
Letnie infekcje - problem 
aktywnych młodych kobiet 

• Infekcje często towarzyszą uprawianiu sportów wodnych 

Infekcje okolic intymnych to 
powszechna dolegliwość, 
szczególnie młodych kobiet 
uprawiających sport i aktyw
nych seksualnie. 

Zwłaszcza w okresie letnim 
do gabinetów ginekologów 
zgłasza się bardzo dużo pacjen
tek, cierpiących z powodu róż
nego typu infekcji, głównie 
bakteryjnych i grzybiczych. 

- Stany zapalne pochwy 
występują najczęściej u pa
cjentek młodych, uprawiają
cych sporty (np. często korzy
stających z publicznych pły
walni czy saun), aktywnych 
seksualnie - tłum aczy d r Ma rek 
Dawicki, ginekolog położnik 
z Kliniki Zdrowia Kobiety 
INVICTA. - Na infekcje narażo
ne są również kobiety w ciąży 
i w okresie menopauzy, a tak
że panie, których dieta obfitu
je w węglowodany. 

Warto wiedzieć, że w po
chwie występuje specyficzna, 
naturalna flora bakteryjna, 
obejmująca różne rodzaje bak
terii tlenowych i beztleno
wych. Największą populację 
(ok. 96 proc.) stanowią pałecz
ki kwasu mlekowego, odpo
wiedzialne za utrzymanie 
kwaśnego odczynu środowi
ska pochwy. Zapewniają jej też 
ochronę przed chorobotwór
czymi drobnoustrojami. Jeśli 
równowaga w biocenozie po
chwy jest zaburzona, organizm 
narażony jest na rozwój infek
cji na tle bakteryjnym 
i grzybiczym. Każde niepoko
jące objawy, takie jak ból, pie
czenie, zaczerwienienie czy 
upławy powinny skłonić ko
bietę do wizyty u lekarza gine
kologa. 

Według dr. Marka 
Dawickiego - infekcje intymne 
bardzo często wywołuje bakte
ria Gardnerella vaginalis. Choć 
zakażenie u części pacjentek 
będzie przebiegać bez wyraź
nych objawów, na ogół towa
rzyszy mu nieprawidłowa wy
dzielina z pochwy. W wielu 
przypadkach stan zapalny mo
że ustąpić samoistnie, czasem 
jednak niezbędne jest leczenie. 

Na tego rodzaju infekcje 
najbardziej narażone są kobie
ty mające wielu partnerów sek
sualnych, stosujące irygacje, 
przyjmujące doustne prepara
ty antykoncepcyjne lub anty
biotyki, a także pacjentki cię
żarne. Leczenie polega zazwy
czaj na podaniu antybiotyku 
i preparatów osłonowych. 

- Powszechnym proble
mem są także grzybice po
chwy, wywoływane przez 
grzyby z rodzaju Candida 
albicans - dodaje dr Marek 
Dawicki. Charakterystycznym 
objawem tego rodzaju zakaże

nia jest swędzenie i pieczenie 
okolic intymnych, a także 
upławy o serowatej konsysten
cji. Może wystąpić również ból 
podczas stosunków płciowych 
oraz oddawania moczu. Infek
cje częściej będą zdarzały się 
w czasie ciąży, w trakcie przyj
mowania antybiotyków i le
ków steroidowych, w okresie 
dużego stresu czy przemęcze
nia, gdy osłabiona jest odpor
ność. Czynnikiem ryzyka jest 
również cukrzyca. 

Terapia powinna objąć za
równo kobietę, jak i jej partne
ra. Zazwyczaj wymaga ona po
dawania leków 
przeciwgrzybiczych. 

Dość częstą chorobą jest 
rzęsistkowica. Do jej rozwinię
cia przyczynia się pierwotniak 

rzęsistek pochwowy 
(Trichomonas vaginalis). Zaka
żenie przenoszone jest drogą 
płciową, więc na infekcję nara
żone są najbardziej osoby czę
sto zmieniające partnerów sek
sualnych. Typowymi objawa
mi choroby są świąd, zaczer
wienienie w okolicy pochwy 
oraz pienista, żółto-zielona 
wydzielina o nieprzyjemnym 
zapachu. I znowu - leczenie po
winno objąć oboje partnerów. 
Stosuje się w nim miejscowe 
preparaty bakteriostatyczne 
i odkażające z grupy sulfona
midów. 

Postępy w terapii trzeba 
omówić z lekarzem - infekcje 
mają bowiem tendencję do na
wrotów. Nieleczone zakażenie 
może rozszerzyć się na układ 
moczowy i przydatki, może też 
być bardzo groźne dla kobiet 

w ciąży. Po zakończeniu tera
pii należy zgłosić się na kontro
lę. Lekarz zweryfikuje, czy 
problem został rozwiązany 
i zaleci dalsze działania celem 
uzupełnienia naturalnej mi
kroflory bakteryjnej. 

Jak w przypadku wszyst
kich problemów zdrowotnych, 
kluczowe znaczenie ma profi
laktyka. Warto wiedzieć, jak 
zapobiegać zakażeniom. 

- Należy przede wszystkim 
zadbać o mikroflorę miejsc in
tymnych - radzi dr Dawicki. 
Można stosować probiotyki, 
które wspierać będą jej 
odbudowę, a także 
preparaty do hi
gieny intymnej 
zawierające 
kwas mleko
wy. 
Należy pa
miętać, by 
p o d c z a s  
współżycia 
odpowied
nio się zabez
pieczyć (prezer
watywa), unikać 
przegrzewania okolic 
intymnych i nie korzystać z za
pachowych wkładek czy pa
pierów toaletowych. Warto 
z kolei nosić bieliznę z natural
nych włókien, zadbać o zbilan
sowaną dietę i ograniczyć stres. 

- Zachęcam też do regular
nej, corocznej kontroli lekar
skiej u specjalisty i wykonywa
nia cytologii - to proste, niedro
gie badanie może często uchro
nić nas przed poważnymi kon
sekwencjami zdrowotnymi -
mówi dr Dawicki. • 
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