
Stosowanie pigu∏ek antykoncepcyjnych
w leczeniu niektórych schorzeƒ i dolegliwoÊci

CCzzeemmuu nniieekkiieeddyy pprrzzeeppiissuujjee ssii´́ ppiigguu∏∏kkii aannttyykkoonncceeppccyyjjnnee ww cceellaacchh lleecczznniicczzyycchh??

Doustne Êrodki antykoncepcyjne (zwane niekiedy pigu∏kami antykoncepcyjnymi) prócz skutecz-
nego dzia∏ania antykoncepcyjnego wykazujà ró˝norakie dzia∏ania lecznicze. Naukowcy bada-
jàc od ponad 40 lat dzia∏anie pigu∏ek antykoncepcyjnych odkryli, ˝e mo˝na je z powodzeniem
stosowaç do leczenia ró˝nych problemów zdrowotnych. Poniewa˝ pigu∏ki zawierajà hormony
wp∏ywajàce na cykle miesiàczkowe (wyrównujàc je i czyniàc comiesi´czne krwawienia mniej
obfitymi), mo˝na je stosowaç do leczenia pewnych zaburzeƒ cyklu miesiàczkowego.

JJaakkiiee sscchhoorrzzeenniiaa mmoo˝̋nnaa lleecczzyyçç zzaa ppoommooccàà ppiigguu∏∏kkii aannttyykkoonncceeppccyyjjnneejj??

Lekarz mo˝e przepisaç pigu∏k´ w przypadku wyst´powania ró˝nych problemów zdrowot-
nych. Zazwyczaj sà to dolegliwoÊci doÊç powszechne, choç niektóre mogà byç rzadkie lub
wyst´powaç tylku u pewnych kobiet. Poni˝ej podano pewne doÊç powszechne dolegliwoÊci,
do których leczenia z powodzeniem mo˝na stosowaç pigu∏ki antykoncepcyjne:

BBoolleessnnee mmiieessiiààcczzkkii ii sskkuurrcczzee:: u wielu kobiet miesiàczk´ poprzedzajà bolesne skurcze. Bolesne
miesiàczki wyst´pujà u oko∏o 60% nastolatek i wielu kobiet starszych. Czasem dolegliwoÊci
bólowe sà tak silne, ˝e zmuszajà kobiet´ do pozostania w domu i opuszczenia zaj´ç szkol-
nych lub dnia pracy. W celu z∏agodzenia dolegliwoÊci bólowych zazwyczaj stosuje si´ po-
wszechnie dost´pne Êrodki przeciwbólowe. Bolesne miesiàczki u nastolatek i kobiet star-
szych grup wiekowych mo˝na równie˝ leczyç za pomocà pigu∏ek antykoncepcyjnych.

OObbffiittee lluubb nniieerreegguullaarrnnee mmiieessiiààcczzkkii:: obfite krwawienia podczas miesiàczki lub nieregularne
miesiàczki sà bardzo powszechnym zaburzeniem u kobiet a szczególnie cz´sto u nastolatek.

Oprócz powodowania niedogodnosci i dyskomfortu
obfite, nieregularne lub przed∏u˝ajàce si´ miesiàcz-
ki mogà prowadziç do utraty jonów ˝elaza z orga-
nizmu – wa˝nego sk∏adnika hemoglobiny. Doustne
Êrodki antykoncepcyjne cz´sto przepisuje si´ w celu
leczenia tych zaburzeƒ. Kobiety stosujàce pigu∏ki
antykoncepcyjne majà zazwyczaj o po∏ow´ mniej
obfite krwawienia ni˝ przed ich zastosowaniem
a nieregularne cykle ulegajà ustabilizowaniu.

TTrrààddzziikk ((ttzzww.. „„pprryysszzcczzee”” lluubb „„kkrroossttyy””)):: tràdzik
m∏odzieƒczy jest kolejnym problemem trapiàcym
zw∏aszcza nastolatki, z których 4 na 5 cierpi z po-
wodu tej dolegliwoÊci. Tràdzik zazwyczaj objawia
si´ wyst´powaniem krostek, zaskórników i wà-
grów. Nasilony tràdzik mo˝e pozostawiç trwa∏e,
szpecàce blizny. Choç schorzenie to najcz´Êciej
ust´puje samoistnie po ustabilizowaniu równowa-
gi hormonalnej, mo˝e trapiç równie˝ niektóre ko-
biety 20-, 30- a nawet 40-letnie. Lekki lub Êrednio-
nasilony tràdzik mo˝na leczyç preparatami kosme-
tycznymi lub ró˝nymi specyfikami (kremy, toniki),
dost´pnymi bez recepty, z których wiele zawiera
nadtlenek benzoilu jako substancj´ przeciwbakte-
ryjnà. Inne preparaty – np zawierajàce kwas azela-
inowy – wydaje si´ z przepisu lekarza. Hormony
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zawarte w pigu∏kach antykoncepcyjnych zapobiegajà
nadmiernemu wydzielaniu ∏oju przez gruczo∏y ∏ojowe
skóry, w ten sposób zapobiegajàc powstawaniu zmian
skórnych towarzyszàcych tràdzikowi. Dlatego przepisuje
si´ je kobietom, u których wyst´puje Êrednia lub Êred-
nioci´˝ka postaç tego schorzenia.

