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Szexuális diszfunkció
Definíció: a szexuális érdeklıdés vagy válaszkészség 

normális mintázatának tartós, vagy visszatérı 
zavara

1. A szexuális vágy zavarai
2. A szexuális készenlét zavarai
3. A szexuális orgazmus zavarai
4. Fájdalommal járó szexuális zavarok
DSM V.: nıknél összevonja az els ı két kategóriát , 

„Nıi szexuális érdeklıdés /készenlét zavar” címen, a 
4. kategória neve pedig „ Genitális-medencei 
fájdalom/behatolási zavar” 



Nemi identitás zavar (Transszeszxualitás)
DSM V.: Nemi szerep diszfória

Biológiai nem (sex): nemi szervek alapján
Társadalmi nem (gender): nemi identitás és nemi szerep egymáshoz

kapcsolódó tényezıibıl áll
A nemi (gender) identitás fı komponensei (Egan és Perry)
1. Gender kategóriába tartozás tudata
2. Gender tipikalitás
3. Gender elégedettség
4. Gender konformitásra való nyomás érzékelése
5. Elfogultság valamelyik nem irányában

Nemi szerep diszfória gyermekeknél
• A. Kifejezett össze nem illés a személy

megtapasztalt/megnyilvánuló neme és a biológiai neme között,
legalább 6 hónapon át, ami az alábbiak közül legalább 6 tünetben
nyilvánul meg: (az egyik mindenképpen az A1 kritérium legyen)



1. Erıs vágy arra, hogy más nemő legyen vagy ahhoz való ragaszkodás, 
hogy ı a másik nemhez tartozik (vagy valamilyen egyéb, alternatív 
nemhez)

2. Fiúknál erıs preferencia arra, hogy nıi ruhákba öltözzenek vagy 
utánozzák a nıi öltözködést;  lányoknál erıs preferencia arra, hogy 
csak tipikusan férfias ruhákat hordjanak, és erıteljesen ellenállnak 
annak, hogy tipikusan nıies ruhákat viseljenek

3. Szerepjáték vagy fantáziálás során erıteljes preferencia a másik nemi 
szerep felvételére

4. Erıs preferencia olyan játékok vagy tevékenységek iránt, amelyek 
tipikusan a másik nemre jellemzıek

5. Erıs preferencia a másik nembeli játszótársak iránt
6. Fiúknál a tipikusan fiús játékok és tevékenységek erıteljes elutasítása 

és a mozgalmas, vad játékok kerülése; lányoknál a tipikusan lányos 
játékok és tevékenységek erıteljes elutasítása

7. Kifejezetten nem szereti a saját nemi jellegzetességeit
8. Erıs vágy arra, hogy olyan külsı/belsı nemi jegyei legyenek, amelyek 

megfelelnek annak, amilyen nemő szeretne lenni
B. Az állapot klinikai jelentıs szenvedést, társas, foglalkozásbeli és egyéb 

károsodást okoz.



A. Kifejezett össze nem illés a személy megtapasztalt/megnyilvánuló neme 
és biológiai neme között legalább hat hónapon át, mely az alábbiak közül 
legalább kettıben megnyilvánul:

1. Kifejezett össze nem illés… elsıdleges és/vagy másodlagos nemi jellege 
között

2. Erıs vágy arra, hogy a személy megszabaduljon elsıdleges  és/vagy 
másodlagos nemi jegyeitıl, mivel ezek kifejezetten ütköznek 
megtapasztalt (kamaszoknál várt) nemi jegyeivel

3. Erıs vágy a másik nem elsıdleges és/vagy másodlagos nemi jellegei 
iránt

4. Erıs vágy arra, hogy a személy a másik nemhez tartozzon (vagy 
valamilyen más nemhez, mint a biológiai neme)

5. Erıs vágy arra, hogy úgy kezeljék, mintha a másik nemhez tartozna
6. Erıs meggyızıdés, hogy a személy a másik nemre jellemzı tipikus 

