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Streszczenie
Menopauza definiowana jest jako trwałe zaprzestanie miesiączki wywoła-
ne utratą aktywności jajników. Zmniejszenie poziomu hormonów płciowych 
w  okresie okołomenopauzalnym ma negatywny wpływ na aspekt seksualny 
życia kobiety. Do najczęstszych zaburzeń seksualnych należą dyspareunia oraz  
spadek pożądania seksualnego. Promowanie wśród kobiet dobrego samopo-
czucia fizycznego i psychicznego w okresie menopauzy oraz badanie i omówie-
nie funkcji seksualnych powinno być podstawowym elementem wizyty kontro-
lnej u ginekologa.

Słowa 
kluczowe:
menopauza, 
seksualność, spadek 
libido 

Abstract
Menopause is defined as the permanent cessation of menstruation due to the 
loss of ovarian activity. Reducing the level of sex hormones during perimeno-
pause has a negative impact on the sexual aspect of a woman’s life. The most 
common sexual disorders include dyspareunia and a  decrease in sexual de-
sire. The promotion of women’s physical well-being and mental health during 
menopause and study and discussion of sexual function should be an essential 
element of an inspection visit to the gynecologist.
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Wstęp
Menopauza definiowana jest jako trwałe zaprzesta-
nie miesiączki wywołane utratą aktywności jajników. 
U większości kobiet menopauza jest wynikiem natu-
ralnego procesu starzenia się następującego po okre-
sie zmian neuroendokrynnych. Jednak u niektórych 
kobiet usunięcie obu jajników prowadzi do nagłego 
i przedwczesnego przejścia w tak zwaną „chirurgicz-
ną menopauzę” na długo przed wiekiem menopauzy 
naturalnej. Badania przekrojowe wskazują, że średni 
wiek naturalnej menopauzy to około 50-52 lat [1].

Naturalna produkcja hormonów płciowych, za-
równo estrogenów, jak i  androgenów, zmniejsza się 
podczas menopauzy w  porównaniu z  produkcją 
w czasie wieku rozrodczego. Podczas gdy poziom es-
trogenów spada stopniowo w czasie trwania meno-
pauzy, poziom androgenów spada stopniowo w trak-
cie naturalnego procesu starzenia się kobiety w wieku 
od 30. roku życia. W chirurgicznej menopauzie na-
stępuje natychmiastowa utrata zarówno estrogenów, 
jak i androgenów produkowanych przez jajniki [2].

Objawy menopauzy (uderzenia gorąca, zmiany 
nastroju, zaburzenia snu, suchość pochwy itp.) są po-
dobne zarówno w spontanicznej, jak i chirurgicznej 
menopauzie. Różnice indywidualne dotyczą rodzaju 
i nasilenia objawów, jak również ich wpływu na ja-
kość życia i poziom niepokoju związany z objawami. 
Objawy i  ich skutki są zależne od liczby czynników 
biologicznych, psychologicznych, socjologicznych 
oraz relacji partnerskich. Menopauza chirurgiczna 
jest często związana z  nasilonymi objawami prze-
kwitania i  zaburzeniami seksualnymi, szczególnie 
u młodszych kobiet, i dlatego wymaga odpowiednie-
go postępowania klinicznego [3]. 

Naturalna menopauza  
a funkcje seksualne 
Problemy seksualne występują u kobiet w czasie całe-
go cyklu reprodukcyjnego. Jednak kobiety po me-
nopauzie mogą być bardziej skłonne do rozwijania 
objawów związanych z  problemami seksualnymi. 
Wzajemne oddziaływanie poszczególnych czynni-

ków, w tym zmiany hormonalne, mają istotny wpływ 
na sferę seksualną w tym okresie [4]. Estrogeny i an-
drogeny przekształcają korowe obszary koordynujące 
i kontrolujące. Ponadto hormony płciowe wpływają 
na próg czułości obu organów niepłciowych i narzą-
dów płciowych oraz układ podwzgórzowo -limbiczny, 
w  którym wywołanie świadomego odbioru i  przy-
jemnych reakcji ma wpływ na uwalnianie konkret-
nych neuroprzekaźników i neuromodulatorów [5,6]. 

