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Czy Masz Grzybicę ?

Endometrioza to jedna z kilku chorób kobiecych, które obecnie nie są jeszcze dobrze znane,
a co gorsza – często są błędnie diagnozowane. Jednocześnie, jest ona chorobą poważną,
jeśli chodzi o ewentualne konsekwencje w razie jej rozwinięcia się oraz zaatakowania
całego organizmu. Lekarze coraz częściej kładą nacisk na to, aby kobieta z każdymi dłużej
trwającymi objawami bądź powtarzającymi się dolegliwościami udawała się do ginekologa,
w celu zdiagnozowania przyczyny danej przypadłości. Obecnie w przypadku choroby, jaką
jest endometrioza, można mówić o szacowanej zachorowalności dwukrotnie
przekraczającej liczbę zdiagnozowanych prawidłowo przypadków. Co gorsza, odkryto
również, że często to właśnie nierozpoznana właściwie przez lekarza endometrioza jest
przyczyną bezpłodności wśród kobiet. Szczególnie więc kobiety powinny mieć świadomość,
czym jest endometrioza, jakie mogą być jej objawy, jak należy ja diagnozować oraz na czym
zwykle polega jej leczenie – pozwala to nie tylko na szybsze zwrócenie uwagi na
dolegliwości ze strony układu płciowego, ale również szybsze wykrycie choroby i jej leczenie,
a wiec też nie dopuszczenie do zajścia w organizmie nieodwracalnych zmian.
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Istnieje kilka hipotez dotyczących
zachorowania na endometriozę, jednak
żadna z nich nie jest stuprocentowo
potwierdzona klinicznie. Hipotezy te to:
regurgitacja, metaplazja, implantacja.
Jedyną potwierdzoną teorią, nie tłumaczącą
jednak przyczyn powstawania choroby, a
prawdopodobieństwo jej wystąpienia, jest
dziedziczenie endometriozy – na
zachorowanie najbardziej narażone jest
rodzeństwo oraz córki chorej kobiety.

Objawy endometriozy nigdy nie wskazują
jasno na tę jednostkę chorobową, stąd
niezbędne jest wykonanie dodatkowych
badań diagnozujących. Do najczęściej
występujących objawów endometriozy
można zaliczyć przede wszystkim bóle o
różnym natężeniu, występujące w trakcie
cyklu miesięcznego i obejmujące głównie
okolice miednicy. Bóle te, w zależności od
przypadku, mogą być silne bądź słabe – nie
odnosi się to do zaawansowania choroby,
ani ilości ognisk chorobowych.

Endometrioza może być leczona dwoma, a
w zasadzie trzema sposobami. Są to: leczenie hormonalne, w którym podawane
są tabletki antykoncepcyjne lub
progestageny, a także lek o nazwie Danazol,
- zabieg operacyjny (zabieg laparoskopowy
lub laparotomia) oraz - tzw. terapia
kombinowana będąca połączeniem dwóch
powyższych metod.
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