
S T A N  Z D R O W I A  

Gdy dowiadujesz się, że koleżanka 
wybiera się do endokrynologa, 
pewnie myślisz, że ma problemy 
zdrowotne. Jednak do „lekarza 
od hormonów" warto udać się 
z wizytą profilaktyczną. Kiedy jego 
konsultacja będzie niezbędna? 

Często pewnie słyszysz o tym, że ginekolog przepisał 
komuś hormony. To możliwe, gdy ma on także spe
cjalizację z endokrynologii. Ta ostatnia jest znacz
nie bardziej złożoną dziedziną medycyny, zajmującą 

się ciałem dosłownie od stóp do głów. Rozwinęła się dopie
ro w drugiej połowie XX wieku, chociaż odkryć w jej zakre
sie dokonywano od stuleci. W skrócie lekarz endokrynolog 
zajmuje się hormonami i gruczołami, które je wydzielają, tj. 
przysadką mózgową, nadnerczami, trzustką, jajnikami oraz 
tarczycą. Ale z racji tego, że są one powiązane z mózgiem, 
nerkami i wątrobą - to bardzo wszechstronna i specjalistycz
na wiedza, która obejmuje cały organizm. 
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S T A N  Z D R O W I A  

WCIĄŻ ZDARZA SIĘ, ŻE LEKARZE SĄZDZIWIENI, GDY PO
JAWIA SIĘ U NICH PACJENTKA, KTÓRA NIE JEST CHORA, 
APRZYCHODZI SIĘ PRZEBADAĆ. Nie ma sensu cze
kać, aż pojawią się choroby - wraz z wiekiem 
będą one występować nieuchronnie. Z całą 
pewnością czeka cię menopauza - czyli wy
gaśnięcie zdolności rozrodczych. Również 
do niej warto się przygotować zawczasu. Go
spodarka hormonalna to nie tylko płodność, 
ale też samopoczucie, wygląd i stan skóry 
oraz włosów, prawidłowa waga, a także za
dowolenie z życia seksualnego. Zdarza się, 
że endokrynolog ma dodatkową specjali
zację - w medycynie przeciwstarzeniowej. 

Na to, czy będziesz cierpieć na osteopo-
rozę w wieku pode-

będzie też chciał wiedzieć, jakie choroby wy
stępują wśród twoich najbliższych krewnych 
- mamy, taty i ich rodzeństwa oraz dziadków. 

Po przeprowadzeniu wywiadu, obejrze
niu ciała (piersi, tarczycy), zmierzeniu obwo
du talii, endokrynolog może zlecić ci bada
nie hormonów tj.: progesteronu, estrogenu, 
prolaktyny, androstendionu, testosteronu, 
lutropiny, DHEA, TSH, FT3 i FT4, kortyzo
lu. Wszystkie te hormony wydzielają rów
nież mężczyźni, ale u kobiet pełnią one inne 
funkcje i występują w innych stężeniach. 

Po wykonaniu badań 
możesz udać się 
na kolejną wizytę, na której 
specjalista przeanalizuje 
twoje wyniki i postawi 
diagnozę, Nie obawiaj się 
- w większości przypadków 
pacjentki słyszą „Jest pani 
zupełnie zdrowa!". 

szłym, masz wpływ 
już dziś i w tym tak
że pomoże ci ten le
karz. Na gęstość ko
ści działają hormony 
tarczycy. Podobnie 
jest z cukrzycą, któ
rej można zapobiec, 
jeśli odpowiednio 
wcześnie zdiagnozu-
je się zaburzenia in
sulinowe. Wiele no
wotworów typowo 
kobiecych, takich jak piersi czy narządów 
rozrodczych, jest powiązanych z przewle
kłymi i nieleczonymi zaburzeniami hor
monalnymi. Widzisz zatem sama, że nie
których chorób możesz uniknąć, jeśli już 
teraz wybierzesz się do endokrynologa. 

