ono
na celu poszerzenie wiedzy na temat rozpowszechnienia, czynników ryzyka, objawów i możliwości koinfecji z MG u mężczyzn i kobiet w szerokim przedziale
wiekowym. Badanie zostało przeprowadzone w latach
2010−2012. Wzięło w nim udział 4507 aktywnych
seksualnie uczestników w wieku 16−44 lat, a materiałem badawczym były próbki moczu testowane
na obecność MG. Wyniki badań potwierdziły drogę
płciową jako sposób zakażenia, gdyż u osób wykazujących ryzykowne zachowania płciowe częstość
NGU o tej etiologii była wyższa, natomiast nie zaobserwowano zarażeń wśród osób, które nie podawały w wywiadzie podobnych zachowań. Z danych
liczbowych wynika, że ok. 1% osób w wieku 16−44 lat
(1,2% mężczyzn, 1,3% kobiet) jest nosicielem „nowego” patogenu. Z próbek moczu mężczyzn w wieku
16−19 lat nie wyhodowano drobnoustroju, a szczyt
występowania patogenu u mężczyzn przypada na
wiek 25−34 lat. Sytuacja kobiet przedstawiała się
odwrotnie: w wieku 16−19 lat 2,4% kobiet było zarażonych tym drobnoustrojem, a odsetek ten spadał
wraz z wiekiem. Większość z badanych mężczyzn
(94,4%) i ponad połowa kobiet (56,2%) nie podawały
w wywiadzie żadnych objawów zakażeń układu moczowo-płciowego. U pozostałych natomiast wcześniej
diagnozowano inne schorzenia z tej grupy: rzeżączkę,
kiłę i NGU u mężczyzn, a rzęsistkowicę u kobiet. Tak
znaczny odsetek zakażeń bezobjawowych niesie za
sobą ryzyko nieświadomego przenoszenia infekcji
oraz potencjalnie zwiększa szanse na pojawienie się
późnych następstw, które nie są jeszcze do końca
zbadane.

Mycoplasma genitalium
– jaka to bakteria?
Mycoplasma genitalium, bakteria odkryta po raz
pierwszy w latach 80. XX w., jest odpowiedzialna za
15−20% przypadków niegonokokowego zapalenia
cewki moczowej, 20−25% niechlamydiowego NGU
oraz za prawie 30% uporczywych i nawracających zapaleń cewki moczowej [6]. Występuję częściej niż dwoinka rzeżączki, lecz rzadziej od Chlamydia trachomatis,
z którą może występować równocześnie [7, 8].
Mycoplasma genitalium jest bardzo małym prokariontem potrzebującym jedynie minimalnego metabolizmu do przeżycia. Jednak ze względu na bardzo
długi czas wzrostu i bardzo duże wymagania w stosunku do jakości podłoża i warunków środowiskowych
Przegl Seks 2017; 1(49): 43–50
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[9] jest to niemożliwe, aby uzyskać tę bakterię w codziennej praktyce klinicznej. Dlatego jedyną metodą
pozwalającą na szybkie wykrycie mikroba w materiale jest metoda PCR. Charakterystyczną cechą budowy tego organizmu jest brak ściany komórkowej,
co wyklucza ze stosowania wiele grup antybiotyków
w przypadku kolonizacji dróg moczowy-płciowych
tym drobnoustrojem.

