Ενθμερωτικό φυλλάδιο
Δρ Ιωάννθσ Γρυπάρθσ – Μαιευτιρασ, Χειρουργόσ, Γυναικολόγοσ

Κφςτεισ Ωοκθκϊν προ εμμθνόπαυςθσ
Οι πλθροφορίεσ ςε αυτό το φυλλάδιο ςασ αφοροφν αν δεν ζχετε μπει ακόμθ ςτθν εμμθνόπαυςθ και
ανακαλυφκεί ζνα κυςτικό μόρφωμα ςτθ μία ι και τισ δφο ωοκικεσ ςασ. Θα ενθμερωκείτε για τα
διάφορα είδθ κφςτεων που αναπτφςςονται ςτισ ωοκικεσ, τισ εξετάςεισ που πρζπει να κάνετε, και τθ
κεραπεία που κα ςασ προςφερκεί.
Πιςτεφουμε ότι με τθ βοικεια των πλθροφοριϊν αυτϊν κα μπορζςετε με τθ βοικεια του ιατροφ ςασ
να επιλζξετε τθν καλφτερθ απόφαςθ για τθν αντιμετϊπιςι ςασ. Πρζπει να ςθμειωκεί ότι τα ευριματα
ςε κάκε αςκενι είναι διαφορετικά και θ κεραπεία οφείλει να εξατομικεφεται.
Τι είναι οι ωοκικεσ;
Οι ωοκικεσ ςυγκαταλζγονται ςτα αναπαραγωγικά όργανα τθσ γυναίκασ. Οι λειτουργίεσ τουσ είναι θ
παραγωγι ορμονϊν, και θ απελευκζρωςθ ενόσ ωαρίου κάκε μινα από ζνα ωοκυλάκιο (ζναν μικρό
ςάκο με υγρό). Το ωοκυλάκιο ςυνικωσ δεν ξεπερνά τα 2-3 εκατοςτά ςε διάμετρο, αλλά κάποιεσ
φορζσ μπορεί να είναι μεγαλφτερο.
Τι είναι μια κφςτθ ωοκικθσ;
Η κφςτθ ωοκικθσ είναι μια μεγαλφτερθ ςυλλογι υγροφ (περιςςότερα από 3 εκατοςτά ςε διάμετρο)
που περιβάλλεται από λεπτό τοίχωμα και αναπτφςςεται επάνω ι μζςα ςτθν ωοκικθ. Αυτζσ οι κφςτεισ
διαφζρουν ςε μζγεκοσ από τόςο μικρζσ όςο ζνα φαςόλι μζχρι μεγάλεσ όπωσ ζνα πεπόνι. Οι
ωοκθκικζσ κφςτεισ μπορεί να είναι απλζσ με λεπτό τοίχωμα και να περιζχουν υγρό (ονομάηονται
απλζσ ι λειτουργικζσ κφςτεισ), ι μπορεί να είναι πιο περίπλοκεσ και να περιζχουν παχφρρευςτο υγρό,
αίμα, ι ςτζρεο υλικό.
Υπάρχουν διαφορετικά είδθ ωοκθκικϊν κφςτεων που μπορεί να αναπτυχκοφν πριν τθν εμμθνόπαυςθ.
Οι ςυνθκζςτερεσ είναι οι εξισ:




Απλι ι λειτουργικι κφςτθ: ςυνικωσ πρόκειται για ζνα μεγάλο ωοκυλάκιο που ςυνζχιςε να
μεγαλϊνει αφότου το ωάριο απελευκερϊκθκε. Αυτό το είδοσ
κφςτθσ είναι το ςυχνότερο πριν τθν εμμθνόπαυςθ και ςυνικωσ
εξαφανίηεται μζςα ςε λίγουσ μινεσ από τθν εμφάνιςι τθσ
Ενδομθτρίωμα: θ ενδομθτρίωςθ είναι μία κατάςταςθ κατά τθν
οποία κφτταρα που φυςιολογικά καλφπτουν το εςωτερικό τθσ
μιτρασ (το ενδομιτριο) βρίςκονται ζξω απ’αυτιν. Αν βρεκοφν
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επάνω ςτθν ωοκικθ μποροφν να προκαλζςουν το ςχθματιςμό μιασ ενδομθτριωςικισ κφςτθσ
Δερμοειδισ κφςτθ: θ κφςτθ αυτι φζρει φυλογενετικά πολλά από τα αρχζγονα εμβρυϊκά
ςτοιχεία του οργανιςμοφ (όπωσ τρίχεσ, λίποσ, οςτά). Χριηει προςοχισ κατά τισ τεχνικζσ
ενδοςκοπικισ αφαίρεςθσ ϊςτε να μθν διαφφγει ςτον περιβάλλοντα χϊρο τθσ κοιλιάσ
περιεχόμενο τθσ κφςτθσ, που ζχει ιςχυρό χθμικό ερεκιςτικό χαρακτιρα. Κάποιεσ φορζσ
βλάπτεται ολόκλθρο το ωοκθκικό παρζγχυμα και ζτςι μπορεί να καταλιξουμε ςτθν αφαίρεςθ
ακόμθ και ολόκλθρθσ τθσ ωοκικθσ

