Pieczenie, swędzenie odbytu
Pieczenie i swędzenie odbytu, a
także odczuwane kłucie w odbycie
to
dolegliwości
niezwykle
nieprzyjemne – o czym przekonał
się każdy, kto choć raz tego
doświadczył. Szacuje się, że
dolegliwości takie dotyczą aż 5%
populacji ludzkiej na świecie, a być może i znacznie większej
grupy, bo przecież nie wszyscy zgłaszają się z tym problemem
do lekarza. Niektórzy sądzą, że wszystko samo przejdzie, inni
się wstydzą, jeszcze inni leczą się domowymi sposobami. Bywa
jednak, że natężenie objawów jest na tyle duże, że chory w
końcu zgłasza się do lekarza i konieczna jest nawet ingerencja
chirurgiczna, ginekologiczna lub dermatologiczna. Co może być
przyczyną? Możliwości jest wiele – od całkiem błahych po tak
groźne, jak zarażenie się chorobą weneryczną!

Pieczenie w odbycie – diagnostyka
Lekarz stawia wstępną diagnozę
po rozmowie z pacjentem oraz po
obejrzeniu okolic odbytu. Zwykle
już na tej podstawie jest w
stanie powiedzieć, co może
dolegać pacjentowi. Oczywiście,
o
ile
objawy
są
charakterystyczne
–
na
przykład swędzący odbyt dla hemoroidów. Jednak w pewnych
sytuacjach swędzenie w okolicach odbytu, pieczenie w okolicach
odbytu, kłucie odbytu, a także zaczerwienienie, a nawet
sączenie się z odbytu charakterystycznej wydzieliny nie
wystarczą do postawienia diagnozy. Powodów takiego stanu
rzeczy może być wiele – nawet zarażenie się chorobami
wenerycznymi.

Jest to w tej chwili tym bardziej prawdopodobne, że wiele osób
uprawia seks analny. Przy tym nie trzeba odbyć takiego
stosunku, żeby zarazić się chorobą przenoszoną drogą płciową.
Wystarczy odbyć stosunek bez prezerwatywy z osobą chorą – a
takich jest mnóstwo. Wiele partnerów/partnerek seksualnych
oraz przygody na jedną noc sprawiają, że są one przekazywane
dalej, a brak objawów sprawia, że chory nadal zaraża, bo nie
wie, że choruje.

Pieczenie odbytu – zagrożenia
Warto

wskazać,

że

świąd

i

pieczenie

powodują u pacjentów niezdrowe zachowania
– jak drapanie się w tej okolicy, co tylko
spowoduje rozsiewanie zarazków dalej i
jeszcze większe podrażnienie skóry. Jaka
jest podstawowa wiedza na temat swędzenia
okolic odbytu?

Pieczeniem odbytu nazywamy wyjątkowo nieprzyjemne
uczucie, które wywołuje chęć drapania się. Zdarza się,
że takie dolegliwości występują na skutek zaniedbań
higienicznych.
Co ważne, przewlekłe pieczenie odbytu powoduje
intensywne drapanie się pacjentów, co z kolei powoduje
zaczerwienienia skóry oraz nadkażenia bakteryjne.
Zdarza się również, że nieleczony świąd odbytu powoduje
u Pacjentów różnego rodzaju lęki i depresję.

Swędzenie

odbytu

–

przyczyny

weneryczne
Swędzenie i pieczenie odbytu, a także odczuwane kłucie odbytu
mogą się wiązać z zarażeniem chorobami wenerycznymi. Świąd w
okolicy odbytu, który pojawił się nagle i to u osoby, której
na przykład zdarzyła się przygoda na jedną noc, albo stosunek
bez stosownego zabezpieczenia, to jasny sygnał, że należy
wykonać badania w kierunku obecności chorób wenerycznych.
Swędzenie okolic odbytu może wiązać się z zarażeniem
następującymi chorobami:
Rzeżączka
Chlamydioza
Drożdżyca
Opryszczka
Cytomegalia
Kiła.
Świąd okolic odbytu, a testy PCR
Jeśli dolega nam swędzenie odbytu, przyczyny mogą być różne,
ale warto brać pod uwagę również ryzyko zarażenia się właśnie
chorobami przenoszonymi drogą płciową – tym bardziej, jeśli
jesteśmy w grupie podwyższonego ryzyka. Jeśli odczuwamy świąd
odbytu, przyczyny wenerologiczne są dla wielu osób jednak zbyt
wstydliwe, by zgłaszać się do z nimi od razu do lekarza.
Testy PCR to rozwiązanie bardzo wygodne, które pozwoli na
przeprowadzenie podobnych badań w swoim własnym domu – do
przychodni zgłaszamy się jedynie po wyniki. Testy są proste do
wykonania, a przy tym dokładne – można je zamówić na naszej
stronie internetowej!