érzelmeket és reakciókat birtokolja
B. Az állapot klinikailag jelentıs szenvedéssel és mőködési zavarral jár 
Külön jelölni ha Poszttranzíciós (legalább egy nem-váltási kezelésen már 

átesett)

Nemi szerep diszfória kamaszoknál és 
felnıtteknél



A nemi szerep diszfória etiológiája, 
gyakorisága, kialakulása  

• Felnıttkorban férfiak között 1:30000-hez, nık között 1:100000-hez az 
elıfordulás becsült gyakorisága

• Oka: egyértelmő magyarázat egyelıre nincs, biológiai (pl. androgén 
hatás az agy fejlıdés során), pszichoszociális (pl. szociális tanulás) és 
kognitív elmélet (ellenkezı nem gondolkodásmintáinak elsajátítása) 
ismert

• „Harmonikus nem”: a nemi identitás alakulásában minden tényezı 
megfelelı kölcsönhatásban mőködik

• Genetikai nem a fogantatás pillanatában eldıl, 6. héttıl kezdıdik az 
embrió nemi differenciálódása (testikuláris determináló faktor),majd 
Leydig sejtek , tesztoszteron ...

• Az agy maszkulinizációját a perinatális kori androgén hatások teszik 
visszavonhatatlanná

• A nemhez tartozás felismerése 2,5-3 éves kortól kezdıdik, a gender 
konzisztencia 6-7 éves korra alakul ki, szex-szegregáció, csoportközi 
folyamatok, identitás validáló mechanizmusok.



Felnıttkori nemi szerep diszfória (FTM) esete
• 21 éves, nem-váltási folyamat alatt álló (biológiai) nı, fıiskolás .
• Külsı: filigrán, fiús hajviselető, bizonytalan nemő megjelenés
• Viselkedés kissé gátlásos, bizonytalan, beszéd  halk, stílus „köztes”. 
• Panaszai: érzelmi és hangulati labilitás, idıszakos elbizonytalanodás, új nemi szerepének való 

fizikai és pszichológiai megfelelés problémái, kapcsolati problémák (család, barátok), korábbi 
(leszbikus) partner elvesztése, diplomázás, munkába állás problémái.

• Gyakorlati problémák: hivatali eljárások, új név,  személyi iratok cseréje, jogosítványszerzés – már 
az új nevén szeretné

Háttér: vidéki kisváros, 14 é. szülık elválnak, egyedüli gyerek
• Nemi identitás alakulása: óvodás kortól diszfória, hangoztatta, hogy ı fiú akar lenni, autókkal 

játszott, nem érdekelte a babázás. Sokat csúfolták az óvodásban és az iskolában is fiús külleme 
miatt. Fiúkkal játszott, de ott is kapott „cikizést”. Gyermekpszichológus vizsgálta  6 éves korában, 
nem talált problémát (?) Pubertás: menstruáció, és másodlagos nemi jegyek nagyon zavarták! 
Testépítés!

• Középiskolában „rokker” lett, mert így kevésbé lógott ki a sorból, jobban elfogadták. Randevúzgatás 
fiúkkal, csak kézfogás, szakítások, nem  tudott önmaga lenni. Leszbikus próbálkozások: nem 
azonosult a nıi szereppel.

• 16 éves kora körül depressziós idıszak, szuicid  gondolatok, „vagdosás”
• Jó iskolai teljesítmény, fıiskola, Bp-re kerülés. Fıiskolai barátnık, kollégiumi szobatársak, jó 

adaptáció. 8 hónapos kapcsolat egy korábban prostituált, leszbikus nıvel, aki támogatta, sıt 
forszírozta a nem-átalakítást.  Érzelmileg és szexuálisan harmonikus kapcs., de a partner dominált, 
esetenként túlzó elvárásokat fogalmazott meg.(pl. férfiasság területén).

