
Infekcje, wbrew doÊç powszechne-

mu mniemaniu, dotyczà nie tylko dróg

oddechowych. Zakaziç mo˝na prak-

tycznie ka˝dà cz´Êç organizmu cz∏o-

wieka. Ginekolodzy leczà infekcje

dolnej i górnej cz´Êci narzàdu rodnego

oraz dolnych dróg moczowych. Bli-

skoÊç anatomiczna powoduje, ˝e zaka-

˝enia dolnych dróg moczowych sà po-

wodowane przez te same grupy drob-

noustrojów. Pojawiajà si´ schorzenia

∏àczne dróg moczowych i narzàdu rod-

nego, chocia˝ nie jest to regu∏à. 

W przypadku narzàdów rodnych -

mówi ginekolog dr Medard Lech, eks-

pert UNIDO - najcz´Êciej wyst´pujà

infekcje pochwy i sromu oraz szyjki

macicy, zwykle powodowane ∏àczny-

mi zaka˝eniami bakteryjnymi i grzybi-

czymi, choç zdarzajà si´ infekcje tylko

grzybicze albo tylko bakteryjne. Obja-

wy w ka˝dym przypadku sà podobne.

Uczucie dyskomfortu, pieczenie

w okolicy sromu, up∏awy o nieprzy-

jemnym zapachu i zwi´kszonej iloÊci.

Zaka˝enia nasilajà si´ sezonowo, wraz

z przezi´bieniami. Pacjentki sà leczo-

ne na ogó∏ antybiotykami, powodujà-

cymi wyja∏owienie dróg rodnych

z bakterii po˝àdanych, czyli przede

wszystkim pa∏eczek kwasu mlekowe-

go, zapewniajàcych odpowiednio

kwaÊne pH. Rosnà szanse rozwoju

drobnoustrojów szkodliwych dla cz∏o-

wieka. Mno˝à si´ b∏yskawicznie

i w konsekwencji powodujà infekcj´.

Czynnik ryzyka
Nietrzymanie moczu tak˝e mo˝e

byç przyczynà bardzo wielu infekcji,

a dotyka ono coraz wi´kszej liczby

kobiet, przede wszystkim starszych.

Wraz z wiekiem dochodzi bowiem do

zaniku kolagenu, Êcieƒczenia nab∏on-

ków, zwiotczenia zwieraczy. Cewka

kobieca jest bardzo krótka, przepe∏nia

si´ dosyç szybko, niesprawne zwiera-

cze powodujà, ˝e zaczyna si´ popusz-

czanie.

Kobiety, które cierpià na nietrzyma-

nie moczu, majà cz´Êciej ni˝ inne pro-

blemy z zaka˝eniami. To oczywiste,

bo majà wilgotnà bielizn´, mocz do-

staje si´ do sromu i wywo∏uje podra˝-

nienia. Wywiàzujà si´ zaka˝enia

grzybiczo-bakteryjne, nawet jeÊli nie-

które panie u˝ywajà specjalnych my-

de∏ bakteriobójczych i usuwajàcych

nieprzyjemny zapach moczu. Jednak

wyja∏owienie nab∏onka narzàdów rod-

nych mo˝e przyspieszyç zaka˝enie.

Lepiej w tym celu cz´Êciej zmieniaç

wk∏ady lub pieluchy a nie nadu˝ywaç

myd∏a. Nieleczone zaka˝enia mogà

doprowadziç nawet do infekcji nerek

i ich niewydolnoÊci. 

Co sprzyja infekcjom
Nie zawsze przyczynà infekcji sà

zaniedbania higieniczne, choç mogà

oczywiÊcie u∏atwiç zaka˝enie. Choro-

by tego typu pojawiajà si´ tak˝e u pa-

cjentek, którym nie mo˝na zarzuciç

lekcewa˝enia higieny osobistej. Me-

chanizm zachorowania jest trudny do

okreÊlenia, poniewa˝ sytuacje powo-

dujàce stan zapalny sà wielorakie.

