
JAK ROZPOZNAĆ GRZYBICĘ 
POCHWY?
Objawy, które towarzyszą grzybicy po-
trafią być bardzo uciążliwe i zależą od 
stopnia zaawansowania. Najczęściej jed-
nak należą do nich: świąd, pieczenie oraz 
upławy, czyli wydzielina z pochwy cha-
rakteryzująca się grudkowatą konsysten-
cją o słodkim zapachu. Zauważalny jest 
również obrzęk sromu, odczuwalna jest 
suchość w pochwie, pieczenie podczas 
oddawania moczu i  ból w trakcie sto-
sunku seksualnego. Poziom dolegliwości 
uzależniony jest również od fazy cyklu 
menstruacyjnego. Bardziej dokuczliwe 
objawy występują w drugiej połowie oraz 
na kilka dni przed miesiączką. Zdarza się 
czasami, że zakażenie przebiega bezobja-
wowo i dowiadujemy się o nim dopiero 
podczas wizyty u ginekologa.

CO JEST PRZYCZYNĄ 
KANDYDOZY?
Kandydoza może dotyczyć kobiet w każ-

dym wieku, jednak szczególnie narażone 
są na nią panie w okresie menopauzal-
nym. W tym czasie przy braku prawidło-
wego nawilżenia nabłonka pochwy może 
dojść do jego podrażnienia, a następnie 
wnikania oraz rozwoju mikroorganizmów. 

Kolejną grupą narażoną na zakażenie droż-
dżakami są ciężarne, a to ze względu na 
występujące w tym okresie wahania 
hormonalne. Natomiast u kobiet stosu-
jących tabletki antykoncepcyjne można 
zaobserwować wzrost pH pochwy, a stąd 

już tylko krok do infekcji. U diabetyków 
podwyższony poziom glukozy również 
zmienia wartości pH i to właśnie grzybica 
narządów płciowych jest często sygnałem 
o rozwijającej się cukrzycy. Przyczyn grzy-
bicy pochwy jest całe mnóstwo. Należą do 

nich również: obniżona odporność, stres, 
antybiotykoterapia, zakażenia bakteryjne, 
niewłaściwa higiena okolic intymnych oraz 
stosowanie nieodpowiednich kosmety-
ków. Korzystanie z basenów, ogólnodo-
stępnych toalet, noszenie nieprzewiewnej, 
obcisłej bielizny, nieodpowiednia dieta, 
niedobory witamin i nadmierna aktyw-
ność seksualna także prowadzą do roz-
woju nadkażeń pochwy.

JAK UNIKNĄĆ INFEKCJI 
INTYMNYCH?
Podstawowym sposobem zapobiegania 
tego typu infekcjom jest oczywiście prawi-
dłowa codzienna higiena, czyli używanie 
płynów o właściwym pH, noszenie prze-
wiewnej bielizny, nieużywanie 
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GRZYBICA POCHWY
Drogi rodne kobiet naturalnie zasiedlane są przez bakterie kwasu mlekowego, które na-
dają tym miejscom lekko kwaśny odczyn. Jednakże czasami dochodzi do zachwiania ich 
ilości, co doprowadza do zasiedlenia się chorobotwórczych patogenów, m. in. grzybów. 
Grzybica pochwy zwana jest też kandydozą ze względu na szczepy, które zazwyczaj ją 
wywołują (Candida albicans) i jest dość częstym oraz uporczywie nawracającym proble-
mem, z którym muszą się zmierzyć kobiety.

Większość kobiet w okresie reprodukcyjnym 
(15–49 lat) doświadczy co najmniej jednego 

objawowego epizodu drożdżycy narządu 
płciowego, a ponad połowa z nich będzie leczona 

z tego powodu częściej niż dwa razy w roku.

Źródło: www.ptgin.pl
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gąbek, wilgotnych ręczników, nakładanie 
jednorazowych podkładek higienicznych 
podczas korzystania z  toalet w miejscach 
publicznych, a także rezygnacja z jacuzzi. 
W przypadku nawracających infekcji war-
to nieco ograniczyć ilość węglowodanów 
w diecie, a zwłaszcza słodyczy i słodkich 
napoi, gdyż są one doskonałą pożyw-
ką dla drożdżaków. Bardzo istotne jest, 
aby zwiększać odporność organizmu 
oraz uczyć się radzenia sobie ze stresem. 
Ważne jest także, żeby zarówno w  trak-
cie jak i po antybiotykoterapii stosować 
probiotyki - doustne oraz dopochwowe, 
które mają za zadanie odbudować prawi-
dłową florę bakteryjną. Natomiast kobiety 
w wieku menopauzalnym powinny sto-
sować globulki bądź kremy dopochwowe 
o właściwościach nawilżających.