Odpowiedni poziom estrogenów, głównie estra-
diolu, pomaga zachować właściwą wilgotność po-
chwy i  zapobiega dyspareunii. Z  drugiej strony an-
drogeny, głównie testosteron, przyczynią się do roz-
poczęcia aktywności seksualnej i zgody do zachowań 
seksualnych poprzez bezpośrednie zmiany w środo-
wisku pochwy i fizjologię łechtaczki, które wpływają 
na przekrwienie narządów płciowych [7-9]. 

Starzenie samo w  sobie zakłóca poziom spraw-
ności seksualnej, ale zachowania seksualne kobiet 
w  średnim wieku i  starszych jest silnie uzależnione 
również od takich czynników, jak: ogólne samopo-
czucie fizyczne i psychiczne, jakość relacji i sytuacja 
życiowa, poziom przeszłego funkcjonowania seksu-
alnego, klasa społeczna, edukacja, zatrudnienie, stre-
sory, czynniki osobowościowe, społeczno-kulturalne 
i  negatywne nastawienie do menopauzy, wiek part-
nera i jego stan zdrowia, uczucie do partnera [12,13].

W  najdłużej trwającym populacyjnym badaniu 
Melbourne Projekt Zdrowie kobiet wieku średnie-
go stwierdzono znaczny spadek uczucia pożądania, 
podniecenia, orgazmu i  częstotliwości aktywności 
seksualnej oraz znaczący wzrost suchości pochwy/
dyspareunii i problemów seksualnych partnera pod-
czas całego okresu menopauzy. W  badaniach tych 
zarówno wiek, jak i naturalna menopauza miały zna-
czące negatywne skutki na funkcjonowanie seksual-
ne [10,11]. 

Dysfunkcje seksualne u  kobiet 
w okresie menopauzalnym 
Dyspareunia jest wspólnym problemem wielu kobiet 
w okresie pomenopauzalnym. Badania wskazują, że 
25-50% kobiet odczuwa ból podczas stosunku seksu-
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alnego. Ból może wahać się od łagodnego do niezno-
śnego kłucia, pieczenia i skrajnej tkliwości.

W zależności od przyczyny ból może być zlokalizo-
wany na zewnętrznych narządach płciowych (srom), 
wewnątrz pochwy lub głęboko w  miednicy małej. 
Wiele kobiet odczuwa dyskomfort głównie w przed-
sionku, gdzie bogato unerwiony obszar otacza wejście 
do pochwy. Dyspareunia może rozpocząć się nagle 
lub rozwijać stopniowo. Prawdopodobne przyczyny 
tego stanu to: zmiany hormonalne, choroby ogólno-
ustrojowe, problemy emocjonalne, takie jak niepokój 
lub depresja oraz nerwice. Atrofia pochwy, pogorsze-
nie tkanki pochwy są spowodowane utratą estrogenu 
i  są główną przyczyną bolesnego stosunku u kobiet 
w wieku średnim. Kiedy produkcja estrogenów przez 
jajniki spada w  czasie menopauzy, tkanka pochwy 
staje się cieńsza, mniej nawilżona i mniej elastyczna. 
Ostatecznie zmiany te powodują suchość pochwy, jej 
pieczenie, swędzenie i ból.

Rozpoznanie dyspareunii wymaga przeprowadze-
nia dokładnego wywiadu na temat lokalizacji, rodza-
ju, umiejscowienia i przyczyny, która wywołuje ból. 
Ważne jest także przeprowadzenie dokładnego bada-
nia ginekologicznego. Leczenie dyspareunii polega 
na wieloaspektowym podejściu. Zawiera ono między 
innymi leki, takie jak estrogen podawany dopochwo-
wo. Miejscowo podana niska dawka estrogenów po-
maga wielu kobietom cierpiącym na atrofię pochwy. 
Występują w postaci kremu (aplikowane na srom lub 
do pochwy), małych tabletek zakładanych do po-
chwy lub elastycznego pierścienia dopochwowego 
noszonego stale i  wymienianego co trzy miesiące. 
Lidokaina – środek miejscowo znieczulający – może 
złagodzić dyskomfort seksualny, gdy stosuję się ją 
jako maść do przedsionka przed i po stosunku. 