Czy zakażenie mykoplazmą zawsze
wygląda tak samo?
Fakt, że mykoplazmę wykrywa się w męskich cewkach moczowych u mężczyzn z objawami zapalenia
cewki jest powszechnie wiadome. Nie ma natomiast
pewnych dowodów na możliwość wywołania męskiej
niepłodności lub innych chorób okolicy anogenitalnej. W próbkach wydzieliny u mężczyzn z zapaleniem
najądrzy mikrob może zostać wyizolowany, lecz nie
jest to regułą. Podobnie wykrycie bakterii w odbytnicy też nie musi wiązać się z objawami jej zapalenia
i nie można wiązać obecności bakterii z wywołaniem
obrazu klinicznego zapalenia odbytu.
Patomechanizm zakażenia MG u kobiet nie jest
tak konkretnie zdefiniowany jak u mężczyzn. Przede
wszystkim obecność bakterii jest wykrywana w pochwie, szyjce macicy i endometrium, a występowanie
omawianych drobnoustrojów jest częstsze u kobiet
z objawami zakażenia, niż bez nich [10, 11]. Każda
z lokalizacji może dawać symptomy charakterystyczne dla umiejscowienia bądź też przebiegać zupełnie
bez żadnych dolegliwości. Młody wiek, wielu partnerów seksualnych, poronienia w wywiadzie, palenie papierosów, cykl menstruacyjny sprzyjają wystąpieniu
śluzowo-ropnego zapalenia szyjki macicy o tej etiologii [12]. Istnieją mocne podstawy do stwierdzenia,
że drobnoustrój ten może być odpowiedzialny również za PID [13, 14] (Pelvic Inflammatory Disease).
Przypuszczenie to można wysnuć ze względu na
częstszą ich izolację z próbek od kobiet wykazujących objawy tej choroby. Ze względu na wstępujący
charakter zakażenia możliwe jest szerzenie się stanu zapalnego z jamy macicy na jajowód, co zostało
potwierdzone poprzez eksperyment wstrzykiwania
MG do jajowodów małp. Ponadto pobrany laparoskopowo materiał z jajowodów kobiet z objawami PID
wykazuje obecność mykoplazm. Rola tych drobnoustrojów nie jest jeszcze potwierdzona, gdyż stwierdzane są również w jajowodach kobiet bez jawnego
klinicznie PID.
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PID – co to jest i czym
tak naprawdę grozi?
PID jest jednostką chorobową obejmującą stany
zapalne narządów miednicy mniejszej, które mogą
przybierać formę zapalenia przydatków, błony śluzowej macicy, otrzewnej miednicy mniejszej, a także
ropniaka jajowodu, jajnika oraz stany zapalne przyległych tkanek [15, 16]. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym PID jest Neisseria gonorrhoeae i Chlamydia
trachomatis [17], a do rzadziej występujących drobnoustrojów należą: flora bakteryjna występująca
w bakteryjnym zakażeniu pochwy (Bacteroides sp.,
Prevotella sp., Peptostreptococcus sp., Mycoplasma
hominis, Mobiluncus sp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium), bakterie z dróg oddechowych (Haemophilus influenzae,
Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae,
Mycobacterium tuberculosis, Neisseria meningitidis),
flora jelitowa (Bacteroides fragilis, Escherichia coli)
i inne (wirusy opryszczki, cytomegalii, wirusy ECHO,
Coxackie oraz rzęsistek pochwowy).
Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia
PID są: wiek < 25 lat, promiskuityzm i prostytucja,
domaciczne środki antykoncepcyjne, częste irygacje
pochwy, wielokrotne zakażenia bakteryjne układu
moczowo-płciowego, PID w wywiadzie, terminacja
ciąży, niektóre zabiegi diagnostyczne lub lecznicze,
zakażenia perinatalne, zażywanie narkotyków.
Najlepiej poznanym mechanizmem powstawania
PID jest ten, który wywołuje dwoinka rzeżączki. Do
szerzenia się zakażenia dochodzi drogą wstępującą
z jamy macicy do jajowodów. Wędrówka patogenów
może zostać przyrównana do fizjologicznego przemieszczania się plemników w drogach rodnych.
Kolejnym czynnikiem, który może ułatwić transfer
jest czasowy zanik czopu śluzowego w szyjce macicy,
który ma miejsce w trakcie miesiączki, co tłumaczy
szczyt występowania PID na okres pomenstruacyjny. Miejscowy stan zapalny spowodowany migracją
leukocytów wielojądrzastych, aktywacją układu dopełniacza, uwalnianiem cytokin prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i w konsekwencji wysięku. Dochodzi do uszkodzenia, a nawet martwicy
komórek nabłonkowych jajowodu. Procesy naprawcze
prowadzą do aktywacji fibroblastów, czego efektem
jest powstawanie blizn i zrostów łącznotkankowych
w obrębie jajowodu. Również może dochodzić do
zlepiania się pozbawionych nabłonka fałdów błony
śluzowej, które następnie zrastają się. Te procesy są
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głównymi sprawcami niepłodności wynikającej z niedrożności tych struktur. Stan zapalny może również
rozszerzyć się na warstwę mięśniową jajowodu czy
otrzewną miednicy mniejszej. Istnieje również zjawisko zrastania się jajowodu z jajnikiem. Objawia
się to wyczuwalnym palpacyjnie guzem, a efektem
utrudnienia pękania pęcherzyków jajnikowych przez
zaporę mechaniczną jaką są włókna tkanki łącznej
może być drobnotorbielowate zwyrodnienie jajnika.
Z kolei powstawanie PID w chlamydialnym zapaleniu
dróg rodnych jest związane z reakcją autoimmunologiczną, w której udział biorą przeciwciała przeciw
chlamydialnemu białku szoku cieplnego, które łącząc
się z ludzkim białkiem szoku cieplnego wywołują reakcję zapalną. Patogeneza PID wywołanego przez
Mycoplasma genitalium wymaga dalszych badań.
Objawy stanów zapalnych miednicy mniejszej
mają znaczną rozpiętość: od przebiegu bezobjawowego poprzez tkliwość narządów rodnych do objawów
„ostrego brzucha”. Niektóre pacjentki nie kojarzą
takich objawów jak bolesne skurcze miesiączkowe
i przedłużające się krwawienia jako oznakę ewentualnego PID. Tylko 4% przypadków ma przebieg ciężki,
36% to przypadki o łagodnym lub średnio ciężkim
nasileniu objawów, a pozostałe 60% stanowią zachorowania o przebiegu subklinicznym nazywane też
„silent PID”.
Ból i tkliwość podbrzusza częściej występuję obustronnie niż jednostronnie. Charakterystyczne gwałtowne skurcze występują w ostrym okresie choroby,
a towarzyszą nim często stany podgorączkowe lub
gorączka, a kobieta często „wije się z bólu”. Objawy
ze strony innych narządów i układów też nie należą
do rzadkości. Przykładem może być kolka jelitowa
z zaburzeniami pracy jelit, dyzuria i inne dolegliwości
ze strony pęcherza moczowego. Obfite ropne upławy,
które mogłyby stanowić materiał diagnostyczny występują rzadko, a jeżeli są obecne, może to świadczyć
o przebiciu się ropnia przydatków lub zagłębienia
odbytniczo-macicznego do pochwy. Jajowody oprócz
bolesności obecnej podczas badania palpacyjnego
mogą być wyczuwalne jako różnej wielkości twarde
twory, a przesuwalność ich względem otaczających
tkanek może być zmniejszona. Mogą też formować
guzy z tendencją do opadania do zatoki Douglasa.
Czasem jednak bolesność może być nieznaczna, a badanie przedmiotowe mogą nie wykazywać żadnych
odchyleń w morfologii przydatków. U kobiet z PID
niegonokokowym i niechlamydialnym, które jest
oporne na leczenie, należy się spodziewać obecności

