BLØDNINGSFORSTYRRELSER
Blødningsforstyrrelser forekommer hyppigst i de første 5 år efter menstruationens start og i
de sidste 5-10 år før overgangsalderen. I den sidste gruppe skyldes årsagen ofte manglende
ægløsning, polypper i slimhinden eller en muskelknude i livmoderen. Disse er i stort set alle
tilfælde godartede forandringer.
Ligesom der kan være celleforandringer på livmoderhalsen kan der også opstå
celleforandringer i slimhinden i livmoderen. Disse er sjældne hos kvinder under 60 år. Dog
ses det med øget hyppighed blandt overvægtige, kvinder med sukkersyge, kvinder som i
lange perioder ikke har haft ægløsning og kvinder i behandling for brystkræft med stoffet
Tamoxifen.
Det kan derfor være nødvendigt at tage en prøve af slimhinden fra livmoderens inderside.
Dette giver mulighed for at forklare og behandle blødningsforstyrrelsen.
Undersøgelsen foregår ambulant og omfatter: - almindelig gynækologisk undersøgelse og
i forbindelse hermed - kolposkopi (kikkertundersøgelse af livmodermunden), ultralydsundersøgelse af livmoder og æggestokke samt - slimhindeprøve fra livmoderens
inderside.
Prøven tages ved at indføre et tyndt sug gennem livmodermunden, hvorigennem der
udsuges slimhinde. Dette kan evt. udløse smerte, som ved menstruation. Undersøgelsen
varer ganske få minutter. Derefter er du klar til at tage hjem eller på arbejde igen og må
gerne køre bil.
Let blødning fra skeden er almindelig efter undersøgelsen, og kan vare nogle få dage.
Vævsprøverne sendes til mikroskopisk undersøgelse på sygehusets patologiske institut.
Resultatet af undersøgelsen foreligger efter 14 dage. Derefter vil du få skriftlig besked/mail
eller telefonisk svar efter aftale
For at mindske risikoen for infektion og øget blødning, bør du undgå samleje, tamponer,
karbad, svømmehal og havbad til blødningen er ophørt.
Hvis du har yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte klinikken.
Evt. behandling kan komme på tale i samråd med dig, f.eks. medicin (Cyclocapron, provera),
hormonspiral eller operation, i form af fjernelse af slimhinden i livmoderen, polypfjernelse
eller fjernelse af muskelknude.
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