Zespół obniżonego popędu 
płciowego
Inną wymieniana w literaturze formą zaburzeń sek-
sualnych jest spadek lub utrata libido/pożądania 
seksualnego, również zdefiniowanego jako HSDD 
(hypoactive sexual desire disorder) [14]. HSDD jest 
trwałym lub nawracającym brakiem fantazji seksu-
alnych, chęci i  otwartości na aktywność seksualną, 

którego skutkiem jest niepokój personalny. Ustalenie 
rozpoznania HSDD powinno obejmować czynniki 
biologiczne, interpersonalne i  psychiczne. Wpływ 
niedoboru hormonów, stan zdrowia, depresja i  leki 
mogą wpływać na funkcje seksualne i powinny być 
uwzględnione tak samo jak czynniki psychospo-
łeczne, między innymi czynniki stresogenne [15]. 
Doświadczanie zaburzeń seksualnych jest związane 
z  niską jakością życia zarówno u  kobiet, jak i  męż-
czyzn, ale negatywne efekty wydają się  bardziej roz-
ległe i  dotkliwe dla kobiet. Pomimo występowania 
problemów seksualnych u osób starszych zaprzesta-
nie aktywności seksualnej nie jest nieuniknioną kon-
sekwencją upływu czasu i wysoki odsetek kobiet oraz 
mężczyzn pozostaje seksualnie aktywny również 
w późniejszym okresie życia [16,17].

W  globalnym badaniu dotyczącym postaw i  za-
chowań seksualnych 27 500 mężczyzn oraz kobiet 
w  wieku 40-80 lat z  29 krajów oceniono znaczenie 
seksu oraz częstość występowania zaburzeń seksual-
nych. Większość zarówno mężczyzn (82%), jak i ko-
biet (76%) zgodziła się ze stwierdzeniem „zadowa-
lające życie seksualne jest niezbędne do utrzymania 
związku” [18]. Większość mężczyzn (65%) i  kobiet 
(57%) nie zgodziło się natomiast ze stwierdzeniem 
„starsi ludzie nie chcą seksu” [19]. Trzydzieści dzie-
więć procent kobiet w  badanej populacji poinfor-
mowało o co najmniej jednej z dysfunkcji (brak za-
interesowania seksem, brak możliwości osiągnięcia 
orgazmu, trudności związane z odpowiednim nawil-
żeniem pochwy, ból podczas współżycia) [18]. Po-
nadto badania ankietowe przeprowadzone przez The 
Women’s International Sexuality and Health Survey 
(WISHES Study) wykazały występowanie niskiego 
popędu seksualnego, ze złym stanem lub bez złego 
stanu, wśród 4517 kobiet w wieku 20-70 lat mieszka-
jących w USA, Francji, Niemczech, Włoch i Wielkiej 
Brytanii [20,21]. Celem tego badania było porówna-
nie funkcjonowania seksualnego kobiet poddanych 
histerektomii z  obustronnym usunięciem jajników 
(chirurgiczne menopauza) z kobietami w podobnym 
wieku, które mają obustronnie jajniki. Młodsze ko-
biety po chirurgicznej menopauzie w  wieku 20-49 
lat porównano z  kobietami w  tej samej grupie wie-
kowej, ale nadal regularnie miesiączkującymi, a ko-
biety w  wieku 50-70 lat z  chirurgiczną menopauzą 
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porównano z  kobietami po naturalnej menopauzie 
w  tym wieku. Na podstawie uzyskanych wyników 
badań stwierdzono, że kobiety po menopauzie chi-
rurgicznej są znacznie bardziej narażone na niski po-
pęd seksualny oraz związany z nim zły stan ogólny 
klasyfikowane jako HSDD niż kobiety po naturalnej 
menopauzie w tym samym wieku. Te same badania 
oceniały relacje między niskim pożądaniem seksu-
alnym a  obecnością partnera seksualnego. Większy 
odsetek kobiet z  niskim pożądaniem seksualnym 
odczuwał sfrustrowanie, niepokój, rozczarowanie, 
zmartwienie, zawstydzenie i  gorsze samopoczucie 
w porównaniu z kobietami z prawidłowym pożąda-
niem seksualnym. Negatywne problemy psycholo-
giczne związane ze zmniejszonym zainteresowaniem 
seksem wynikały z  tego, że kobiety czuły się mniej 
kobiece, niepewne siebie, co przekładało się na rela-
cje z partnerem i jakość związku [20,21].

