
Tylko u nas! 
Bezpłatne dyżury 

lekarzy 
W przychodni 
nie udzielono ci 
wyczerpującej informacji? 
Masz wątpliwości? 
Napisz lub zadzwoń do nas! 
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Czyz endometriozą 
można zajść w ciążę? 
Zdiagnozowano u mnie endome-
triozę. Czy przez to mogę mieć 
problem z poczęciem dziecka? 

dane do wiad. redakcji 

Endometriozą może zmniej
szyć szansę na ciążę. W tej 

chorobie bowiem dochodzi do 
zagnieżdżania się fragmentów 
błony śluzowej macicy poza nią, 
np. w jajnikach czy jajowodach. 
Może to negatywnie wpłynąć 
na ich funkcjonowanie. Obniża 

także rezerwę jajnikową (w przy
padku obecności torbieli endo-
metrialnych) lub powoduje zro
sty w miednicy małej. Ma ona 
również istotny wpływ na jakość 
komórek jajowych i implanta-
cję zarodka. Im choroba bar
dziej zaawansowana, tym szan
se na ciążę są niestety mniejsze. 

Najlepiej, aby zgłosiła się Pani 
do lekarza zajmującego się lecze
niem niepłodności, warto bo
wiem wykonać badania, w tym 
m.in. usg oraz laparoskopię (dla 
sprawdzenia stopnia zaawanso
wania choroby). Trzeba również 
ocenić rezerwę jajnikową (AMH). 
Następnie, na podstawie wyni
ków, specjalista zaproponuje le

czenie, np. stymulację owulacji 
i inseminację lub jedną z tech
nik rozrodu wspomaganego. 

Kiedy po usunięciu 
wkładki wróci okres? 
Mam 50 lat. Muszę usunąć 
wkładkę antykoncepcyjną. Czy 
mój cykl miesiączkowy wróci? 

dane do wiad. redakcji 

Po 40 r.ż. najczęściej zakłada
ne są wkładki uwalniające hor

mon levonorgestrel. Przypusz
czam, że i Pani ma taką. Po jej 
usunięciu z czasem może wrócić 
regularny cykl, ale dość często 
pojawiają się nieprawidłowe krwa
wienia oraz objawy związane 
z okresem okołomenopauzalnym. 
Wraca także płodność, ale praw
dopodobieństwo zajścia w ciążę 
zmniejsza się wraz z wiekiem. 
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Skąd u mnie taka 
częsta chrypka? 
Co jakiś czas męczy mnie 
chrypka. Czy może to być 
symptomem jakiejś poważ
niejszej choroby? 

Katarzyna G. z Lubartowa 

Chrypka może mieć różne przy
czyny. Często jest objawem 

przeciążenia strun głosowych. 
Pojawia się u osób mówiących 
dużo i głośno np. nauczycieli. 
Wówczas warto zgłosić się do fo-
niatry, który powie jak chronić 
gardło. 

A może przebywa Pani często 
w suchych pomieszczeniach? Wte
dy może dojść do przesuszenia 
błony śluzowej górnych dróg od
dechowych i przewlekłego zapa
lenia krtani, które objawia się m.in. 
chrypą. Jeśli tak - trzeba zadbać 
o nawilżanie dróg oddechowych, 
np. popijać wodę, ssać pastylki 

powlekające gardło ochronną 
warstwą. Gdy to nie pomoże, trze
ba iść do laryngolga. 

Przyczyną chrypki bywa też 
choroba refluksowa przełyku. Po
woduje zarzucanie treści pokar
mowej z żołądka do przełyku 
i krtani i podrażnienie tych oko
lic. Wówczas pojawiają się rów
nież inne dolegliwości m.in zga
ga, pieczenie lub uczucie jakby 
w gardle było ciało obce. Lecze
nie powinien zalecić wtedy ga-
stroenterolog. 

Chrypka może pojawić się tak
że pod wpływem zmian hormo
nalnych, np. u kobiet w okresie 
menopauzy lub u osób z niedo
czynnością tarczycy. Tu terapię 
powinien zlecić endokrynolog. 

Uwaga! Długo utrzymująca 
się chrypa może być też obja
wem chorób nowotworowych, 
głównie krtani, ale może doty
czyć także, np. tarczycy, prze
łyku czy gardła. Dlatego przy 
dolegliwościach trwających po
nad 2-3 tygodnie należy iść do 
laryngolga, by dokładnie zba
dał przyczynę problemu. 
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