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Η ενδομητρίωση και τα ινομυώματα είναι από τα πιο συχνά γυναικολογικά προβλήματα, τα
οποία μπορεί κάποια στιγμή της ζωής της να αντιμετωπίσει η γυναίκα.

Ενδομητρίωση

Διάγνωση - εξετάσεις
Κάποιες γυναίκες έχουν ένα ή περισσότερα από τα συμπτώματα της ενδομητρίωσης,
άλλες καθόλου συμπτώματα. Μερικές φτάνουν στο σημείο να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει
καλά επειδή δεν μπορούν να πιάσουν παιδί.

Εκτός από τα συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώσουν κάτι, υπάρχουν και οι εξετάσεις
που επιβεβαιώνουν τη διάγνωση. Αυτές είναι το κολπικό υπερηχογράφημα που
διαπιστώνονται αν υπάρχουν κύστεις και η άλλη είναι η λαπαροσκόπηση. Με τη
λαπαροσκόπηση ουσιαστικά επιβεβαιώνεται με απόλυτο τρόπο η διάγνωση. Ο γιατρός
βλέπει τα εσωτερικά όργανα και ανιχνεύει την ενδομητρίωση. Αν κρίνεται σκόπιμο μπορεί
να αφαιρέσει τις εστίες που παρατηρεί με καυτηριασμό ή με χειρουργική αφαίρεση. Με το
πέρας του χειρουργείου, η γυναίκα γυρνάει σπίτι σχεδόν άμεσα.

Η χειρουργική αφαίρεση των εστιών ενδομητρίωσης είναι απαραίτητη όταν η νόσος είναι σε
προχωρημένο στάδιο και δεν υπάρχει άλλη λύση. Έτσι η γυναίκα μπορεί να μείνει έγκυος
πιο εύκολα. Εξάλλου είναι πολύ σημαντικό ότι ο πόνος βελτιώνεται κατά πολύ.

Ινομυώματα
Πρόκειται για καλοήθεις όγκους της μήτρας με άγνωστα αίτια εμφάνισης. Μπορεί να είναι
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τόσο μεγάλα ώστε να πιέζουν διάφορα όργανα της κοιλιάς. Η διάγνωση στα ινομυώματα
γίνεται με υπερηχογράφημα και αν υπάρχουν πολλαπλά γίνεται μαγνητική τομογραφία για
να σχεδιαστεί σωστά η χειρουργική επέμβαση.

Για την αφαίρεσή τους η χειρουργική επέμβαση είναι η πρώτη επιλογή. Από εκεί και έπειτα
ο χειρουργός γυναικολόγος μπορεί να προτείνει διάφορους τρόπους αντιμετώπισης.

Οι κυρίαρχοι είναι η λαπαροσκόπηση, η λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ινομυωματεκτομή, η
αφαίρεση ινομυωμάτων με ρομποτική μέθοδο.

Για τη διάγνωση και τη θεραπεία των ινομυωμάτων και της ενδομητρίωσης πρέπει
να εμπιστευθείτε έναν εξειδικευμένο γυναικολόγο.
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