
Błona dziewicza i jej zmienności anatomiczne (Hymen Variations) 
 
Co to jest błona dziewicza? (What is the hymen?) 
Błona dziewicza to cienki fragment tkanki zlokalizowany przy wejściu do pochwy.  
Błona dziewicza może mieć różny kształt. Najczęściej ma kształt półksiężycowaty lub pierścieniowaty.  
Błona dziewicza musi mieć otwór, aby krew miesiączkowa i fizjologiczna wydzielina mogły się wydobywać z 
pochwy na zewnętrz.  
 
Co to jest nieperforowana błona dziewicza? (What is an imperforate hymen?) 
Jeśli występuje stan zwany nieperforowaną błoną dziewiczą, to oznacza, że tkanka błony dziewiczej szczelnie 
zamyka wejście do pochwy. To uniemożliwia wydostawanie się z pochwy krwi miesiączkowej i fizjologicznej 
wydzieliny.  
Nieperforowana błona dziewicza może zostać zdiagnozowana zaraz po porodzie, ale najczęściej jest 
stwierdzana podczas dojrzewania. Jeśli jest stwierdzona zaraz po urodzeniu dziecka, ale nie powoduje 
problemów z oddawaniem moczu, leczenie może być odroczone do początku okresu pokwitania. Kiedy błona 
dziewicza jest nieperforowana, pochwa wypełnia się dużą ilością krwi, co powoduje ból i trudności z 
oddawaniem moczu. 
 
Czy różne kształty błony dziewiczej powodują problemy w przyszłości? (Do hymen variations cause any long 
term problems?) 
Nie. Zwykle nie ma żadnego wpływu na funkcje seksualne, płodność i ciążę.  
 
Zmienności anatomiczne normalnej błony dziewiczej (A) normalna , (B) nieperforowana, (C) mikroperforowana, 
(D) sitowata, (E) przegrodzona (description of the figure) 
 
Jak leczy się zmienności anatomiczne? (How are hymen variations treated?) 
Leczenie niektórych zmienności anatomicznych błony dziewiczej (nieperforowanej, mikroperforowanej, 
sitowatej, przegrodzonej) polega na usunięciu zbędnej tkanki w trakcie krótkiego zabiegu chirurgicznego, który 
zwykle może być przeprowadzony w warunkach ambulatoryjnych.  
Usunięta tkanka nie odrasta. Po usunięciu wejście do pochwy uzyskuje obwód umożliwiający wydostawanie się 
z pochwy krwi miesiączkowej i fizjologicznej wydzieliny, stosowanie tamponów i stosunki pochwowe.  
Zabieg usunięcia tkanek błony dziewiczej może być wykonany ambulatoryjnie lub w szpitalu w zależności od 
rozległości oraz konieczności zastosowania znieczulenia ogólnego. 
Ból odczuwany po zabiegu jest bardzo niewielki lub w ogóle się go nie odczuwa.  
 
Czy usunięcie nadmiaru tkanki błony dziewiczej wpływa na dziewictwo? (Does removal of excess hymen 
tissue affect virginity?) 
Usunięcie nadmiaru tkanki błony dziewiczej nie wpływa na dziewictwo. Dziewictwo nie jest diagnozą medyczną 
i nie może być potwierdzone lub wykluczone na podstawie badania wykonywanego przez lekarza. 
 