• Partner halála után szőkebb családi körben „coming out”. Bár támogatást kap, 
ugyanakkor ellentmondásos, elbizonytalanító közléseket is. Barátnıinek is felfedte 
terveit, hasonló reakció, nyíltan támogatás, de halódik a kapcsolat velük. 
Transznemőekkel való kapcs., ellentmondásos tapasztalatok….



A szexuális zavarok osztályozása DSM V.

A szexuális válasz-
ciklus érintett fázisa

Férfiak Nık

Vágy fázis Hypoaktív szexuális 
vágy zavar

Szexuális érdeklıdés/ 

Izgalmi fázis Férfi erectilis
diszfunkció

készenlét zavar 
(vágy és izgalmi fázis 
zavar összevonása)

Orgazmus Férfi orgazmus zavar 
(késıi ejakuláció)
Korai ejakuláció

Nıi orgazmus zavar

Fájdalom Genitális-medencei 
fájdalom/behatolási zavar



Férfi hypoaktív szexuális vágy zavar DSM V.
• A. A szexuális/erotikus gondolatok vagy fantáziák és a szexuális 

tevékenység iránti vágy tartós, vagy visszatérı deficienciája (vagy 
hiánya) A deficienciát a klinikus ítéli meg…

• B. Az A kritériumban szereplı tünetek legalább 6 hónapja fennállnak
• C. Klinikailag jelentés szenvedést okoz
• D. Nem magyarázható más mentális zavarral
• Jelölni az alábbiakat: egész életen át tartó, vagy szerzett, 

generalizált, vagy helyzeti, valamint, hogy enyhe, mérsékelt, vagy 
súlyos.

• Gyakoriság: 1-15 %
• Háttérben: gyakran egyéb szexuális zavar, (pl. erektilis diszfukció)
• szorongás( intimitástól, kontrollvesztéstıl, kudarctól) depresszió, 

szexuális bántalmazás, a szokványos szexuális ingerekhez való 
habituáció, partner vonzerejének csökkenése, kapcsolati 
konfliktusok 

• Kognitív tényezık: szexuális szkriptek szerepe



Változások a nıi szexuális vágy 
zavarok szemléletében

(A DSM IV.TR definíciója a Hypoaktív szexuális vágy zavarra: a 
szexuális aktivitásra való vágy és a szexuális fantáziák ismétlıdı 
deficitje vagy hiánya) 

Kritika:
1.Spontán szexuális vágy és fantáziák gyakran hiányoznak tartós 

kapcsolatban élı, egészséges szexualitású nıknél! 
2. Nem nevez meg számos triggert, motivációs tényezıt: pl. 

gyengédség, elfogadás iránti vágy, kívánatosság érzés irányi vágy.
3. Nem veszi figyelembe, hogy gyakran inkább receptív módon, a 

partner közeledésére alakul ki vágy, sıt sok esetben a szexuális 
izgalom elıbb jön létre, és ez váltja ki a vágyat a szexuális 
tevékenység folytatására.  

Fentiek figyelembevételével  változott a DSM V. definíciós és 
kritériumrendszere . 



ív észlelése, testképpel kapcsolatos aggodalmak
Kontextuális

partner egészségi állapota, vagy szexuális 
diszfunkciója, interperszonális konfliktusok, környezeti 
tényezık (idı, hely, alkalom)  

Á



Nıi szexuális érdeklıdés/készenlét zavar DSM V.
(A korábbi vágyzavarok is készenléti zavarok 

összevonásából származó új kategória)
A. A szexuális érdeklıdés/készenlét jelentıs csökkenése vagy hiánya, 

az alábbiak közül legalább 3:
1.A szexuális tevékenység iránti érdeklıdés csökk. v.h.
2.Szexuális/erotikus gondolatok, vagy fantáziák csökk. v. h.