Mycoplasma genitalium, co warto potwierdzić badaniem PCR. W PID wywoływanym przez MG częste
są też upławy białe (leukorrhoea), śluzowo-ropne
zapalenie szyjki macicy oraz zapalenie endometrium
z przeważającą liczbą neutrofilów w wydzielinie.
W kryteriach rozpoznania PID wyróżnia się kryteria większe: tkliwość narządów rodnych podczas
badania palpacyjnego, śluzowo-ropna wydzielina
z szyjki macicy, bóle w podbrzuszu (ostatni objaw
jest niekonieczny, lecz mocno odpowiadający za rozpoznaniem). Kryteria mniejsze (zwiększają prawdopodobieństwo PID): zapalenie endometrium potwierdzone badaniem histologicznym, OB większe
lub równe 15 mm/godz., temperatura ciała powyżej
38,3 °C, leukocytoza, wyizolowanie czynnika etiologicznego z wydzieliny szyjki macicy.
Najgroźniejszym aspektem związanym z PID są
jego następstwa i powikłania. Jednym z nich jest
niepłodność spowodowana niedrożnością jajowodów
[18]. Szacuje się, że nawet 30−50% przypadków kobiecej niepłodności może być spowodowane przebyciem
w przeszłości PID, a ryzyko wystąpienia tego powikłania rośnie wraz z ilością zakażeń. Badania serologiczne kobiet niepłodnych z powodu zaburzeń struktury
jajowodów wykazały obecność przeciwciał przeciw
M. genitalium. Obecność drobnoustroju w drogach
rodnych może również skutkować przedwczesnym
odejściem wód płodowych. Jeżeli dojdzie do zapłodnienia, pęcherzyk ciążowy, napotykając trudności pod
postacią zrostów łącznotkankowych, nie dociera do
jamy macicy i zagnieżdża się w ścianie jajowodu. Taka
ciąża nigdy nie rozwinie się prawidłowo, a jej lokalizacja w cieśni jajowodu grozi pęknięciem narządu
i jest bezpośrednim zagrożeniem dla życia ciężarnej.
Ropniaki jajowodu, ropnie jajowodowo-jajnikowe lub
jajnika powstają na skutek zropienia okolicznych tkanek podczas zapalenia przydatków. Pęknięcie ropnia
wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej.
W przypadku PID o etiologii chlamydialnej może pojawić się zespół Fitza, Hugha i Curtisa, który charakteryzuje się rozszerzeniem się zakażenia poprzez
otrzewną na torebkę wątroby. Objawia się bólem
w prawym podżebrzu, nudnościami, wymiotami,
zwyżką temperatury ciała, a objawy PID mogą pozostać nawet niezauważone. Natomiast najczęstszym
powikłaniem PID są przewlekłe (trwające od ponad
6 miesięcy) bóle w podbrzuszu.
Ze względu na fakt niejednoznacznych objawów
i różnego ich nasilenia, w diagnozowaniu PID należy wziąć pod uwagę wiele innych chorób i stanów
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chirurgicznych. Mogą być nimi: ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, ciąża pozamaciczna, pęknięcie
pęcherzyka jajnikowego, poronienie, odmiedniczkowe zapalenie nerek, kamica dróg moczowych, ostre
zapalenie pęcherzyka żółciowego, endometrioza, gruczolistość przydatków, gruźlica przydatków, rak jajnika, bolesność brzucha związana z jajeczkowaniem,
zapalenie uchyłków jelita krętego (Meckela), zapalenie węzłów chłonnych krezki. Pomocnymi czynnościami, które mogą przydać się w różnicowaniu tych
stanów, oprócz wnikliwego badania przedmiotowego,
są badanie ogólne moczu, wywiad dotyczący krwawień z narządu rodnego, miesiączkowania, badania
obrazowe, a w razie wątpliwości i pogarszającego się
stanu ogólnego wskazane jest wykonanie laparoskopii
lub laparotomii.
Aktualnie istnieje kilka schematów leczenia ostrego PID. Zawsze należy pamiętać, że różnego rodzaju flora bakteryjna może wywoływać to zakażenie.
Z tego wniosek, że w każdym ze schematów muszą
zostać ujęte antybiotyki aktywne przeciwko najczęstszym patogenom, bakteriom jelitowym, a także beztlenowym [19].