Czasami wystarczy kàpiel w brudnej

wodzie jeziora, skorzystanie z r´czni-

ka, który powinien byç czysty a nie

by∏. Ani pochwa, ani srom nie sà od-

izolowane od Êwiata zewn´trznego.

Znajdujà si´ w nich zawsze formy

przetrwalnikowe bakterii i grzybów,

które zwykle nie mogà si´ rozwijaç.

Obni˝enie kwasowoÊci u∏atwia roz-

wój drobnoustrojów chorobotwór-

czych. Lekarz ordynuje antybiotyk,

a w wyniku jego zastosowania docho-

dzi do infekcji narzàdu rodnego. In-

fekcjom sprzyjajà niedoleczone stany

zapalne, os∏abienie odpornoÊci orga-

nizmu. Przyczynà infekcji mogà byç

urazy mechaniczne, które cz´Êciej do-

tykajà kobiety po 45 roku ˝ycia. Wte-

dy Êluzówka nie jest ju˝ tak gruba, do-

chodzi do Êcieƒczenia nab∏onka.

Zmniejsza si´ iloÊç wydzieliny z po-

wodu spadku st´˝enia estrogenów.

Nab∏onek staje si´ bardziej wra˝liwy,

nawet zwyk∏y stosunek mo˝e byç

przyczynà urazu mechanicznego.

U paƒ m∏odszych coraz cz´Êciej ob-

serwuje si´ uczulenia na lateks. Praw-

dopodobnie 5 do 10% populacji ko-

biet cierpi na tego typu alergi´. Pre-

zerwatywy sà coraz powszechniejsze,

ale ich stosowanie powoduje, ˝e uczu-

lenia na lateks ujawniajà si´ znacznie

cz´Êciej. Ka˝de uczulenie powoduje

przekrwienie, obrz´k, pojawienie si´

wydzieliny, która staje si´ po˝ywkà

dla bakterii chorobotwórczych. JeÊli

pacjentka stosuje dodatkowo Êrodki

plemnikobójcze, ich sk∏adniki mogà

wywo∏ywaç podra˝nienia i zabijaç pa-

∏eczki kwasu mlekowego, prowadzàc

do obni˝enia pH w pochwie. DziÊ

wiemy, ˝e jednostki chorobowe okre-

Êlane kiedyÊ jako infekcje górnych

dróg oddechowych, to nie sà infekcje,

lecz uczulenia. Ciàgle jeszcze nie

przyj´to do wiadomoÊci, ˝e te same

sytuacje mogà zachodziç w przypad-

ku pochwy. Tam te˝ sà b∏ony Êluzowe

i domniemana infekcja mo˝e byç w∏a-

Ênie objawem uczulenia.

Wszystkie zaka˝enia trzeba leczyç

pod nadzorem lekarza. Od czasu do

czasu przypominajà o tym eksperci

Âwiatowej Federacji Po∏o˝ników i Gi-

nekologów. Teraz na przyk∏ad wyst´-

pujà przeciwko tzw. p∏ukankom. To

preparaty, które nie sà lekami. Stosu-

jàc je na w∏asnà r´k´ mo˝na zrobiç

wi´cej szkody ni˝ po˝ytku. Równie˝

nie wszystkie p∏yny do higieny intym-

nej sà korzystne. Sà zwykle sporzà-

dzane tak, by stosowaç je w sytu-

acjach wyjàtkowych, raz na jakiÊ

czas. U˝ywane regularne, mogà spo-

wodowaç podra˝nienia i uczulenia. -

Mam wÊród swoich pacjentek takie -

mówi dr Medard Lech - które stosujà

je ciàgle, noszà bielizn´ z tworzyw

sztucznych, rajstopy, przebywajàc ca-

∏y dzieƒ w ciep∏ych pomieszczeniach.

Drobnoustroje majà wr´cz idealne

warunki rozwoju. Ciemno, ciep∏o

i wilgotno oraz brak dost´pu powie-

trza. W ten sposób bardzo ∏atwo spo-

wodowaç stan zapalny, nawet u zdro-

wej kobiety.
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