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Προδιαθέτουν για εγκεφαλικό επεισόδιο

Η ινομυωματεκτομή είναι η χειρουργική διαδικασία που
γίνεται για την αφαίρεση ινομυωμάτων, οι οποίοι είναι οι πιο
συνήθεις όγκοι στις γυναίκες με επικράτηση 20 - 50%. Αυτοί
οι καλοήθεις ινώδεις όγκοι ή λειομυώματα, φαίνεται να
μεγαλώνουν όσο εκτίθενται στην οιστρογόνο ορμόνη. Τα
συμπτώματα μπορεί
να
κυμαίνονται
από βαριά ή
δυσλειτουργική
μητριακή
αιμορραγία,
σφοδρό πόνο,
ανεξήγητη
αναιμία
ή
πρόβλημα
πίεσης
από τα
αναπτυσσόμενα
λειομυώματα.
Η
στειρότητα
και οι
επαναλαμβανόμενες αποβολές έχουν συνδεθεί με τα
λειομυώματα, τα οποία παραμορφώνουν τη μήτρα.
Τι θεραπείες υπάρχουν;
Οι θεραπείες μπορεί να περιλαμβάνουν τη θεραπεία
προγεστερόνης, αντισυλληπτική θεραπεία (από το στόμα) και/ή φαρμακευτική θεραπεία για να μειωθεί το μέγεθος
του λειομυώματος ή των πολλαπλών λειομυωμάτων. Η διάρκεια της θεραπείας με φάρμακα διαφέρει, παρ’ όλα αυτά
είναι γνωστό ότι η κατάπαυση των φαρμάκων συνήθως καταλήγει στην επανεμφάνιση του λειομυώματος.
Η χειρουργική θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική ή πιο δραστική. Για τις γυναίκες που δεν επιθυμούν να
αφαιρέσουν την μήτρα, η μυομεκτομή είναι μια σωστή επιλογή για τη συνέχιση της γονιμότητας. Οι γυναίκες που
δεν επιθυμούν άλλα παιδιά, ίσως θα θέλουν να εξετάσουν την περίπτωση αφαίρεσης της μήτρας, ξέροντας ότι τα
πολλαπλά λειομυώματα έχουν ποσοστό επανεμφάνισης 50%, ενώ τα μεμονωμένα λειομυώματα επιστρέφουν σε
ποσοστό 10 - 20% των αναφερόμενων μελετών.
Η μυομεκτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με υστεροσκόπηση είτε μέσω κοιλιακής προσέγγισης, με
λαπαροσκόπηση, που αποτελεί και τη θεραπεία εκλογής. Οι ασθενείς που ενδιαφέρονται για τη μυομεκτομή θα
πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι εάν συλλάβουν, η πιθανότητα καισαρικής τομής είναι αρκετά μεγάλη.
Ο στόχος του γιατρού είναι πάντα να διαλέγει την πιο αποτελεσματική και λιγότερο προβληματική και επίπονη
επιλογή για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία για αυτήν την κοινή γυναικολογική πάθηση.

Γυμναστική κατά την εγκυμοσύνη

* Ο Στέφανος Χανδακάς είναι μαιευτήρας - γυναικολόγος, επιμελητής Μαιευτικής Γυναικολογίας του Princess Royal
University Hospital του Λονδίνου, διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ε. λέκτορας Imperial College
London.

Την ξεχνούν οι Έλληνες φοιτητές

Στην τελική ευθεία για το καλοκαίρι…
Συμπτώματα και κίνδυνοι
Χαλβάς: το «πολύτιμο» έδεσμα της
νηστείας
Έλληνες, οι λιγότερο γυμναζόμενοι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Υπογονιμότητα: Τι ακριβώς συμβαίνει;
Γερά κόκκαλα από …κούνια
Η εξέλιξη της χειρουργικής στη θεραπεία
της παχυσαρκίας
Tα πολυακόρεστα λιπαρά μειώνουν τον
καρδιακό κίνδυνο
Νέα «επέλαση» γαστρεντερίτιδας
Φλεβικά προβλήματα στο 50% των
Ελλήνων
Επένδυση ζωής ο ύπνος
Ένα… «βηματοδότης» για το έντερο
Ρομποτική Χειρουργική: Μύθοι και Αλήθειες
Παρατείνουν τη ζωή τα αντισυλληπτικά
χάπια
Νηστεία: Οφέλη & Κίνδυνοι

Αποστολή με Email

Εκτύπωση

Μέγεθος γραμμάτων A
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Hilterapia. Η γρήγορη και σίγουρη λύση
ενάντια στον πόνο
Παιδιά και συμπεριφορά γονέων

Ψηφοφορία
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δημοψηφίσματα.

FAQ’s

© Επικοινωνια Λέσβου α.ε.
Εμπρος ημερήσια εφημερίδα νομού Λεσβου - καρά τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.

created by Greekgeeks
Το έργο εμπρός NET συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το
Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π ΚτΠ

Πνευματικά Δικαιώματα

Επικοινωνία

Οροι Χρήσης

Συνδρομές

Εμπιστευτικότητα Στοιχείων

Credits

Παραγγελίες