3.A szexuális tevékenység kezdeményezésének csökk. v.h. és a 
partner kezdeményezéseire adott reakció hiánya

4.A szexuális tevékenység során a szexuális izgalom/öröm csökkenése 
v. h. minden v. csaknem minden szexuális együttlét során

5.Csökkent/hiányzó szexuális érdeklıdés/készenlét bármilyen külsı 
szexuális kulcsingerre

6.Csökkent/hiányzó genitális vagy nem genitális érzetek szexuális 
tevékenység során

B.  A tünetek legalább 6 hónapja fennállnak
C.  Klinikailag jelentıs szenvedést okoznak
D.  Nem magyarázható jobban más mentális zavarral, súlyos kapcsolati 

problémával, más jelentıs stresszorral stb.



Nıi szexuális érdeklıdés/készenlét zavar jellemzıi

• Gyakoriság: 20-30 % az átlag populációban!
• Nık szexuális motivációja komplex; a szexuális öröm átélésének 

vágya mellett számos kapcsolati, és egyéb pszichológiai tényezı 
alakítja.

• A zavar létrejöttében és fennmaradásában szerepet játszó faktorok: 
• Pszichológiai tényezık: depresszió, szorongás, szexuális unalom, a 

szokásos ingerek egyre kevésbé váltják önmagukban a vágyat, 
önértékelési zavar, negatív érzések, indulatok, stresszhatások  
szexuális traumák

• Kognitív affektív faktorok: negatív szexuális attitőd, szexuális 
önértékelés zavara,  teljesítményszorongás, szexuális bőntudat, 
maszturbációs bőntudat, szorongás ellentmondásos szerepe: 
kísérletileg kiváltott szorongást követıen fokozott genitális 
válaszreakció, de kisebb szubjektív izgalom, kognitív disztrakció 
(nem-szexuális témák, negatív testkép)

• Interperszonális tényezık: negatív szkriptek, szexuális non-
asszertivitás, partner szexuális kompetenciájának problémái, ill. 
diszfunkciói, ellentmondásos nıi szerepelvárások



Nıi szexuális vágy/készenlét zavar 
esete

• 17 éves középiskolás lány, szexuális érdeklıdés elvesztése panasszal
• Háttér: elvált szülık, leértékelt apa, majd a válási krízisben súlyosan 

leértékelıdı anya („nem tudok, felnézni rá,mint nıre, anyára, undorodom 
tıle”)

• 10 éves a válási krízis idején, ekkortájt talál pornó irodalmat, agresszív 
szex, melyben a nı szexuális tárgy, személytelen, erıs maszturbációs 
késztetés, speciális fantázia repertoár.

• Iskolai beilleszkedési nehézségek, kortárscsoport felé extrém elfogadási 
igény

• 14 é.: deviáns magatartásformák felvétele, „különlegesség „státusz iránti 
vágy, szerhasználat, kontrollvesztett állapotok, promiszkuus szexuális 
kapcsolatok, uralom szerzés a férfiak felett csábítással.

• Szexuális viselkedés: eleinte rövidebb, vagy csak alkalmi kapcsolatok, 
melyekben a partner igényeinek való megfelelés vezeti, saját szexuális 
élvezete nincs, azt megjátssza. Néha valós orgazmus, ha a maszturbációs 
fantáziákat mozgósítja.

• Disszociált szexuális élménymód, a testét használatba adja a másiknak,  ı 
maga, mint személy nem vesz részt az együttlétben.

• Egy éve absztinens, szeretne kölcsönösségen alapuló, számára is 
élvezettet nyújtó kapcsolatot, de nem érez vágyat., nem jön izgalomba.



Szexuális averzió zavar (DSM V. nem sorolja a 
szexuális diszfunkciók közé)

• Korábban szexuális fóbia, 1987 után a vágyfázis 
zavaraként szerepelt a DSM-ben, az V. verzió nem jelzi 
külön.

