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Co wła ści wie ozna cza ob ni że nie 
spraw no ści sek su al nej?
Sta je my za tem przed za gad nie niem o pod sta wo wym zna cze niu
dla dys ku sji i kon tro wer sji zwią za nych z sek su al no ścią ko biet:
kie dy spa dek za in te re so wa nia sek sem lub re ak tyw no ści sek su -
al nej jest na tu ral ną kon se kwen cją pro ce su sta rze nia, kie dy jest
re zul ta tem zmian hor mo nal nych zwią za nych z me no pau zą, kie -
dy jest efek tem koń ca ko bie cej płod no ści, kie dy jest zro zu mia -
łą re ak cją na za ist nia łe oko licz no ści, ta kie jak np. zmia ny
w związ ku, kie dy jest czę ścią „re ak cji de pre syj nej” na no we
oko licz no ści, kie dy jest ob ja wem „cho ro by de pre syj nej”, a kie -
dy jest „za bu rze niem sek su al nym”, tzn. wy ni ka z nie wy dol no -
ści ukła du od po wie dzial ne go za od po wiedź sek su al ną? Nie któ-
ry mi z tych kwe stii zaj mie my się szcze gó ło wo w roz dzia le 11
po świę co nym pro ble mom sek su al nym, lecz wią żą się z ni mi
pro ble my o cha rak te rze po ję cio wym i de fi ni cyj nym, któ re są
bar dzo istot ne dla na sze go zro zu mie nia pro ce su sta rze nia.

Jak wspo mnie li śmy w roz dzia le 6, po ję cie po żą da nia trud -
no zde fi nio wać, zwłasz cza w przy pad ku ko biet. Da ne sza cun -
ko we do ty czą ce czę sto ści od czu wa nia po żą da nia przez ko bie ty
są bar dzo roz bież ne i zróż ni co wa ne, a zro zu mie nie, cze go tak
na praw dę po żą da ją, kie dy już to po żą da nie od czu ją, jest dość
ni kłe. Czę ścio wo od zwier cie dla to róż ni ce cza so we ba da nia te -
go po żą da nia. Co wie my na te mat po zio mów i zmian po zio -
mów po żą da nia u ko biet w trak cie pro ce su sta rze nia?

Le iblum i wsp. (2006) przed sta wi li da ne uzy ska ne od ko -
biet, któ re wy peł ni ły pro fil ko bie cej spraw no ści sek su al nej
(Pro fi le of Fe ma le Se xu al Func tion – PFSF; McHor ney i wsp.
2004) mie rzą cy po ziom po żą da nia. Ja ko że ce lem au to rów by -
ła oce na czę sto ści wy stę po wa nia ze spo łu ob ni żo ne go od czu -
wa nia po żą da nia sek su al ne go (HSDD), któ re go de fi ni cja wg
DSM -IV obej mu je nie tyl ko ni ski po ziom po żą da nia, lecz tak -
że to wa rzy szą cy mu nie po kój, do dat ko wo uży li oni in dy wi du -
al nej ska li nie po ko ju (Per so nal Di stress Sca le) mie rzą cej po-
ziom nie po ko ju wy wo ła ny ni skim po żą da niem. Pró ba li czy ła
414 ko biet przed me no pau zą (śred ni wiek 35 ± 7,6 lat) i 252
ko bie ty po na tu ral nej me no pau zie (śred ni wiek 56 ± 6,7 lat).
We dług kry te riów ba da nia ni ski po ziom po żą da nia zgło si ło
24% ko biet przed me no pau zą i 29% ko biet po me no pau zie,
co sta no wi nie wiel ką róż ni cę. Gdy uwzględ nio no nie po kój,
14% ko biet przed me no pau zą i 9% ko biet po me no pau zie
skla sy fi ko wa no ja ko ma ją ce HSDD, co jest do wo dem na to, że
star sze ko bie ty są mniej skłon ne niż młod sze uznać ob ni żo ną
spraw ność sek su al ną za pro blem. Roz po zna nie HSDD w tym
przy pad ku bu dzi jed nak pew ne wąt pli wo ści. Kwe stio na riusz
PFSF za wie ra py ta nia do ty czą ce spraw no ści sek su al nej,
w tym po żą da nia, któ re do ty czą mi nio ne go mie sią ca, a prze -
cież ża den le karz nie zdia gno zu je HSDD na pod sta wie ob ja -
wów tyl ko i wy łącz nie jed ne go mie sią ca. Zna cze nie okre sów
wy ka za li Mer cer i wsp. (2003) po słu gu jąc się wy ni ka mi ba da -
nia NA TSAL z 2000 ro ku, prze pro wa dzo ne go w Wiel kiej Bry -
ta nii wśród ko biet i męż czyzn w wie ku 16–44 lat. Na py ta nie,
czy przez przy naj mniej mie siąc w cią gu ostat nie go ro ku od -
czu wa ły brak za in te re so wa nia sek su al ne go, twier dzą co od po -
wie dzia ło 40,6% ko biet. Kie dy za py ta no, czy w ciągu ostat nie-
go ro ku od czu wa ły brak za in te re so wa nia sek su al ne go przez
przy naj mniej 6 mie się cy, od se tek od po wie dzi twier dzą cych
spadł do 15,6% (zob. roz dział 11).

