Krew w moczu – krwiomocz
Krew podczas oddawania moczu
może pojawić się raz, a może
występować
regularnie.
Bez
względu jednak na to, czy jest
to odosobniony przypadek, czy
też coś, co obserwujemy już
przez dłuższy czas, powinniśmy
szybko udać się do lekarza. Już
jeden taki incydent może bowiem świadczyć o pewnym stanie
chorobowym, jaki toczy się w organizmie – nie jest to przecież
coś normalnego! Krew w moczu może mieć łagodne przyczyny – jak
stan zapalny dróg moczowych. Nawet jednak i one mogą być
groźne, jeśli nie są odpowiednio leczone. Z drugiej strony
krwiomocz może być efektem poważniejszych chorób, jak
nowotwór, albo choroba weneryczna! Warto dowiedzieć się więcej
na ten temat!

Stan zapalny dróg moczowych i chore
nerki
Mocz z krwią może wskazywać na istniejący w organizmie stan
zapalny dróg moczowych lub/i na choroby nerek, jakie dotknęły
daną osobę. Oddawanie moczu z krwią zwykle oznacza właśnie tą
pierwszą przypadłość, jednak jeśli doszło już do pojawienia
się krwi w moczu, konieczna jest konsultacja z lekarzem – za
późno na leczenie się domowymi sposobami. Chory w tym wypadku
może też odczuwać pieczenie i swędzenie w okolicach cewki
moczowej. A chore nerki? Najczęstszym ich objawem jest właśnie
częstomocz oraz odczuwanie bólu w podbrzuszu. Konkretna
diagnoza może zaś być różna – od kamicy nerkowej, choroby
kłębuszków nerkowych, gruźlicy nerek, przez zapalenie pęcherza
moczowego oraz wiele innych chorób, w tym nowotworowych.

Krew w moczu – co oznacza?

Krew w moczu może się pojawić również w związku z chorobami
prostaty. Jej rozrost może prowadzić do pojawienia się krwi w
trakcie oddawania moczu. Kolejna możliwość to niestety rosnący
nowotwór. Mógł dotknąć albo sam pęcherz moczowy, albo nerki,
prostatę, moczowód, czy też cewkę moczową. W tym przypadku
jednak prócz samego pojawienia się krwi w moczu, chory odczuwa
również osłabienie, podwyższoną temperaturę, a nawet może
wymiotować.
Za krew przy oddawaniu moczu u kobiet może odpowiadać
endometrioza. Choroba ta powinna zostać jak najszybciej
zdiagnozowana, ponieważ wczesne rozpoczęcie leczenia jest w
tym przypadku bardzo istotne. Inne jej objawy to między innymi
ból podczas stosunku seksualnego, plamienie okołomiesiączkowe,
długie i bolesne miesiączki, obfite okresy oraz ból w
podbrzuszu.

Krwiomocz po stosunku a choroby
weneryczne
Krew w moczu po stosunku seksualnym, w którym nie
zabezpieczyliśmy się prezerwatywą przed przenikaniem
drobnoustrojów przenoszonych drogą płciową, może wskazywać na
chorobę weneryczną. Choć wiele osób nie zdaje sobie z tego
sprawy, choroby takie nadal są bardzo groźne i niestety dosyć
powszechne, ponieważ ludzie coraz częściej uprawiają seks bez

zabezpieczeń i z obcymi osobami.
Mocz z krwią może się pojawiać w przypadku następujących
chorób wenerycznych:

Rzeżączka
Rzęsistkowica
Chlamydioza
Zakażenie Ureaplasma
Zakażenie Mycoplasma
Bakteryjne zakażenie pochwy/ bakteryjna waginoza
Zakażenie Streptococcus agalactiae
Drożdżyca
Opryszczka.
Testy PCR dla szybkiej diagnostyki
Krwiomocz u mężczyzn i u kobiet, którzy są aktywni seksualnie,
może wskazywać właśnie na choroby weneryczne. Mocz z krwia nie
jest nigdy objawem normalnym, więc jeśli mamy co do niego
pewne podejrzenia, powinniśmy natychmiast udać się do lekarza.
Pewne testy można jednak wykonać we własnym domu, sprawdzając,
czy aby nie jesteśmy zarażeni chorobami przenoszonymi drogą
płciową.
Testy PCR to rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą
poznać prawdę, a wstydzą się od razu prosić lekarza o stosowne
skierowania. Testy można z łatwością zamówić na naszej stronie
internetowej, wykonać je w domowym zaciszu, a następnie
otrzymać jednoznaczny wynik. Testy są dokładne i czułe, a przy
tym proste w obsłudze.