• Tartós vagy ismétlıdı extrém averzió (szorongás, 
undor) és elkerülı magatartás a szexuális partnerrel 
történı minden (vagy majdnem minden) genitális 
érintkezéstıl

• Kontinuum terória, a hypoaktív vággyal egyazon zavar 
két reprezentánsa, az elkerülı viselkedés foglalja 
egységbe

• Specifikus (pl. ondó averzió) vagy általános (szexuális 
érintkezés)

• A primer forma ffiaknál gyakoribb, nehezebb a kezelése
• A szekunder forma nıknél gyakoribb, jobb prognózis
Erıs összefüggés más szorongásos zavarokkal (pánik, 

szoc.fóbia), szexuális traumákkal, férfiaknál 
teljesítményszorongással



Erekciós zavar
A. Az alábbiak közül legalább egy tapasztalható:

1. Az erekció elérésének kifejezett nehézsége a szexuális 
tevékenység során
2. Az erekció fenntartásának kifejezett nehézsége a szexuális 
tevékenység befejezéséig
3.Az erekciós merevség kifejezett csökkenése

B. Legalább 6 hónapja stb.
Jelölni: egész életen át tartó, vagy  szerzett, generalizált, vagy helyzeti, 

súlyosság: enyhe ,közepes, súlyos
Prevalencia: 30-as korosztály: 2-16%, 40-esek: 9-39%, …70-esek: 37-83 

%
Pszichológiai rizikótényezık: életstílus!!! (alkohol, drogok, elhízás)

teljesítményszorongás, negatív szexuális attitőd, tudatlanság, vallási 
elıírások diszfunkcionális értelmezése, interakcionális tényezık ( 

státusz, dominancia, intimitás, szexuális szkriptek, vágy kémiája)  
Kognitív elméletek (kognitív elterelıdés, interferencia, pozitív feed-back
helyett nem releváns ingerek a fókuszban, ez a megemelkedett fiziológiai 
aktivitás révén megerısítıdik, latin machó attitőd, szexuális kudarc 
katasztrofizálása, nık kielégülési igényeivel kapcsolatos. túlbecslı attitőd) 



Erekciós zavar esete

• 23 éves fiatalember, egyetemet végzett, 1 éves párkapcsolat.
• Panaszai: kiszámíthatatlan erekció, gyakran a behatolástól számított 3 perc múlva 

megszőnik, máskor eleve lehetetlen a behatoláshoz.
• Pszichoszexuális fejlıdés: bizonytalan önértékeléső apafigura, szorongó anya., 

nincs intimitás a kapcsolatukban.
• 6 é.: fitymaszőkület-”körülmetélés”, szégyen, fájdalmak a mőtét elıtt és után. 

Rejtegetés a zuhanyzóban. Kissé megkésett pubertás, gúnyolódás a fiúk részérıl.  
Péniszével és küllemével is elégedetlen, gátlásos a lányokkal, noha amúgy nyitott, 
humoros. Barátainak már vannak szexuális kalandjai, (megint cikizés.)”Mire 
kiszırösödtem, a srácok közölték, hogy azt a lányok nem szeretik, borotváljam le”. 
Elsı próbálkozások ittasan: erektilis diszfunkció, fokozódó szorongás: „remegtem, 
mint a kocsonya, ha volt esély a szexre”. Elsı sikeres aktus: 20 é.k. , majd ismét 
változó erekciós stabilitás.

• Bizonytalan szexuális önkép, fokozott kudarcérzékenység, félelem a 
leértékelıdéstıl (ha nincs erekcióm,  elhagy a partnerem, sıt nem lesz feleségem, 
nem lesznek gyerekeim)

• Jelen kapcsolatában is hullámzó „teljesítmény”, vannak „jó szériák”, fıleg ha 
spontán alakul az együttlét.

• Partner introvertált, kritikus, a szexben passzív, elıre konstruált forgatókönyv szerint 
várja az orgazmust. A terápiára már a kapcsolatot végóráiban miatt kerül sor. 