LECZENIE
Bardzo istotne jest to, by nie lekceważyć 
pierwszych objawów zakażenia. Najlepiej 

od razu umówić się na wizytę u ginekolo-
ga, a jeśli trzeba poczekać na nią kilka dni, 
należy na początek nabyć w aptece środki 
dostępne bez recepty w celu zwalczania 
infekcji. Podstawowymi są probiotyki gine-
kologiczne z pałeczkami kwasu mlekowego 
stosowane doustnie, a także probiotyki do-
pochwowe. Dostępne są również preparaty 
w formie globulek lub tabletek dopochwo-
wych, które zawierają m. in.

• srebro, fentikonazol o właściwościach 
przeciwgrzybiczych, przeciwbakte-
ryjnych,

• inulinę wspomagającą namnażanie 
naturalnej flory bakteryjnej,

• witaminę C, pomagającą utrzymy-
wać prawidłowe pH pochwy,

• nagietek o działaniu łagodzącym 
oraz przeciwzapalnym.

Ważne jest także, żeby zarówno w trakcie jak 
i po antybiotykoterapii stosować probiotyki 

- doustne oraz dopochwowe, które mają za za-
danie odbudować prawidłową florę bakteryjną. 
Natomiast kobiety w wieku menopauzalnym 

powinny stosować globulki bądź kremy dopo-
chwowe o właściwościach nawilżających.

U ok. 5–55 % kobiet przebieg kandydozy może być bezobjawowy, u pozostałych 
kobiet obserwuje się objawy od bardzo lekkich do bardzo nasilonych. Początek jest 

najczęściej nagły. Świąd występuje u ok. 81–90% pacjentek. Około 3/4 pacjentek 
odczuwa bolesność sromu, a niektóre skarżą się na pieczenie szczególnie podczas 

i po stosunku, a także przy oddawaniu moczu. Występować mogą także dolegliwości 
bólowe ze strony pochwy i podbrzusza oraz pieczenie i palenie wokół odbytu. Typowo 
widoczny jest ciemnoczerwony rumień błon śluzowych pochwy i sromu z obecnością 

grudkowych, białawych nalotów. Czasem widoczne jest jedynie zaczerwienienie. 

Źródło: www.termedia.pl
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Zalecane jest również podmywanie:

• roztworem nadmanganianu potasu 
lub kwasu bornego, wykazujących 
działanie przeciwgrzybicze i prze-
ciwbakteryjne,

• naparem z rumianku, który zmniejsza 
stan zapalny.

Skuteczne są również kremy z przeciwgrzy-
biczym klotrimazolem stosowane na ze-
wnętrzne narządy płciowe. W trakcie wizyty 
u ginekologa oprócz wywiadu ważne jest, 
by lekarz zlecił badanie na posiew z pochwy 

celem dobrania jak najskuteczniejszej for-
my leczenia. Z preparatów dostępnych na 
receptę często w tego typu infekcjach prze-
pisywane są kremy lub globulki zawierające 
składniki o działaniu przeciwgrzybiczym 
lub substancje, które oprócz właściwości 
przeciwgrzybiczych wykazują również ak-
tywność przeciwbakteryjną. W niektórych 
przypadkach przepisywane są również 
preparaty doustne zawierające w swoim 
składzie substancje przeciwgrzybiczne. 
 
POWIKŁANIA
Nieleczona, nawracająca grzybica pochwy 
może rozprzestrzeniać się w okolice pa-

chwin i odbytu oraz zająć inne narządy 
układu moczowo-płciowego, doprowa-
dzając nawet do problemów z płodnością, 
a u kobiet w ciąży - do komplikacji w jej 
przebiegu. Zwiększone jest również praw-
dopodobieństwo zakażenia chorobami 
przenoszonymi drogą płciową. Dlatego tak 
ważne są kontrolne wizyty u ginekologa, 
podczas których można rozpoznać wszelkie 
nieprawidłowości i ustalić skuteczne formy 
leczenia, aby zapobiec ich rozwojowi.

GABRIELA KLAJN
Pracownik Apteki
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