ZOSTANIESZ SZCZEGÓŁOWO PRZEPYTANA NA OKOLICZ
NOŚĆ TWOJEGO OGÓLNEGO STANU ZDROWIA, SAMOPO
CZUCIA, CYKLU MIESIĘCZNEGO, CHORÓB PRZEWLEKŁYCH 
(TYPU CUKRZYCA, DEPRESJA, ŁUSZCZYCA ITP.). Lekarz 

LEKARZ MOŻE ZALECIĆ WYKONANIE REZONANSU MAGNE
TYCZNEGO GŁOWY - znajduje się tam przysad

ka mózgowa produkująca 
prolaktynę; USG nerek lub 
jamy brzusznej - ze wzglę
du na nadnercza i trzustkę. 
Gdy mamy problemy z pro-
laktyną, robi się niekiedy 
badanie okulistyczne pola 
widzenia na barwę czerwo
ną. W niektórych przypad
kach zaleca się tzw. dobową 
zbiórkę moczu. Wszystkie te 
badania zrobisz nieodpłatnie 
w ramach NFZ, jeśli masz 
skierowanie od lekarza pań

stwowego. Odpłatnie - koszt profilu hormo
nalnego to 300-500 zl, USG - ok. 150 zl, a re
zonans magnetyczny - ok. 300 zł. 

Po wykonaniu badań możesz udać się 
na kolejną wizytę, na której specjalista 
przeanalizuje twoje wyniki i postawi dia
gnozę. Nie obawiaj się - w większości 
przypadków pacjentki słyszą „Jest pani 
zupełnie zdrowa!", a jeśli nawet pojawią 
się jakieś problemy, uporasz się z nimi 
z pomocą lekarza. 
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CZY KAŻDA DOROSŁA KOBIETA 
POWINNA ZROBIĆ PROFILAKTYCZNE 
BADANIA HORMONALNE? 
JEŚLI TAK, TO KIEDY? W JAKIM 
MOMENCIE CYKLU MIESIĘCZNEGO? 
Warto zaznaczyć, że endokrynolog służy 
pomocą pacjentom obu pici. W ramach 
profilaktyki kobiety planujące ciążę oraz 
panie po 40. powinny wykonać ocenę 
stężenia hormonów tarczycy (TSH, FT3, 
FT4) oraz badania w kierunku przeciw
ciał przeciwtarczycowych (anty-TPO, 
anty-TG, TRAb), które mogą wskazywać 
na proces autoimmunologiczny. Taka 
diagnostyka jest także zalecana, gdy 
pojawiają się zaburzenia masy ciała, 
nadpobudliwość, nerwowość i wahania 
emocjonalne, stałe uczucie przemę
czenia, nadmierna senność, wrażenie 
ciągłego zimna lub gorąca. 
Jeśli u pacjentki występują nieregularne 
lub bardzo obfite miesiączki, plamienia 
śródcykliczne, zwłaszcza jeśli towarzy
szą temu dodatkowe objawy jak trądzik, 
nadmierne owłosienie, lekarz może 
zalecić pełną diagnostykę hormonalną. 
Część badań wykonywanych jest 
wówczas w pierwszych dniach cyklu 
(FSH, LH, estadriol, 17-0H- progesteron), 
a niektóre w jego drugiej połowie 
- np. progesteron. 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY 

i Zabierz ze sobą badania ogólne 
- morfologię i TSH, jeśli miałaś 
je ostatnio robione. 

l Dowiedz się, czy ktoś z twoich 
krewnych - dziadkowie, rodzice, 
ich rodzeństwo - cierpiał na dolegli
wości powiązane z hormonami, takie 
jak choroby tarczycy (nadczynność, 
niedoczynność), raka jajników, 
cukrzycę, bezpłodność, łysienie 
u kobiet, bielactwo, nowotwory 

endokrynne, np. nadnerczy, trzustki, 
przysadki mózgowej, otyłość. 

i Przypomnij sobie pierwszą mie
siączkę i zapisz, jak wyglądają twoje 
cykle: czy są bardzo obfite, regu
larne (co ile dni), bolesne, a może 
skąpe. Jeśli w związku z menstruacją 
miewasz inne dolegliwości, 
takie jak nudności, wymioty, 
migreny, pogorszenie nastroju 
- także zanotuj te objawy. 

Z JAKIMI PROBLEMAMI 
wahania nastroju 

r wzmożone wypadanie włosów 
lub nadmierne owłosienie 

K trądzik ypaburzenia 
miesiączkowania 

i nieregularne cykle 
nwahania masy ciała 

r ospałość, senność i apatia 
r problemy z zajściem w ciążę 
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