Jak zidentyfikować Mycoplasma
genitalium w materiale klinicznym?
Podstawową cechą utrudniającą izolację mikroorganizmu z próbek pobranych od pacjentów wykazujących objawy stanu zapalnego dróg moczowo-płciowych jest jego bardzo powolny wzrost w hodowli.
Wzrost kolonii może trwać nawet pół roku, a tylko kilka laboratoriów na świecie zajmuje się jego identyfikacją. Z tego wniosek, że niemożliwa jest izolacja MG
w codziennej praktyce lekarskiej. Niemniej jednak nie
jesteśmy całkiem bezsilni. Obecnie najlepszą metodą
jest NAAT [18]. Polega ona na reakcji łańcuchowej
polimerazy – PCR prowadzącą do amplifikacji, tworzenia wielu kopii materiału genetycznego patogenu
obecnego w próbkach (mocz, wymazy z cewki moczowej, pochwy i szyjki macicy, bioptat endometrium).
Ułatwia to detekcję DNA mykoplazm. NAAT jest zatwierdzony przez CDC (Centers for Disease Control
and Prevention) ze względu na jej dużą czułość, dzięki
której teoretycznie nawet jedna cząsteczka kwasu nukleinowego może zostać wykryta. Niemniej jednak
na podstawie tego badania nie można jednoznacznie
stwierdzić, czy zidentyfikowana bakteria na pewno
jest czynnikiem etiologicznym choroby oraz ocenić jej
wrażliwości na leki przeciwdrobnoustrojowe. Z tego
Przegl Seks 2017; 1(49): 43–50

powodu nie można jej wykorzystać w celu monitorowania skuteczności zastosowanego leczenia, co nie
pozwala nam na całkowite zaniechanie prowadzenia
hodowli. Kolejnym ograniczeniem jest brak walidacji
NAAT przez FDA (Food and Drug Administration).
To sprawia, że najczęściej nie wykonuje się żadnego
badania diagnostycznego, a MG powinien być brany
pod uwagę jako czynnik etiologiczny uporczywych
i nawracających zapaleń cewki moczowej, szyjki macicy lub PID.

Dlaczego zakażenie o etiologii
Mycoplasma genitalium nie
reaguje na standardowe leki
stosowane w zapaleniu układu
moczowo-płciowego?
Rodzaj mikoplazm wykazuje bardzo charakterystyczną cechę budowy, która może sprawiać trudności lecznicze, jeśli się o niej nie pamięta. Mianowicie
jest nią brak ściany komórkowej, która jest miejscem
docelowych wielu popularnych grup antybiotyków,
np. β-laktamów (m. in. penicylin, cefalosporyn).
Jeżeli wykorzystywanie tych leków nie przynosi spodziewanego efektu, należy zmienić leki na antybiotyki z innej grupy. W przypadku NGU wywoływanego
przez Chlamydia trachomatis stosuje się tetracykliny. Istnieją jednak badania kliniczne, które wykazały
wyższość azytromycyny nad tetracyklinami w przypadku mykoplazmatycznego NGU [20]. Doksycyklina
wykazuje skuteczność w ok. 31%, natomiast jednorazowa terapia azytromycyną 85%. Niestety najnowsze
badania wykazują narastającą oporność MG w stosunku do azytromycyny, której skuteczność w najnowszych badaniach ocenia się na ok. 40%. Wyjściem
z tej sytuacji jest wydłużenie terapii z jednorazowej
1-gramowej dawki azytromycyny na 5-dniowy kurs
składający się z pierwszej dawki równej 500 mg leku,
a w kolejnych czterech dniach po 250 mg antybiotyku
w jednej dawce dobowej. Utrudnienie selekcji szczepów opornych ma duże znaczenie epidemiologiczne,
przyspiesza bowiem eradykację zakażeń, co zmniejsza
szansę na szerzenie się zakażeń w populacji. 50% MG
występujących u pacjentów niestety już wykazuje
cechy oporności, co skłania do poszukiwań nowego
skutecznego środka przeciwbakteryjnego. Takim lekiem wydaje się być moksyfloksacyna [21], która jest
stosowana po 400 mg na dobę przez 7, 10 lub 14 dni
w zależności od ciężkości i rozległości zakażenia. Skuteczność dochodzi nawet do 100% [22, 23] chociaż lek
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ten nie został jeszcze przebadany podczas żadnego
badania klinicznego dotyczącego zakażeń mikoplazmą. Niestety i w przypadku nowego fluorochinolonu
w Japonii, Australii i Stanach Zjednoczonych notuje
się niepowodzenia lecznicze.

Jak potraktować właściwie pacjenta
z NGU o etiologii mykoplazmatycznej?
Różnice w symptomatyce, trudności w diagnostyce
oraz wzrastająca oporność na dostępne leki stwarzają
duże trudności w terapii pacjentów skolonizowanych
przez M. genitalium. Aktualnie CDC zaleca leczenie
moksyfloksacyną (ewentualnie azytromycyną) osób,
u których występują objawy zapalenia cewki moczowej, szyjki macicy, endometrium lub PID, a badanie
NAAT wykazuje obecność materiału genetycznego tej
bakterii. W przypadku kolonizacji bezobjawowej nie
poleca się stosowania leków.