Możliwości leczenia spadku 
pożądania seksualnego 
u kobiet w okresie 
menopauzy
Menopauza jest stanem, który może wymagać in-
terwencji terapeutycznych według indywidualnych 
potrzeb kobiety. Z analizy prac przeglądowych i kon-
trolowanych badań leczenia problemów seksualnych 
kobiet po menopauzie wynika, że stosowanie hor-
monalnych terapii w praktyce nie jest poparte odpo-
wiednimi dowodami [22,23]. Niektóre źródła dono-
szą, że konwencjonalna terapia hormonalna estroge-
nami i progestagenami może być skuteczna w lecze-
niu atrofii pochwy, zwiększeniu nawilżenia pochwy 
i  zmniejszeniu dyspareunii. Nie wykazano jednak 
konsekwentnego zwiększenia popędu seksualnego 
lub poprawy w  takich dolegliwościach, jak HSDD. 
W tych przypadkach zastosowanie androgenów oka-
zało się pomocne, co potwierdzają liczne dane spra-
wozdawcze związane z poprawą libido, przyjemności 
i  zdolność do osiągnięcia orgazmu [24-27]. W ran-
domizowanym, kontrolowanym placebo klinicznym 
badaniu stosowania testosteronu w  menopauzie 
chirurgicznej u  kobiet z  HSDD wykazano znaczące 
zwiększenie pożądania i aktywności seksualnej u pa-

cjentek leczonych testosteronem. Transdermalnie 
stosowane 300 µg testosteronu testowane było wobec 
placebo u  kobiet przyjmujących jednocześnie tera-
pię estrogenową. Po 24 tygodniach leczenia znacznie 
większy wzrost pożądania seksualnego i aktywności 
seksualnej odnotowano w grupie, w której stosowano 
testosteron w porównaniu z grupą placebo [28-30].

Podsumowanie 
Globalny odsetek kobiet w  okresie menopauzy bę-
dzie wzrastał w  związku ze starzeniem się społe-
czeństwa [31]. W krajach rozwiniętych kobiety żyją 
średnio od 6 do 8 lat dłużej niż mężczyźni. Długość 
życia kobiet przekracza obecnie 80 lat w co najmniej 
35 krajach [32]. Średni wiek menopauzy przypada na 
około 50 lat. Typowa kobieta XXI wieku spędza jedną 
trzecią swojego życia w okresie postmenopauzalnym. 
Promowanie wśród kobiet dobrego samopoczucia fi-
zycznego i psychicznego w okresie menopauzy oraz 
badanie i  omówienie funkcji seksualnych powin-
no być podstawowym elementem wizyty kontrol-
nej u ginekologa. Niestety nadal ocena seksualnego 
funkcjonowania kobiety nie jest rutynową częścią 
prowadzenia wywiadu z  pacjentką po menopauzie 
[33]. Brak szczegółowych szkoleń lekarzy w zakresie 
medycyny seksualnej, poczucie bezradności terapeu-
tycznej i negatywny emocjonalny stosunek do tematu 
mogą być powodem zaniechania rozmów z pacjentką 
na ten temat [34]. 
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