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NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG
AMAGZAT ÉS NŐGYÓGYÁSZATI DIAGNOSZTIKAI
KÖZPONTBAN.

MI AZ ULTRAHANG?

Az ultrahang a magas hanghullámokat használja, amelyek
viszszaverődnek a puha és a kemény szövetektől, ezt majd képesek
vagyunk digitálisan feldolgozni és képes formába interpretálni.

A viszgálat elsősorban a azok páciens számára fontos, amelyeknél
gyakori onkoginekológiai tünetek találhatók (vérzés, hasalj és has
fájdalom, elnyomás érzés a csípőnél, stb.) Amikor nem egyértelmű
eredményel végeztek el nőgyógyászati ultrahang , röntgen, CT vagy
MRI kivizsgálást.

Nőgyógyászati onkológiai viszgálat a rosszindulatú daganatok gyanúja
miat is feltétlenül szükséges. Illetve azok páciensek számára is
amelyeknél már histológiailag diagnosztizálták a rosszindulatú
daganatot (pld. kürettázs - méhkaparással)

MI AZ A SZAKSZERŰ NŐGYÓGYÁSZATI
ONKOLÓGIAI ULTRAHANG?

Hiszterosonográfia - HSN egy új technika, amely a méh üregének jobb
ultrahang ábrázolására van kifejlesztve. Puha műanyag katéter
segítségével van a méhnyakba alkalmazva steril gél.

Az oldat kitágítja az üreget és lehetővé teszi a sokkal jobb
vizualizációját a transzvaginális ultrahang segítségével. Ez a technika
a méh abnormalitások és endometrium (nyálkahártya) felmérésére.

MI AZ A HISZTEROSONOGRÁFIA?

Több oka is van, de az alap okokból például:

csípő fájdalmak
szokatlan vaginális vérzés
termékenységi problémák - a fogantatással
gyakori gyulladásos betegségek
kötelező nőgyógyászati látogatások

MIÉRT ÉS MIKOR KELL ELVÉGEZNI EGY
ULTRAHANGOS KEZELÉST?

Magzat és
Nőgyógyászati
diagnosztikai
központ

Magzat és
Nőgyógyászati
diagnosztikai
központ



Az ultrahang kivizsgálásnál általában a hasi és a vaginális
megközelítést használjuk.

Hasi megközeltés: A transabdominális szonda a páciens hasaljára vagy
hasára van helyezve. Ez elött egy bizonyos szono-gélt alkalmazunk a
bőrre. Általában a hüvelyt és a petefészkeket írjuk le. A medencei
tömegek, tumorok és más hasi szervek leírása több időt vehet igénybe.

Vaginális megközelítés: A transvaginális szondát az orvos vagy maga a
páciens finoman bevezeti a hüvelybe. A szondára a bevezetés elött
rávan helyezve egy steril óvszer. A transvaginális kiviszgálás a női nemi
szervek , és egyébb kismedencei szervek jobb vizualizációját biztosítja.
Ez azért van, mert a szonda vevője közelebb van bevezetve a viszgált
szervekhez. Kérjük önöket hogy ehez a kivizsgálláshoz kiürített
húgyhójaggal érkezzenek, köszönjük.

Reaktális megközelítés: A reaktális szonda , amelyre rávan helyezve egy
steril óvszer finoman bevezetődik a végbélbe. Ez a módszer a szakszerű
nőgyógyász onkológiai ultrahang kezelésnél főleg méhnyak karcinoma
esetén alkalmazandó.