Wnioski
Mycoplasma genitalium nie jest bakterią „nową”,
lecz znaną od ponad 30 lat. „Nowość”, a precyzyjniej
aktualność, zawdzięcza wzrastającej liczbie zakażeń
z jej udziałem. Najprawdopodobniej jest to związane
z postępem technicznym umożliwiającym jej detekcję,

a nie faktycznym zwiększeniem liczby nosicieli patogenu. W codziennej praktyce lekarze powinni jednak
zaufać badaniom klinicznym posługującym się NAAT
jako metodą wykrywania, ponieważ zbyt mała ilość
laboratoriów zajmuje się identyfikacją DNA tych patogenów, a terapia empiryczna z uwzględnieniem etiologii MG przyniesie więcej korzyści niż oczekiwanie na
wzrost hodowli. Bakteria wzbudziła zainteresowanie
badaczy, gdyż schemat leczenia zakażeń cewki moczowej czy dróg rodnych przestał być skuteczny. Z badań
wynika, że co setna osoba jest nosicielem mykoplazmy,
ale czy jest to wynik prawdziwy? Możliwość przebiegu bezobjawowego w dominującej liczbie przypadków
stwarza ryzyko niedodiagnozowania „zdrowych” osób,
które nie zdając sobie sprawy z nosicielstwa, nieświadomie zarażają swoich partnerów. Mykoplazma jest więc
„nową” braną pod uwagę etiologią, co nakazuje rozważenie zmiany terapii uporczywych zakażeń poprzez
stosowanie azytromycyny czy też moksyfloksacyny.
Nie można jednak w 100% zapewnić, że znane jest skuteczne leczenie, gdyż oporność na leki rośnie bardzo
szybko, a niepotwierdzona chorobotwórczość bakterii
może stawiać celowość takiego sposobu leczenia pod
znakiem zapytania. Zapobieganie bardziej zaawansowanym stanom zapalnym jakim może być PID u kobiet
jest jednak warte włączenia antybiotyków aktywnych
wobec mikoplazmy do terapii infekcji.
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Summary
Mycoplasma genitalium (MG) is an actual subject of research studies concerning the sexual transmitted
infections (STI) causes. The cases with symptoms of urethritis, cervisitis, endometritis or pelvic inflammatory
disease (PID) more often confirmed the Micoplasma genitalium infection. In general 1% of the population is
infected. Nevertheless most of carriers do not notice any terrifying symptoms. For this reason it is possible that
MG is more popular but undiagnosed. Despite of the fact that the diagnostic method, NAAT, is well known,
it is available in a few large commercial laboratories. Culture can take up 6 months and requires specific
culture medium. If there is no method available, Mycoplasma genitalium must be considered as a cause
of all persistent and recurrent contagions. Azythromycin or moxifloxacin are supposed to be adequate in
treatment. However a drug resistance is becoming more common. More researches are necessary to eliminate
the infections and their complications.
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Sexual transmitted diseases – history
and actual situation
Veneral diseases are known in human world
since antiquity. Firstly the method of spreading
those infections was not clear and some illnesses
were misdiagnosed due to similarities in clinicals to
other diseases. There are some records presenting the
epidemic in Avaris (Asia Minor) in which the names
of symptoms such as “unclean leak” or “disgraceful
rash” command carriers stigma often resulting in

mass murders to limit the infection’s propagation.
In ancient Greece at the time of Galen the route
of infections was discovered and even the Roman
Emperor Antonius Pius demanded their treatment.
Ricard Philippe was named “a prince of sexually
transmitted diseases, specula and catheters” in XIX century. He cured especially rich people in his practice in
Paris. This was the man who differentiated gonorrhea
from syfilis due to vaccines and treated both of them:
gonorrhea with concentrated solution of argentous
nitrate and syphilis with mercury pills [1].
Przegl Seks 2017; 1(49): 51–57
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Polish explorers were also involved in develop
ment of STIs treatment. For example, Albert
Ludwig Sigesmund Neisser – the dermatologist and
venereologist being worked on Medical Academy in
Wroclove at the turn of XVIII and XIX century. In 1879
Neisser revealed the bacterium causing gonorrhoea
which is actually known as Neisseria (from the
surname of its discoverer) gonorrhoeae. In addition
Neisser cooperated with August Wassermann in
working on a diagnostic test in syphilis. The test called
the Wassermann’s test reveals the antibodies against
Treponema pallidum and is still used.
Currently such diseases as syphilis or gonorrhoea
are not so important issues in medicine and society
like in the past. This tendency in STIs limitation is
caused by rising awareness among sexually active
persons, prevention possibility and improvement
both in treatment and diagnosing. However they
are not eradicated thus various specialists may be
in contact with the MG carriers. During the last few
years STIs have become more common and currently
they concern more often younger persons. According
to CDC data population of the 15–24-year-olds makes
up circa ¼ of sexually active individuals but they are
responsible for half of the new transmissions per
year [2]. This phenomenon can arise out of their
relatively frequent sexual intercourses as well as
insufficient education among teenagers with risky
behaviours. Unfortunately infection in such young age
may lead to serious consequences as even infertility.

Sexuologists – their role in Sexually
Transmitted Diseases
People with different sexual disorders come to
sexuologists. Psychiatric aspects can be the base of
these problems. Venerophobia is an example of them.
It is an exaggerated and irrational fear of contraction
STD’s during sexual intercourses. It concerns people
with isolated or multiple contacts [3]. Not only
psyche but also a simple lack of knowledge of the
symptoms of these diseases, their transmission,
detection and treatment can lead to venerophobia.
Sexuologist can be the one who will help people with
such problem to well understand STD’s, calm their
down and tell something about the rules of good
prevention. The aim of the article is to widen the
sexuologists’ knowledge about venereal diseases and
the Mycoplasma genitalium. Nowadays it is one of the
most common pathogen of genito-urinary tract. The
second point is that the infections of M. genitalium
Przegl Seks 2017; 1(49): 51–57

is highly difficult to detect. That is why symptoms
of venereal infections without any confirmation in
standard cultures is usually named as venerophobia.
But it can be uncorrect conclusion. Psychiatric
treatment is then a mistake which can be connected
with after-effects such as subfertility.

