
Tak samo dioksyny (związki powstające 
przede wszystkim w wyniku spalania 
śmieci i drewna), czy fenyle wpływają 
na rozwój stanów zapalnych i niewąt-
pliwie mogą mieć również związek 
z pojawieniem się endometriozy. Mate-
riał z punktu widzenia naukowego jest 
jednak na razie bardzo skąpy.

Czy endometriozę da się całkowicie 
wyleczyć?

Nie. Są dwie formy leczenia endome-
triozy - farmakologiczna i bardziej rady-
kalna, operacyjna. Wiemy doskonale, że 
jeśli poddamy pacjentkę leczeniu opera-
cyjnemu i usuniemy wszystkie ogniska 
endometriozy, czy torbiele w jajnikach, 
to dolegliwości bólowe miną tylko na 
pewien czas. Badania dowodzą, że po 
pięciu latach od operacji nawroty się-
gają 30-50%. Usunięcie istniejących 
już ognisk endometriozy nie zatrzyma 
pojawiania się kolejnych, które będą się 

tworzyć pod wpływem czynników pre-
dysponujących do rozwoju choroby. 

W przypadku leczenia farmakologicz-
nego, jeśli jest ono utrzymywane, dole-
gliwości bólowe są mniejsze lub zupełnie 
ustępują. Po zakończeniu leczenia na-
wrót endometriozy i dolegliwości bó-
lowych może jednak nastąpić już po 
sześciu miesiącach. 

Od czego zależy wybór formy 
leczenia?

Głównie od zamierzeń pacjentki w sto-
sunku do zajścia w ciążę. Jeżeli planuje 
dziecko, leczenie farmakologiczne jest 
u niej wykluczone. Prowadzi ono bowiem 
do zahamowania czynności jajników 
i zaprzestania jajeczkowania. Z jednej 
strony daje to obniżenie stężenia estro-
genów, pobudzających ogniska endome-
triozy, ale z drugiej uniemożliwia zajście 
w ciążę i powoduje stratę tzw. czasu 

reprodukcyjnego. W związku z tym pa-
cjentki, które planują zajście w ciążę, po-
winny być leczone operacyjnie.

U tych z kolei, które nie mają już, albo 
jeszcze planów ciążowych, a występują 
u nich dolegliwości bólowe, zaleca się 
leczenie farmakologiczne.
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Coraz więcej renomowanych klinik zaj-
mujących się leczeniem niepłodności ma 
w swojej ofercie zabiegi akupunktury, 
które wspomagają proces leczenia. Te-
rapię można prowadzić już od etapu pla-
nowania ciąży, nakłucia odpowiednich 
punktów akupunkturowych przygotowują 
organizm matki do zapłodnienia i podtrzy-
mania ciąży, poprawiają krążenie krwi 
oraz ukrwienie endometrium. Poprzez 
przywracanie równowagi w organizmie 
akupunktura wspiera zarówno matkę jak 
i dziecko. 

U kobiety ciężarnej redukuje poziom 
stresu, uczucie zmęczenia, poranne 
mdłości, zgagę. Zmniejsza dolegliwości 
bólowe w migrenie, bólach krzyża, rwie 
kulszowej, zespole cieśni nadgarstka. Na-
leży pamiętać, że istnieją punktu akupunk-
turowe przeciwwskazane do stosowania 
szczególnie w początkowym okresie ciąży, 
dlatego ważne jest , aby pacjentki wybie-
rały doświadczonych akupunkturzystów. 
Jednocześnie te same punkty mogą zostać 
użyte w celu wywołania akcji porodowej, 
gdy termin porodu się opóźnia.

 Kwalifikacja do zabiegu odbywa się po 
zebraniu szczegółowego wywiadu i ba-
daniu fizykalnym. Ilość zabiegów składa-

Metoda ta zakłada holistyczne podejście 
do człowieka, dzięki czemu zyskuje coraz 
więcej zwolenników zarówno wśród pa-
cjentów jak i lekarzy. Efekt terapeutyczny 
osiągany jest poprzez wkłuwanie bardzo 
cienkich igieł w precyzyjnie zlokalizowane 
punkty na ciele pacjenta . Punkty akupunk-
turowe są umiejscowione wzdłuż kanałów 
energetycznych zwanych meridianami. 
Istotą terapii jest uzyskanie swobodnego 
przepływu energii oraz przywrócenie za-
kłóconej równowagi w organizmie, która 
jest przyczyną stanu chorobowego. Medy-
cyna zachodnia zwraca uwagę na możliwe 
mechanizmy działania akupunktury po-
przez wpływ na układ krążenia, limfatyczny, 
nerwowy w tym na wydzielanie substancji 
takich jak: endogenne opioidy, serotonina, 
oxytocyna, wazopresyna, tlenek azotu, 
hormon adrenokortykotropowy.