HOGYAN ZAJLIK AZ ULTRAHANG
KIVIZSGÁLÁS?

szokatlan méhvérzés, klimax elött vagy után. Számos nőnek
szokatlan vérzése van főleg a klimax idején. Ez gyakran a
hormonális változásokkal kapcsolatos, és a kürettázs ebben az
esetben kevés haszonnal jár. Amint a HSN nemtalál nyilvánvaló
problémákat a méhüregbe, nemszükséges további kivizsgállás.
Valamikor azonban az endometrium egy standard nőgyógyászati
ultrahangon normálisan néz ki, viszont a histeroszonográfiánál
kimutatja a polipot.

amikor egy szokásos vaginális ultrahang kezelésnél gyanús tumor
jelentkezik. A HSN meghatározza a tumor típusát, méretét és a
további műtéti eljárást. A leggyakoribb események az endometriumi
polipok, hiperplázia és adenomiózis.

termékenységi problémák viszgálása vagy ismétődlő abortusz
esetén - kettő és több. HSN képes diagnosztizálni a
méhnyálkahártya összenövéseit vagy polipokat, amelyek gátolják a
fogamzást.

snahaa méhnyálkahártya értékelésénél, amikor a páciens
tamoxifen kezelés alatt van a mellrák miatt.

EZT A KEZELÉST ILYENKOR HASZNÁLJUK:

A HSG VIZSGÁLAT ILLUSZTRÁCIÓJA

MIÉRT HSN - HISTEROSZONOGRÁFIA?

Csak abbam az esetben, amikor Ön a hasi ultrahang szondával
alkalmazott kivizsgálásra érkezik, tehát amikor a viszgálat hason
keresztül történik. Természetesen szükséges hogy a hójak teljesen telt
legyen. A telt húgyhójagnál a belek a medencén kívül mozognak, és ez
biztosítja a jobb rálátást.

SZÜKSÉGES HOGYA HÚGYHÓJAG A
VIZSGÁLAT ELŐTT TELT LEGYEN?

A medence, has aretroperitonea ultrahang viszgálatából áll, amely a
tumor lokális mértékére, csomópontokra és a távoli metasztázisokra
összpontosít.

A szakszerű nőgyógyászati onkológiai ultrahang kezelés megállapítja
a daganatos betegség típusát és mértékét (klinikai stádium) a további
operatív vagy más (citostatikus vagy rádióterápiás) terápia
szükségéért.

A nőgyógyászati onkológiai ultrahang nagyon pontosan leírja a
nemmegnagyobbodott csomópont struktúráját, perfúzióját, és
megállapítja a csomópontokat mint normális, reaktív és tumorosan
infiltrált. Ezzel vitathatatlan előnye van a CT és MRI (mágneses
rezonancia) kezeléseivel szemben a daganatos betegségek
diagnosztizálásában a nemmegnagyobbodott csomópontoknál is.
Ugynúgy az ultrahang diagnosztika előnye CT és MRI-vel szemben a
variabilis élő daganatszövet megkülömböztetésének lehetősége az
elhalt daganatszövettől a Doppler viszgálatnak köszönhetően, amely
az daganatban kialakuló új erek érzékelésén alapul.

A SZAKSZERŰ NŐGYÓGYÁSZATI
ONKOLÓGIAI ULTRAHANG ELŐNYEI

Mint más képalkotó technikánál, úgy a ultrahangnál sem láthatóminden,
és ennek a technikának is van korlátozásai. Valamikor a gél installácója
a hüvelyüregbe - histerosonográfia HSN javítja az endometria
(nyálkahártya) megjelenítést és felismerheti a polipokat. A petefészket
néha nehezebb megjeleníteni a belek eltakarása miatt.

LÁTHATÓ MINDEN AZ ULTRAHANGON?

Természetesen megengedett, ha Önt nemzavarja a vaginális kezelésnél.
Szeretnénk megkérni Önöket hogy a mobiltelefonokat hadják
kikapcsolva központunk területén a váróterem kivételével. Köszönjük

ELJÖHETVELEM A ROKONOM A
KIVIZSGÁLÁSRA?
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HSN megjelenítés a jobb oldalon

Metasztázis a májban a
petefészek karcinómája
mellett

Metasztázis a csomópontban
a méhnyak karcinóma mellett
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vaginális
ultrahang
szonda

méh

a méhnyakba
bevezetett katéter

kontraszt gél által
megjelenített méhureg

Az Endosgel kontraszt gél
alkalmazása