Esetkonceptualizáció

Bizonytalan szexuális önértékelés talaján kialakuló, negatív tapasztalatok rögzülése 
és speciális kognitív tényezık révén megerısítıdı szerzett, szituatív, középsúlyos 
erektilis diszfunkció. 
A diszfunkciót létrehozó és fenntartó tényez ık:

• Kognitív tényezık: negatív szexuális attitőd a családban, bizonytalan szexuális 
önkép, férfiasságra vonatkozó túlzó teljesítménykritériumok (macsó attitőd), kudarc-
anticipáció, önbecsmérlı belsı beszéd, figyelmi disztraktibilitás, kognitív 
interferencia, erekció monitorozása („állj fel”), hiedelmek, biztonsági forgatókönyvek 
preferálása, feszült koncentráció, izgalmat fokozó belsı képek (kamaszkori 
maszturbációs fantáziák) elıhívása, erıs megfelelni akarás, 
teljesítményközpontúság, feladat üzemmód.  

• Affektív tényezık: kifejezett szorongás a tervezett szexuális együttlét helyzeteiben 
nem élvezi, nem tud felszabadult lenni, csak ha „teljesített”. Félelem attól, hogy az 
érzelmi kapcsolat amortizálódik. Kudarcélmény után lehangoltság, „világfájdalom”., s 

• Viselkedési tényezık: a partner instrukcióit követi, nem asszertív, keveset 
kommunikál, biztonságosnak vélt helyzeteket választ.

• Fiziológiai tényezık: erekciós problémája csak közösülési helyzetben van, 
maszturbáció és reggeli erekció kifogástalan. Közösülés elıtt vagy közben az izgalmi 
szint a kognitív folyamatok függvényében ingadozik.

• Kapcsolati tényezık: túlalkalmazkodás a kritikus partnerhez, szubmisszivitás, a teljes 
probléma magára vállalása, miközben a partner szexuális attitődje és viselkedése is 
diszfunkcionális.    



Nıi orgazmus zavar

DSM V.: A. Az alábbiak közül bármelyik:
1. Az orgazmus tartós vagy ismétlıdıen elıforduló késése, ritkasága  

vagy hiánya
2. Az orgazmussal kapcsolatos érzetek jelentıs csökkenése

B. Legalább 6 hónapja fennáll
A nıi orgazmust nagyfokú variabilitás jellemzi!
WHO orgazmus meghatározása: …csúcsélmény, intenzív élvezet, módosult 

tudatállapot, akaratlan ritmikus izomösszehúzódások a medencei és vaginális 
izmokban, gyakran az uteruszban és az anuszban is, oldódás, elégedettség, jóllét 

Prevalencia: átlag populáció: 4-24 %
• Fiatal nık körében gyakoribb!
• Pszichológiai tényezık:
• Nincs jellegzetes személyiség, de kognitív-affektív beállítódás szempontjából két 

altípus: 1. liberális, jól informált, magas szintő vággyal,2. alsóbbrendőség érzéssel, 
negatív testképpel, pszichopatol. tünetekkel. jell. alt.

• Kognitív elterelıdés jelentısége 
• Kontroll-vesztéstıl való félelem
• Szociokulturális tényezık ( vallás, edukáció jó kislány szkript, 

teljesítménykövetelmények, tettetett orgazmus)
• Kapcsolati tényezık: a kapcsolati elégedettség, boldogság szorosan összefügg az 

orgazmus konzisztenciával, minıséggel, elégedettséggel. Fontos az orgazmus 
érzelmi  minısége! Kommunikáció szerepe!



Késleltetett ejakuláció

• Relatíve ritka (0-3 %)
• Megfelelı vágy és izgalom valamint stimuláció 

ellenére az orgazmus késése, elmaradása
• Háttérben nem-speciális pszicho-szociális 

tényezık, kognitív disztraktibilitás, bőntudat, 
szorongás, hosztilitás, kapcsolati zavarok, 
esetleges auto-szexuális orientáció (partner 
általi stimuláció kevéssé vágykeltı, mint az 
autostimuláció )



Idı elıtti (korai) ejakuláció
• Az ejakuláció minimális stimulációra bekövetkezik a személy 

akarata ellenére, a penetráció elıtt, közben vagy rögtön utána
• DSM V.: A partnerrel való szexuális tevékenység során a 

vaginális behatolást követıen mintegy egy percen belül és az 
egyén által kívántnál hamarabb bekövetkezı ejakuláció tartós 
vagy visszatérı mintázata.

