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Κολπικὲς λοιμώξεις.
Τί εἶναι ἡ κολπίτιδα;
Ἡ κολπίτις εἶναι ὁ πιὸ
συχνὸς λόγος ἐπίσκεψης
μιᾶς γυναίκας στὸ γυναικολογικὸ ἰατρεῖο. Μιὰ φλεγμονὴ τοῦ κόλπου, ἡ ὁποία
μπορεῖ νὰ συμβεῖ σὲ ὅλες
τὶς ἡλικίες. Εἶναι ἀσυμπτωματικὴ ἢ ἀρκετὰ ἐνοχλητική,
ἐνῶ οἱ αἰτίες ἐμφάνισης της
ποικίλλουν.
Γιατί συμβαίνει;
Ὁ κόλπος φυσιολογικὰ φιλοξενεῖ μικροοργανισμοὺς καὶ βλέννη, ποὺ τὸν
προστατεύουν ἀπὸ τὰ παθογόνα μικρόβια. Οἱ κολπικὲς
ἐκκρίσεις τὶς περισσότερες
φορὲς εἶναι φυσιολογικὲς
καὶ μπορεῖ νὰ διαφέρουν
ἀπὸ γυναῖκα σὲ γυναῖκα,
ἀνάλογα μὲ τὴ φάση τοῦ
κύκλου στὴν ποσότητα, τὴν ὄψη καὶ τὴν ὀσμή. Οἱ διάφορες ἀλλαγές, ποὺ μπορεῖ νὰ προκληθοῦν σὲ αὐτὴ τὴ
φυσιολογικὴ κατάσταση τοῦ κόλπου, συνήθως ὁδηγοῦν
στὴν κολπίτιδα. Κάποιοι παράγοντες ποὺ συμβάλλουν σὲ
αὐτὴ τὴν ἀλλαγὴ εἶναι:
• Τὰ ἀντιβιοτικά.
• Οἱ ὁρμονικὲς ἀλλαγὲς ποὺ συμβαίνουν φυσιολογικὰ στὴν περίοδο τῆς ἐγκυμοσύνης, τοῦ θηλασμοῦ ἢ τῆς
ἐμμηνόπαυσης.
• Οἱ συχνὲς κολπικὲς πλύσεις.
• Ἡ σεξουαλικὴ ἐπαφή.
• Τὰ σπερματοκτόνα, ὡς μέθοδος ἀντισύλληψης.
• Ἡ κακὴ ὑγιεινὴ τῆς περιοχῆς.
• Ὅταν συμβαίνει αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ στὴν ἰσορροπία τῶν
μικροβίων τοῦ κόλπου καὶ μειώνεται ἡ φυσική του ἄμυνα,
ὁ κόλπος φλεγμαίνει καὶ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ἔντονο
κνησμό, κακὴ ὀσμή, αἴσθημα καψίματος στὴν περιοχὴ ἢ
μεγάλη ποσότητα κολπικῶν ὑγρῶν.
Πῶς γίνεται ἡ διάγνωση καὶ ἡ θεραπεία;
Κατὰ τὴν ἐπίσκεψη στὸ γυναικολογικὸ ἰατρεῖο, γίνεται λήψη καὶ καλλιέργεια κολπικοῦ ὑγροῦ, δηλαδὴ λαμβάνεται ἕνα δεῖγμα ἀπὸ τὸν κόλπο καὶ ἀποστέλλεται γιὰ
μικροβιολογικὴ ἐξέταση. Γιὰ νὰ βγοῦν σωστά τα ἀποτελέσματα δὲν θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦνται ἀντιβιοτικὰ ἢ
κολπικὰ ὑπόθετα γιὰ τουλάχιστον 3 μέρες πρὶν ἀπὸ τὴν
ἐξέταση. Ἐπιπλέον, ἀποφεύγονται οἱ σεξουαλικὲς ἐπαφὲς
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καὶ οἱ κολπικὲς πλύσεις 3
μέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐξέταση. Ἡ θεραπεία ἐξαρτᾶται
ἀπὸ τὸ μικρόβιο, ποὺ ἔχει
προκαλέσει τὴν κολπίτιδα
καὶ μπορεῖ νὰ εἶναι κολπικὴ
κρέμα, κολπικὸ ὑπόθετο ἢ
χάπι ἀπὸ τὸ στόμα. Σὲ κάποιες περιπτώσεις μπορεῖ
νὰ συνεχιστεῖ ἡ θεραπεία
καὶ ἐνῶ ἔχουν ἐξαφανιστεῖ
τὰ συμπτώματα, ἐπειδὴ ἡ
λοίμωξη μπορεῖ νὰ μὴν ἔχει
θεραπευθεῖ πλήρως.
Ποιὰ εἶναι ἡ πρόληψη;
Γιὰ μείωση τοῦ κινδύνου
ἐμφάνισης μιᾶς κολπίτιδας ἢ
γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἤπιας
κολπίτιδας στὴν ἀρχὴ τῆς
λοίμωξης:
Χρησιμοποιεῖται ὅσο τὸ
δυνατὸν λιγότερο ταμπὸν
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐμμήνου ρύσεως.
Ἀποφεύγονται πολὺ συχνὲς κολπικὲς πλύσεις. Ὁ
κόλπος ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ «αὐτο - καθαρίζεται».
Πλένετε ἐξωτερικὰ τὴν περιοχὴ μὲ ἄφθονο ζεστὸ νερό.
Ἡ πολὺ συχνὴ χρήση σαπουνιοῦ μπορεῖ νὰ μεταβάλλει τὴ
φυσιολογικὴ ἄμυνα τοῦ κόλπου.
Χρήση προφυλακτικοῦ κατὰ τὴ σεξουαλικὴ ἐπαφή.
Μὲ ἀφέψημα χαμομηλιοῦ ἢ ξύδι γιὰ κολπικὲς ἢ ἐξωτερικὲς πλύσεις, πρὸς ἀνακούφιση ἀπὸ τὰ ἀρχικὰ συμπτώματα.
Προστασία ἀπὸ μυκητιασικὲς λοιμώξεις τοῦ κόλπου
μὲ προβιοτικά, ὅταν λαμβάνεται ἀντιβίωση γιὰ κάποιον
ἄλλο λόγο.

