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 Οι πολύποδες είναι συνή-
θως καλοήθη μορφώματα 
(από μερικά χιλιοστά έως 

λίγα εκατοστά) και εντοπίζονται 
στο εσωτερικό τοίχωμα της μή-
τρας ή στον τράχηλό της. Συχνά 
σχετίζονται με ανώμαλη αιμορρα-
γία που ποικίλλει από μικρή στα-
γονοειδή αιμόρροια έως μητρορ-
ραγία ή μηνορραγία ή ακόμα και 
ως μετεμμηνοπαυσιακή αιμόρ-
ροια. Η κακοήθης εξαλλαγή είναι 
σπάνια, ωστόσο η ηλικία και η αι-
μορραγία μετά την εμμηνόπαυση 
είναι παράγοντες που σχετίζονται 
με κακοήθεια και γι’ αυτό οι γυ-
ναικολόγοι συνήθως επιλέγουν 
να αφαιρέσουν έναν πολύποδα. 
Επιπλέον ενοχοποιούνται για 
πρόκληση υπογονιμότητας. 

Η αιτία εμφάνισής τους είναι 
άγνωστη όμως φαίνεται ότι συμ-
βάλλει η αύξηση των οιστρογό-

Πλαστική Χειρουργική. Η επέμ-
βαση αυτή είναι πολύ ασφαλής, 
με μόνιμα αποτελέσματα και την 
ίδια ή την επόμενη ημέρα γυρίζε-
τε στο σπίτι σας ενώ μέσα σε 4-5 
ημέρες επιστρέφετε κανονικά 

στις ασχολίες σας. Η τοποθέτηση 
προθέσεων δεν προκαλεί προ-
βλήματα στη μητρότητα ή στο θη-
λασμό και δεν σχετίζεται με τη 
δημιουργία καρκίνου. Η πλειονό-
τητα των γυναικών είναι πλήρως 
ικανοποιημένη από τα αποτελέ-
σματα και η βελτιωμένη εμφάνιση 
διαρκεί για χρόνια. Αυτή η επέμ-
βαση έχει βοηθήσει μεγάλο αριθ-
μό γυναικών να αισθανθούν καλά 
με το σώμα τους και να αποκτή-
σουν αυτοπεποίθηση.

Υπάρχουν γυναίκες που έχουν 
καλό μέγεθος στήθους το οποίο 
παρουσιάζει χαλάρωση. Σε αυτή 
την περίπτωση η ανόρθωση μα-
στών με ή χωρίς σιλικόνες θα σας 
προσφέρει ένα στητό στήθος. 
Μετά την επέμβαση καλό είναι 
να έχετε αναρρωτική άδεια για 
7-10 ημέρες. Η βελτιωμένη εμφά-
νιση φαίνεται από την πρώτη κιό-
λας ημέρα αλλά το τελικό αποτέ-
λεσμα είναι σε 6-8 εβδομάδες. Τα 
αποτελέσματα είναι πολύ καλά, 
διαρκούν χρόνια και οι ασθενείς 
είναι πολύ ικανοποιημένες.

Γυναίκες με υπερβολικά πλού-

ΠολύΠοδεσ 
ένδομηΤριου

Πότε πρέπει να γίνεται υστεροσκόπηση;

υγεία ΕΠΙΣΤΗΜΗ

 Η αυξητική μαστών είναι μια 
τεχνική η οποία μπορεί να 
βοηθήσει γυναίκες με μι-

κρό μέγεθος μαστών. Αν νιώθετε 
μειονεκτικά λόγω του μικρού 
στήθους, η μόνη λύση είναι η 

νων. Συχνά δεν προκαλούν συ-
μπτώματα και ανακαλύπτονται 
τυχαία σε υπερηχογραφική εξέτα-
ση της μήτρας ή κατά τη διάρκεια 
γυναικολογικής εξέτασης όταν 
προβάλλουν από τον εξωτράχηλο 
στον κόλπο. Ωστόσο η υπερηχο-
γραφία δεν παρέχει 100% αξιοπι- στία και ακρίβεια στη διάγνωση. 

Η υστεροσκόπηση αποτελεί τη 
σύγχρονη μέθοδο εκλογής στη  
διάγνωση του ενδομητρικού πο-
λύποδα καθώς επιτρέπει την πλή-
ρη διερεύνηση της ενδομητρικής 
κοιλότητας. Το υστεροσκόπιο 
περιλαμβάνει ένα λεπτό σωλήνα 
με κάμερα υψηλής ευκρίνειας 
στην άκρη του, εισάγεται διαμέ-
σου του τραχήλου στην ενδομη-
τρική κοιλότητα και μέσω οπτι-
κών ινών παρατηρούμε σε οθόνη. 
Εν συνεχεία πραγματοποιείται η 
εκτομή του πολύποδα και βιοψία 
(για αποκλεισμό κακοήθειας). 

σιο στήθος παρουσιάζουν πόνο 
στην πλάτη και στον αυχένα, δερ-
ματικό ερεθισμό και δυσκολία 
στην ένδυση. Η σμίκρυνση μειώ-
νει το μέγεθος δίνοντας μια καλή 
αισθητική εμφάνιση ανάλογα με 
το σωματότυπο. Αυτή είναι μια 
σημαντική επέμβαση με μόνιμα 
αποτελέσματα γι’ αυτό και η υπο-
ψήφια πρέπει να είναι σίγουρη 
για την απόφασή της και να είναι 
πλήρως ενημερωμένη πριν μειώ-
σει το μέγεθος των μαστών της.

Επιπροσθέτως είναι δυνατή η 
ανίχνευση τυχόν παθολογίας που 
μπορεί να συνυπάρχει, π.χ. υπερ-
πλασία ενδομητρίου. Με την τε-
χνική αυτή αφαιρείται στοχευμέ-
να μόνο ο πολύποδας χωρίς να 
τραυματιστεί το υπόλοιπο ενδο-
μήτριο, σε αντίθεση με τη συμβα-
τική τυφλή απόξεση. 

Στα πλεονεκτήματα περιλαμ-
βάνονται: χρόνος επέμβασης 
(10-30 λεπτά), εξιτήριο την ίδια 
ημέρα, σοβαρές επιπλοκές εξαι-
ρετικά σπάνια, γρήγορη επανέ-
ναρξη σεξουαλικής ζωής και 
προσπάθειας σύλληψης.