Nongonococcal urethritis (NGU)
and Mycoplasma genitalium
Nongonococcal urethritis are all the cases of
urethritis with no Neisseria gonorrhoeae detected
in laboratory samples. The etiology of these infections
is varied. That is why bacteriological cultures are
usually essential and their results simplify the choice
of convenient antibiotic. It is worth bearing in mind
mycoplasmic infections in differential diagnostics
of urethritis, cervicitis or PID. There is a continuous
growth in evidences that signalize the M. genitalium
involvement in urogenital infections especially in
NGU but still the natural history of afflictions and
clinical successions remain unclear. MG is known in
medical environment since 1980s [4]. It was firstly
isolated from men’s urine samples presenting the
picture of NGU. It differed from another mycoplasmas
(M. hominis, U. Urealyticum) prevalent in urogenital
tract in terms of the serology. Repeatable isolation
and propagation of the new bacterium was possible
in account of using a special culture medium. The
organisms could adhere to plastic or glass, red blood
cells and monkey kidney cells. This ability appears to
be associated with surface structure restricted to the
area of the terminal part of the bacterium. In effect
these part accounts for adhering to the human cells.
Although the data are insufficient to implicate the
new mycoplasmas in human infections, the fact that
they are unique, fastidious and have special adhesive
structures leads to extrapolate the hypothesis that
they have an influence in causing the inflammation.
Current knowledge is much wider because of
development in PCR reaction that is used in clinical
and epidemiological researches.

Natsal-3 – the British survey
on M. genitalium carriage
in urogenital tract
The results of the third National Survey of Sexual
Attitude and Lifestyle, led by Pam Sonnenberg [5],
were firstly published in September 2015. Its aim was
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to broadening the knowledge about prevalence, risk
factors, symptoms and co-infections in M. genitalium
carriers across a broad age range. The survey was
conducted from 2010 to 2012. 4507 sexually active
participants at age of 16–44 took part in the research.
Specimens of men’s urine were an exploratory material
tested for MG presence. The results confirmed a sexual
contact as the way of transmission because persons who
admitted to risky behaviours were more often infected
than those who did not. The figures disclose that 1%
of the participants at the age of 16–44 (1.2% of men
and 1.3% of women) are the carriers of the pathogen.
M. genitalium was not cultured in 16–19-year-old
men’s samples, the peak of MG presence in men was at
the age of 25–34. The women’s situation was opposite:
at the age of 16–19 prevalence amounted 2.4% and
the percentage fell down in older women. Most of the
men (94.4%) and a half of the women (56.2%) did
not notice in the past any terrifying symptoms from
their urogenital organs. The rest of the participant
confirmed that other STIs were diagnosed in the
past (gonorrhoea, syphilis, NGU or trichomoniasis).
Such a huge percentage of symptomless infections is
connected with the risk of uncontrolled and unaware
mycoplasmas’ propagation and conduce to emergence
the badly known aftereffects.

Mycoplasma genitalium – what is it like?
Mycoplasma genitalium is responsible for
15–20% cases of nongonococcal urethritis, 20–25%
of nonchlamydial NGU and almost 30% of persistent
and recurrent urethritis [6]. It is more common than
Neisseria gonorrhoeae but still less popular than
Chlamydia trachomatis with which the co-infection
is possible [7, 8]. M. genitalium is a very small
organism requiring the only minimal metabolism
to stay alive [9]. Due to a very long time to growth
and huge requirements in relation to culture medium
it is impossible to detect the bacterium in everyday
medical clinic. That is why an only method to detect
the microbe pomptly is the polymerase chain reaction –
PCR. The lack of the cellular wall is the characteristic
structural feature of the MG which precluded all groups
of antibiotics targeting this organelle from treatment.

Is the clinical picture of M. genitalium
infection always the same?
It is commonly known that MG is detected
in samples of urine drawn from men with NGU

symptoms. However there is no sure evidence
that infection can lead to male infertility or other
anogenital diseases. The organism can be detected in
limited number of epididymitis cases but it has not
been extensively investigated. Similarly the pathogen
found in the rectum is infrequently connected with
rectal symptoms what does not allow to take the
mycoplasmas as a proctitis etiology.
The pathogenic role of M. genitalium in women is
less definitive than in men. Above all the bacterium
is present in vagina, cervix and in endometrium
(more often in women presenting inflammatory
symptoms) [10, 11]. Each location may be connected
with specific manifestations or proceed without
any. Young age, many sexual partners, miscarriages
in the past, smoking cigarettes, menstrual cycle
are the risk factors of mucopurulent endometritis
caused by mycoplasmas [12]. There are strong
grounds for considering M. genitalium as a cause
of pelvic inflammatory disease – PID [13, 14]. This
assumption may be proved because of the common
bacterium’s presence in genital tract of women with
PID symptoms. The infection can spread from uterus
to Fallopian tubes due to its ascending character. An
ability to elicit an inflammation there was proven by
injecting the mycoplasmas to monkeys’ oviducts. The
histopathological material drawn during laparoscopy
revealed M. genitalium in these structures. On the
other hand healthy women also can be the carriers
of the microbe which fact complicates its importance
in pathogenesis.