• Az átlag populációban ez az idı: 1-1o perc Iintravaginal 
Ejaculation Latency Time) IELT medián:5,4 perc)

• Ha az IELT 1 perc alatt van, akkor definitív PE, ha 1-1,5 perc 
között, akkor valószínősíthetı

• Ez a leggyakoribb ffi szexuális zavar ( 5-29 %-os éves preval. 
értékek)

• Evolúciós hipotézis, glansz penisz hyperszenzitivitás
• Ejakulációs disztribúció teória –az ejakulációs idı egy biológiai 

kontinuum, balra tolódott görbe (távol-kelet, közel-kelet) 
• Fiziológiai és kognitív különbségek
• Pszichológiai tényezık: konstitúció, akut stressz,

kapcsolati stressz
• Pszicho-szexuális készség deficit



Vaginizmus DSM IV.-TR.
• A vagina külsı egyharmadának akarattól független izom-spazmusa, 

melyhez más medencei izomcsoportok, hasizmok, comb adduktorok, 
farizmok is csatlakozhatnak

Kritika: az izomspazmus nem specifikus, és a definíció nem tartalmazza a 
fájdalom kritériumát.
Akarattól független medencei izomösszehúzódás, fájdalom élmény, vagy 
attól való félelem, elkerülés. 

• Megnövekedett medencei izomtónus, ugyanakkor gyengült izomerı!
• Már a szexuális aktivitás anticipációja is kiválthatja
• Gyakorisága az átlag pop.-ban max. 1 %
• Más szexuális problémákhoz, jellemzıen izgalmi zavarhoz társulhat.
• Kondicionálási elmélet ( elsı behatolási kísérlethez köthetı tanulási 

folyamat)
• Szexuális trauma (inkonzisztens adatok), partner diszfunkciója, vallási 

meggyızıdés, tirannikus apa, terhességtıl való félelem. 



Dyspareunia DSM IV.-TR
• A szexuálisan aktív n ık 12-15 %-a érintett, menopauza után: 45 %
• Ismételt, vagy tartós fájdalom közösülés során (mind két nem), mely 

nem vezethet ı vissza kizárólag vaginizmusra, vagy a vaginális 
lubrikáció elmaradására.

Kritika: átfedés lehetséges a vaginizmussal
• Lokalizáció: felszíni ( hüvelybemenet, vesztibulum, pe rineum) és 

mély
• Lehet azonosidej ő, és tartósabb (percek, órák, napok)
• Generalizált forma: minden fajta érintés (biciklizés,  ülés, szoros 

fehérnem ő) kiváltja
• Comorbid szorongásos zavarok, magasabb vonás szorongás  szint
• VVS: erotofóbia, és negatív szexuális attit őd magasabb aránya
• Hosztilitás, depresszív tünetek
• Félelem a fájdalomtól, köv. elkerülés?
• Szorongás,  mint fenntartó tényez ı is
• Katasztrofizáló attit őd a közösülési fájdalomra vonatkozóan



Genitális-medencei fájdalom/behatolási zavar 
DSM V.

A.  Az alábbiak közül egy vagy több tartósan fennálló vagy visszatérı 
nehézséget jelent:

1. Hüvelyi behatolás az együttlét során
2. Kifejezett vulvovaginális vagy medencei fájdalom a hüvelyi együttlét 

vagy a behatolási kísérletek során.
3. Kifejezett fájdalom vagy szorongás a vulvovaginális  vagy 

kismedencei fájdalommal kapcsolatban a hüvelyi behatolás 
gondolatára, annak során, vagy annak következtében.

4. A medencei izomzat kifejezett feszülése a hüvelyi behatolási 
kísérletek során. 

B. Legalább 6 hónapja
C. Jelentıs szenvedést okoz
D. Nem magyarázható jobban más…