Częstymi problemami z jakimi zgła-
szają się pacjentki do akupunkturzysty 
są zaburzenia miesiączkowania (nie-
regularne, bolesne, zbyt obfite), zespół 
napięcia przedmiesiączkowego, nie-
płodność, krwawienia z dróg rodnych, 
poronienia, objawy związane z meno-
pauzą, kłopoty z utrzymaniem moczu, 
zaburzenia laktacji, stres. 

jących się na całą terapię jest dobierana 
indywidualnie i zależy od rodzaju scho-
rzenia i czasu jego trwania. Akupunktura 
jest bardzo bezpieczna metodą leczenia, 
znajomość anatomii jest tu podstawą 
a igły używane do zabiegu są jednora-
zowe. W trakcie zabiegu trwającego od 
kilku do kilkudziesięciu minut pacjent 
pozostaje najczęściej w pozycji leżącej 
lub siedzącej, w miejscu nakłucia może 
pojawić się uczucie ciężkości, rozpierania, 
mrowienia lub niewielki ból. Wbicie igły 
jest rodzajem impulsu , pobudza przepływ 
energii, przywraca równowagę energe-
tyczną niezbędną do prawidłowego funk-
cjonowania organizmu. 

Joanna Majzel Lekarz specjali-
zujący się w zakresie medycyny 
zapobiegawczej, akupunktury, 
anestezjologii i intensywnej terapii.

a niepłodność
akupunktura Wskazania do zastosowania aku-

punktury zostały przedstawione 
w raporcie WHO oraz w wytycz-
nych Polskiego Towarzystwa Aku-
punktury i obejmują szeroki zakres 
chorób układu oddechowego, krą-
żenia, przewodu pokarmowego, mo-
czowo-płciowego, chorób o podłożu 
neurologicznym, zaburzeń emocjo-
nalnych. Także w zakresie gineko-
logii i położnictwa akupunktura jest 
uznaną metodą leczenia. 
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Więcej informacji na temat macy można znaleźć na stronie: 
www.maca-polska.pl lub pod numerem telefonu: 784-982-849

MACA 
NAtUlARNe WsPARcie 
DlA tWoJeJ PłoDNości
 
Maca jest rośliną uprawianą w Peru, 
od wieków docenianą za swoje uni-
katowe właściwości odżywcze i lecz-
nicze.
 
Udowodniono naukowo przede 
wszystkim korzystny wpływ działania 
macy na płodność, zarówno kobiet, 
jak i mężczyzn. Po regularnym stoso-
waniu macy u mężczyzn stwierdzono 
wzrost całkowitej ilości plemników 
w ejakulacie o 84%, a  także wzrost 
ilości ruchliwych plemników o 109%.

Maca jest sprzymierzeńcem kobie-
cej siły płodności, reguluje i pobudza 
wydzielanie hormonów w  organi-
zmie i  tym samym zwiększa szansę 
na szczęśliwe poczęcie, zwłaszcza 
wśród kobiet borykających się z  nie-
regularnymi cyklami i  zaburzeniami 
endokrynologicznymi.

Prozdrowotne właściwości:

 ❶  zmniejsza dolegliwości związane 
z okresem menopauzy,

 ❷  reguluje gospodarkę hormonalną,

 ❸  pobudza energetycznie 
i wzmacnia wytrzymałość 
fizyczną organizmu,

 ❹  przeciwdziała chorobom 
tkanek kostnych, w tym przede 
wszystkim osteoporozie,

 ❺  redukuje zespół chronicznego 
zmęczenia,

 ❻  łagodzi depresje,

 ❼  działa uspokajająco 
i antystresująco,

 ❽  zmniejsza ryzyko zachorowań  
na raka,

 ❾ spowalnia procesy starzenia,

 ❿  stymuluje rozwój połączeń 
między neuronowych, 
wpływając na pamięć, 
zdolność przyswajania wiedzy 
i inteligencję.