PID – what is it and why should
we be afraid of it?
Pelvic inflammatory disease is an infection in
which different women’s genital organs can be affected
making the picture of endometritis, salpingitis, tuboovarian abscesses, pelvic peritonitis or surrounding
tissues occupation [15, 16]. The most frequent factor
causing this state is Neisseria gonorrhoeae and
Chlamydia trachomatis [17] but we shuld remember
about all pathogens of bacterial vaginosis (BV) such as
Bacteroides sp., Prevotella sp., Peptostreptococcus sp.,
Mycoplasma hominis, Mobiluncus sp., Gardnerella
vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma
genitalium, organisms isolated from digestive tract
with Bacteroides fragilis, Escherichia coli as the most
common, bacteria from respiratory system (spreading
trough the blood stream): Haemophilus influenzae,
Przegl Seks 2017; 1(49): 51–57
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Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae,
Mycobacterium tuberculosis, Neisseria meningitidis
or the other kind of microorganisms like HSV, CMV,
ECHO and Coxackie viruses and Trichomonas
vaginalis.
There is an importance to mention some of the risk
factors causing PID: age of 25 and less, promiscuity
and prostitution, inravaginal contraceptives, frequent
vaginal irrigation, recurrent bacterial infections of
the urogenital tract, PID in the past, pregnancy
termination, some diagnostic or medical procedures,
perinatal infections or drug abuse.
As the best known underlying mechanism of PID
is the one caused by N. gonorrhoeae. An ascending
way (from uterus to oviducts) makes spreading of
the bacterium possible. This migration is similar to
the physiological movement of spermatozoa. As the
following factor easing this transfer is an interim
athresia of the mucus plug from the cervix during
menstruation and that is why postmenstrual period
is the pick of PID occurrence.
A local inflammation caused by polynuclear
leukocytes migration, comlement activation, releasing
the cytokines leads to blood vessels dilatation resulting
in effusion forming. This way an injury or even necrosis
of tubal epithelial cells is possible to occur. The repair
processes consist in fibroblasts activation with scars
or symphises made by connective tissue in Fallopian
tubes as the effects. Besides they can also lead to
clumping (following by the unification) of the mucous
membrane’s folds which are deprived of epithelium.
These phenomena are often connected with infertility
based on tubal blockage. The inflammation can spread
over the muscular lamina of the oviducts or pelvic
peritoneum. Moreover the knit of the oviduct with
ovary is workable. It can be detected during palpation
as tumour. Furthermore cracking of ovarian follicles is
straitened by the symphises that sometimes causes
cysts formation. On the other hand PID in chlamydial
infection bases on autoimmunological reaction with
antibodies against chlamydial HSP (Heat shock
proteins). Their connection with human heat shock
proteins results in the inflammation. More researches
about the pathogenesis of mycoplasmatic PID are still
needed.
PID elicits a huge variety of symptoms, starting
with asymptomatic process through the tenderness
and ending with acute surgical abdomen symptoms.
Some of the patients do not consider dysmenorrhea
or menorrhagia as the PID manifestations. Only 4% of
Przegl Seks 2017; 1(49): 51–57

the cases have severe symptoms, 36% have mild to
moderate intensity of ailments and remaining 60% are
the cases of “silent PID” – subclinical inflammation.
Pain and tenderness of the hypogastrium are more
often bilaterial than unilateral. There are sharp cricks
accompanied by subfebrile temperature or fever
during acute period of disease. The women usually
quote that they are “writhing with pain”. In addition
the symptoms from the other systems are not rare.
For example women often suffer from colic with
bowel peristalsis impairment, dysuria and another
signs from bladder. Massive leucorrhoea can make
the diagnostic material are unfortunately uncommon
but if its presence often evidences the rupture
of tubo-ovarian or situated in rectouterine sinus
abscesses into vagina. Leucorrhoea, mucopurulent
cervicitis and endometritis with polynuclear
leukocytes in mucus are especially characteric for
mycoplasmatic PID.
Complications are the most dangerous aspects
of pelvic inflammatory disease. First of all it can
lead to infertility caused by obstructed Fallopian
tubes(18). It is estimated that circa 30–50% cases
of women’s infertility are the results of these
infection in the past. The risk of this complication
arises with frequency of recurrent PID. Serological
tests, prosecuted on infertile women with structural
abnormalities in oviducts, revealed the antibodies
against M. genitalium. After fertilization gestational
follicle is not able to reach the endometrium because
of the symphises so it roots in the tubal wall. Such
pregnancy will never progress correctly and its
localization in tubal isthmus threatens to rupture
of the organ. It is a direct threat to the pregnant’s
life. Premature departure of the waters is a later
complication if PID is present during pregnancy.
Tubal empyemas, tubo-ovarian or ovarian abscesses
are formed during spreading the inflammation from
ovaries to the adjacent tissues. Their ruptures also
demand the acute surgical intervention. Chlamydia
can elicit the Fitz-Hugh-Curtis’ syndrome when the
inflammation reaches the liver’s capsule through
the peritoneum. In result there are symptoms such
as pain in the right epigastrium, nausea, vomits, high
temperature but the classic PID symptoms may be
unnoticed. The most common complication of the
PID are the chronic pain (lasting even 6 months)
in hypogastrium.
Considering the variations in kind and intensity
of symptoms PID should be differentiate with other
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states and even some surgical acute diseases such
as: appendicitis, ectopic pregnancy, the ovarian
follicle rupture, miscarriage, pyelonephritis, kidney
calculus, cholecystitis, endometriosis, ovarian
tuberculosis or cancer, Meckel’s diverticulitis,
ovulation accompanying pain, mesenteric adenitis.
That is why physical examination, laboratory test
and even laparoscopy or laparotomy are sometimes
needed.
There are several schemes of treatment in PID. The
fact that various types of pathogens may cause this
infection must be always remembered. Concluding all
the schemes should enclose the antibiotics effective
against typical bacteria from urogenital tract, bowel’s
comensals and anaerobes [19].

