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A MOzGÁs

HARM0I||AT AD A TE§TNEK
,,Negyvenkét éves vagyok, évek óta
szenvedek szörnyű hasgörcsöktől
a menstruációm

idején, de

cak most

derült ki, hogy endometriózisom

van.

Énhiszek az alternatív megoldásokban,

de ezúttal fogalmam sina, kihez forduljak. Lótezika műtéten kívüImás út?"
Bernóth Klaudia, e-mail
Tizenöt éve foglalkozom meddősé9i problémákkal. Az endometriózis az én olva-

satomban egy komple& Ósztrogénfijggő
autoimmun betegség, melyet anyagcsere-eltérés vált ki.

k

állandó gyulladás

ban tartja a szervezet bizonyos területeit.
Ú9y tapasaalom, hogy a meddőségi

problémákon hatékonyan tud segíteni
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nválkahárrya egy része nem
távozik a méhszájon át a
hüvely felé, hanem a petevezetőn keresztül a hasüregbe
jut, és ott megtelepedik.
Valószínű, hogy a betegség
kialakulásában az adott
egyén immunrerrdszerének
működése is döntő szerepet
játszik, hiszen a legtöbb
nőnél bizonyos mennyiségű
endometrium normálisan
is bejut a hasüregbe, de azt
az immunrendszer gyorsan
.,eltakarítja''. Ez a jól működő rendszer hibásodik me"
az endometriózis során.
Áz biztos, hogy érdemes
odafi gyelni a családtagok
panaszaira is, mert nem
ritka a genetikai halmozódás
egy családon beliil. Ha egy
nő édesanyja, teswére is e

az általam kifejlesztett ARWEN-torna.

betegségtől szenved, hétszer
nag1.obb a kockázata, hogy

Ez ideális,,9yógyszere':

nála is kialakul.

aktív fi ziOterápiája

az endometriózisnak: megelőzi a betegség

kialakulását kiirtja a hasűri és kismedencei
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szerveken fekakódott endometriális szö-
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veteket, folyamatos karbantartást biztosít|,

Mivel

így nem újul ki a betegség. A rendszeresen
végzett torna oldja a kismedentei

gyulladás okoaa folyamatos stresszt,
és nincsenek mellékhatásai.

§zaktanáaadó:
gyógytornász

t{érnetlr Tünde
és mozgástanár

www.arwentorna.hu

'l ,
|.l i i.

i:

l""l

,

"i',

:

ii

i)

a tünetek gyakran

jellegtelenek és sokfele
betegségre utalhatnak, csakis
orvosi vizsgálat után lehet
diagnózist felállítani. Bár
a csomók néha akkorára
nőnek, ho gy kézi vizs gálattal
is tapinthatók, a szakemberek általában laparoszkópiás
vizsgálarot javasoinak a reljes
bizonyosság érdekében. Ez
a hastükrözésnek is nevezett
vizsgálat olyan altatásban
végzett műtéti beavatkozás, melynek során egy kis
metszésen keresztül optikai
rendszerrel ellátott csövet
vezetnek a hasüregbe. Így
láthatóvá válik a vizsgált
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terület, esetünkben a belső
nemi szervek. ,\ műtét során
nemcsak az endometriózisra,
hanem a hasonló panaszokat
okozó egl,eb bcregségekre is
lény derülher. ,\ beavarkozásr á]ralábarl reggel régzik,
a beteg délután már haza is
mehet.

],;.. , ,]
Sajnos a biztos gyógyulás
útját még nem találták meg.
Korábban a méh és a pereFészkek e]távolírását tekintették az egyetlen lehetőségnek, de a kuratások szerint
az esetek jelentős részében
l,,,.i.-

ennek ellenére visszatérhetnek a tünetek,

nem térnek vissza a csoko1ádécisztáknak is nevezett

csomók, Erre is, de az ellenkezőjére is akad számos
példa. A műtét többnyire

lehetővé teszi a teherbe esést,

hiszen fiatal nők esetében a
fájdalmak elszenvedése mellerr érrhető módon a gyermekteienség réme okozza a
legnagyobb feielmet.
A másik bevett gyakorlat a
hormonkezelés. amelynek
.

célja a peteérésmegakadályozása. Ez ugyanis hosszú
távon az endometriózis
visszafej lődéséhez y ezet.

Erdekes, hogy a terhességtől
átmenetileg javulnak a tünetek, de sajnos azis igaz,hogy

A műtét célja gyakran az

az endometriózissal

endometrium-szigetek
eltávolítása, de ennek az

páciensek körében gyakoribb
a méhen kívüli terhesség,

eljárásnak a sikerét csak évek

a vetélésés a szövődményes

múltán lehet elkönyvelni, ha

terhesség.
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