Ana li zu jąc da lej te pro ble my po ję cio we, wróć my do ba -
da nia prze pro wa dzo ne go przez In sty tut Kin seya opi sa ne go

w roz dzia le 6 (Ban croft i wsp. 2003). 987 ko biet w wie ku 20–
65 lat py ta no o za in te re so wa nie sek su al ne i od po wiedź pod -
czas ak tyw no ści sek su al nej w cią gu mi nio ne go mie sią ca,
w ta ki spo sób, by nie su ge ro wać, że ja kaś kon kret na czę stość
jest wła ści wa lub nie wła ści wa. Nie py ta no więc ko biet „Czy
ma Pa ni pro blem z …” (nie li cząc na wil że nia po chwy). Za -
miast te go okre śla no pro por cję licz by epi zo dów, pod czas któ -
rych zre ali zo wa ny zo stał pe wien kon kret ny wzo rzec od po-
wie dzi, do licz by wy da rzeń, pod czas któ rych wzo rzec ten nie
zo stał zre ali zo wa ny. Nie za leż nie od tych py tań, każ dą ko bie -
tę za py ta no, w ja kim stop niu od czu wa ła nie po kój lub mar -
twi ła się o (a) swój zwią zek o cha rak te rze sek su al nym i (b)
o swo ją sek su al ność. O znacz nym (tzn. śred nim lub bar dzo
du żym) nie po ko ju o zwią zek po in for mo wa ło 19,8% ko biet,
a o nie po ko ju o swo ją sek su al ność 14,3% ko biet (łącz nie
24,4% stwier dzi ło, że od czu wa ją znacz ny nie po kój spo wo -
do wa ny jed nym, dru gim lub oby dwo ma). Na stęp nie do ko na -
no ana li zy wie lo wy mia ro wej, by oce nić, któ re aspek ty prze-
żyć sek su al nych ko biet, wraz z in ny mi po ten cjal nie istot ny -
mi zmien ny mi, sta no wi ły czyn ni ki pro gno stycz ne każ de go
z ro dza jów nie po ko ju w ży ciu sek su al nym.

Star szy wiek był sła bym czyn ni kiem pro gno zu ją cym nie -
po kój o zwią zek, przy za cho wa niu sta łej war to ści po zo sta -
łych zmien nych. Sta tus me no pau zal ny (przed/w trak cie/po
me no pau zie) prze stał być czyn ni kiem pro gno zu ją cym, gdy
w mo de lu uwzględ nio no wiek. Zdro wie psychiczne by ło naj -
istot niej szym czyn ni kiem pro gno zu ją cym oba ro dza je nie po -
ko ju, a je dy nym aspek tem ko bie cej sek su al no ści o war to ści
pro gno zu ją cej by ła su biek tyw na od po wiedź (po łą cze nie od -
czu wa nia przy jem no ści, po czu cia bli sko ści emo cjo nal nej, od -
czu wa nia obo jęt no ści, lub nie przy jem nych od czuć pod czas
ak tyw no ści sek su al nej).

Za mia rę za in te re so wa nia sek su al ne go przy ję to czę stość
my śli o cha rak te rze sek su al nym (zob. roz dział 6). „Brak my -
śli o cha rak te rze sek su al nym” w cią gu mi nio ne go mie sią ca
zgło si ło 7,2% ko biet, przy czym moż na mó wić o du żym zróż -
ni co wa niu w za leż no ści od wie ku: 3,2% w gru pie wie ko wej
20–35 lat, 7,0% w gru pie 36–50 lat, 13,5% w gru pie 51–65 lat
(p < 0,001). Na le ży jed nak za zna czyć, że w gru pie „ma łe go
za in te re so wa nia” o nie po ko ju do no sił więk szy od se tek ko -
biet z młod szej gru py wie ko wej (znacz ny nie po kój zwią za ny
z wła sną sek su al no ścią wy stą pił u 35,3% z gru py 20–35 lat,
19,4% z gru py 36–50 lat i 21,7% z gru py 51–65 lat).

O pro ble mach z na wil ża niem po chwy in for mo wa ło 31,2%
ko biet. Od se tek ko biet zgła sza ją cych ten pro blem był nie -
znacz nie więk szy w gru pie wie ko wej 51–65 lat (39,2%) niż
w przy pad ku młod szych ko biet. Nie po kój zwią za ny z wła sną
sek su al no ścią zgła szał znacz nie więk szy od se tek ko biet
w gru pie wie ko wej 36–50 lat (29%) niż w gru pie naj młod szej
(12,8%) i w gru pie 51–65 lat (22%) (p = 0,02). Ża den z in -
nych wskaź ni ków upo śle dzo nej od po wie dzi sek su al nej (pod -
nie ce nie, or gazm, ból) nie wy ka zy wał związ ków z wie kiem
ani z nie po ko jem.

Istot nym wnio skiem z te go ba da nia by ło stwier dze nie, że
ogól ny stan zdro wia, a zwłasz cza zdro wie psychiczne oraz su -
biek tyw na oce na ja ko ści in te rak cji sek su al nych sta no wi ły
najważ niej sze czyn ni ki de ter mi nu ją ce nie po kój w ży ciu sek -
su al nym i nie by ły one po wią za ne z wie kiem ani ze sta tu sem
me no pau zal nym. Wpraw dzie wię cej star szych ko biet in for -
mo wa ło o upo śle dzo nej spraw no ści sek su al nej, lecz to młod -
sze ko bie ty, u któ rych po ja wi ło się ta kie upo śle dze nie, by ły
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