NNaaddmmiieerrnnee ooww∏∏oossiieenniiee:: u niektórych kobiet wyst´puje
podwy˝szony poziom m´skich hormonów, zwanych an-
drogenami, mogàcy powodowaç pojawianie si´ niepo˝à-
danego ow∏osienia – np. na twarzy. Pigu∏ka antykoncep-
cyjna obni˝a poziom androgenów wytwarzanych przez
organizm kobiety, co zapobiega pojawianiu si´ niepo˝à-
danego ow∏osienia. Stosowanie pigu∏ek nie spowoduje,
˝e niepo˝àdane w∏osy „wypadnà”, a jedynie zahamuje
ich wzrost. Aby ca∏kowicie pozbyç si´ niepo˝àdanego
ow∏osienia, nale˝y pos∏u˝yc si´ mechanicznymi, chemicz-
nymi lub innymi metodami depilacji (laserowa, wypala-
nie pràdem, wyrywanie, woskowanie, itp).

IInnnnee ddoolleegglliiwwooÊÊccii:: lekarz mo˝e przepisaç pigu∏k´ anty-
koncepcyjnà kobietom, u których wystàpi∏y cysty jajni-
ków. Za˝ywanie pigu∏ki zapobie˝e powstawaniu nowych
cyst. Pigu∏ka mo˝e równie˝ zostaç przepisana w celu le-
czenia zespo∏u napi´cia przedmiesiàczkowego (wahania
nastroju, migrenopodobne bóle g∏owy. U niektórych ko-
biet pigu∏k´ stosuje si´ równie˝ w celu leczenia pewnych
chorób uk∏adu krwionoÊnego.

CCoo ttrrzzeebbaa wwiieeddzziieeçç zzaa˝̋yywwaajjààcc ppiigguu∏∏kk´́ aannttyykkoonncceeppccyyjjnnàà
ww cceellaacchh iinnnnyycchh nnii˝̋ zzaappoobbiieeggaanniiee cciiàà˝̋yy??

Przepisujàc pigu∏ki antykoncepcyjne w celach innych ni˝
zapobieganie cià˝y lekarz poinformuje ci´ o sposobie u˝y-
cia, który mo˝e odbiegaç od podanego w drukowanej
ulotce schematu stosowanego celem zapobiegania cià˝y.
Nale˝y równie˝ widzieç, ˝e prócz pigu∏ek antykoncepcyj-
nych dost´pne sà inne preparaty hormonalne stosowane
w leczeniu ró˝nych zaburzeƒ hormonalnych. Niezale˝nie
od tego, jaki preparat zostanie przepisany, stosujàc go
nale˝y bezwzgl´dnie przestrzegaç wskazówek lekarza.
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Wa˝na informacja dlaWa˝na informacja dla
kobiet nastoletnichkobiet nastoletnich

Pigu∏ki antykoncepcyjne stoso-
wane sà do leczenia schorzeƒ
i dolegliwoÊci, które szczególnie
cz´sto trapià nastolatki. Zw∏asz-
cza w tej grupie wiekowej
powszechne sà nieregularne lub
bardzo obfite krwawienia mie-
siàczkowe, którym towarzyszà
bolesne skurcze. Nasilony
tràdzik mo˝e negatywnie
rzutowaç na jakoÊç ˝ycia.

Lekarz mo˝e przepisaç pigu∏ki
antykoncepcyjne w celu leczenia
tych schorzeƒ, co mo˝e budziç
zastrze˝enia zw∏aszcza wtedy,
gdy m∏oda kobieta nie wspó∏˝yje
seksualnie. Pacjentka mo˝e si´
niepokoiç, co powie rodzina lub
znajomi, jeÊli odkryjà, ˝e stosuje
„pigu∏ki”. W takim przypadku
nie nale˝y myÊleç o pigu∏ce jak
o Êrodku antykoncepcyjnym, lecz
jak o lekarstwie stosowanym
w celu leczenia zaburzeƒ hormo-
nalnych. Jest to terapia jak
ka˝da inna, podczas której le-
karz przepisuje preparat
wskazany do zwalczania
okreÊlonej choroby.