How to isolate Mycoplasma genitalium
in clinical material?
Very slow growth of the bacteria in culture is
the basic feature impeding their isolation from
samples. The culture can last even half a year
and it is offered only by several laboratories in
the world. The conclusion is that detection of the
organism in everyday medical practice is impossible.
Nevertheless we are not completely powerless.
Nowadays NAAT is the best diagnostic method [20]
used in cases of mycoplasmatic infections. It
consists in polymerase chain reaction leading to
amplifying the DNA material of the microbe present
in specimens (urine, urethral, vaginal and cervical
swabs and endometrial biopsies). The method eases
the DNA detection because of its high sensitivity
(theoretically even one copy of nuclei acid molecule
can be isolated in the test). For this reason NAAT is
approved by CDC (Centers for Disease Control and
Prevention). Unfortunately this test cannot confirm
the connection between Mycoplasma genitalium
and NGU or similar urogenital diseases. Moreover
the antibiotics resistance is not possible to survey
during NAAT. Hence the method cannot be the
only one in such infections because of the fact that
it is useless in monitoring the treatment results.
This point does not allow to cut-off the culture. The
second limitation is the lack of FDA (Food and Drug
Administration) validation of the method. That is
why usually no diagnostic test are leaded and M.
genitalium should be taken into consideration in
cases of persistent, recurrent and badly responded
for treatment urethritis, cervicitis or PID.

Why do not the mycoplasmatic
infections respond to standard
medicaments used in urogenital
inflammation?
The type of mycoplasmas has a very specific
structural feature, which can cause treatment
failures, when it is forgotten. This is the lack of the
cellular wall – a target of several gropus of antibiotic,
e.g. β-lactams (penicillins, cephalosporins) so if there
is no progress in treatment, the change of antibiotic
group should be done. Tetracyclines are used during
chlamydial NGU. There clinical researches show
the azithromycin’s supremacy over tetracyclines in
mycoplasmatic NGU [20]. Doxycicline is effective
in 30% of cases but a single dose of azithromycin
in 85%. Unfortunately current surveys displayed
growing resistance among mycoplasmas against
the azithromycin which is now effective in just
40%. A way out of this situation is prolonging the
therapy from single dose of 1 g azithromycin to
five doses: first 500 mg and the next four doses per
250 mg each day. The hindrance of resistant strains
selection has a large epidemiological meaning because
of speeding the eradication of bacteria what reduces
the chances to infection spreading in population. 50%
of detected in patients mycoplasmas are resistant so
there is a strong need to search better medicaments.
Moxifloxacin seems to be adequate [21]. It is used in
400 mg doses per day for 7, 10 or 14 days (depending
on severity and extensity of infection). Effectiveness
reaches to 100% [22, 23] but there are still no surveys
that can confirm its advisability in mycoplasmatic
diseases. Unluckily in Australia, Japan and United
States the first treatment failures with this new
fluorochinolone are detected.

So how to treat correctly patients with
mycoplasmatic NGU?
Differences in symptoms, difficulties in treatment
with arising antibiotic resistance impede the therapy
of patients colonised by M. genitalium. Currently
the CDC enjoins using moxifloxacin (or eventually
azithromycin) to treat persons presenting urethritis,
cervicitis, endometritis or PID symptoms and the
mycoplasmas’ DNA is detected in NAATs. Also therapy
of sexual partners can be essential. Treatment in
symptomless cases is not recommended.
Przegl Seks 2017; 1(49): 51–57
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Conclusions
Mycoplasma genitalium is not a “new bacterium”. It
is known for more than 30 years. It owes its “newness”
(or topicality) to arising amount of infections with
mycoplasmatic contribution. This phenomenon
is most likely connected with improvement in
detecting methods but not with carriers’ population’s
growth. The doctors should trust clinical surveys
using NAAT because practically they are not able to
commission this test on their own in everyday work.
It is important because an empirical therapy towards
MG will bring much more benefits than waiting for
the culture growth. The bacterium got researchers
interested in itself because of decreasing treatment
successes of urogenital infections in spite of using
well-proven scheme. The recent surveys displays
that circa 1% of population in reproductive age are
the carriers of the pathogen but whether they show

a real prevalence? Most of the cases are symptomless
so that they can be unnoticed and in consequence
undiagnosed. It follows, therefore, that dissemination
of the mycoplasmas seems to be wider. Undiagnosed
persons often transduce unwittingly the bacteria into
their partners urogenital tract. Mycoplasma is then
the “new bacterium” taken into the consideration
diagnosing an etiology of STIs what allows the
doctors to change medicaments for azithromycin
and moxifloxacin – effective drugs in micoplasmic
infections – and reduce the amount of recurrent
ailments. It is not known how long these medicaments
will be adequate because the phenomenon of drug
resistance is more and more common. To make
matters worse still not confirmed pathogenicity of the
organism can denote that this way of treatment may
be senseless. Nevertheless more severe complications
like PID in women are worth instituting the medicines
with anti-mycoplasmatic activity.
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