Υπάρχουν και άλλοι τφποι κφςτεων όμωσ είναι πιο ςπάνιοι.
Σχεδόν όλεσ οι κφςτεισ ωοκθκϊν που προκφπτουν πριν τθν εμμθνόπαυςθ είναι καλοικεισ. Ο καρκίνοσ
των ωοκθκϊν πριν τθν εμμθνόπαυςθ είναι εξαιρετικά ςπάνιοσ.
Πόςο ςυχνι είναι μια κφςτθ ςτισ ωοκικεσ;
Η ανάπτυξθ κάποιασ κφςτθσ ςτισ ωοκικεσ είναι πολφ ςυχνι. Οι περιςςότερεσ γυναίκεσ δεν πρόκειται
ποτζ να αντιλθφκοφν ότι είχαν μια κφςτθ κακϊσ οι περιςςότερεσ δεν προκαλοφν καμία ενόχλθςθ και
απορροφϊνται αυτόματα μζςα ςε λίγο καιρό. Ενδεικτικά να αναφζρουμε ότι ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ,
ςε πλθκυςμό που δεν αμελοφςε τον ετιςιο ζλεγχο, ωοκθκικζσ κφςτεισ διαγνϊςκθκαν ςχεδόν ςε όλεσ
τισ προεμμθνοπαυςιακζσ γυναίκεσ και μζχρι 14,8% ςτισ μετεμμθνοπαυςιακζσ.
Οι ωοκθκικζσ κφςτεισ επθρεάηουν γυναίκεσ όλων των θλικιϊν. Αν και οι περιςςότερεσ δε κα
χρειαςτοφν κάποια παρζμβαςθ, περίπου μία ςτισ 10 γυναίκεσ κα χρειαςτεί να υποβλθκοφν ςε
επζμβαςθ για τθν αφαίρεςθ μιασ κφςτθσ ωοκικθσ κάποια ςτιγμι ςτθ ηωι τουσ.
Τι ςυμπτϊματα μπορεί να ζχω;
Οι περιςςότερεσ κφςτεισ διαγιγνϊςκονται ςε τυχαία εξζταςθ, κατά τον ετιςιο ι ανά διετία ζλεγχό
ςασ, ι αν πραγματοποιθκεί κάποιο υπερθχογράφθμα για άλλο λόγο. Οι μικρότερεσ κυρίωσ κφςτεισ
δεν προκαλοφν κακόλου ςυμπτϊματα.
Μπορεί παρόλα αυτά να βιϊςετε κάποιο από τα παρακάτω:










Πυελικό πόνο, ι αμβλφ πόνο ςτθν πλάτθ, ι δυςφορία ςτθν κάτω κοιλιακι χϊρα
Επϊδυνεσ περιόδουσ, ι ακανόνιςτεσ περιόδουσ, ι ανϊμαλθ αιμορραγία από τθ μιτρα
Πόνο κατά τθ ςυνουςία
Ευαιςκθςία ςτουσ μαςτοφσ
Δυςφορία ι πόνο με τισ κινιςεισ του εντζρου
Αλλαγι ςτθ ςυχνότθτα ι τθν ευκολία τθσ οφρθςθσ
Αλλαγι ςτθν όρεξθ για φαγθτό, ι αίςκθμα ταχείασ πλιρωςθσ, ναυτία ι ζμετο
Αίςκθμα πλθρότθτασ (φοφςκωμα) ςτο κάτω μζροσ τθσ κοιλιάσ
Δυςκολία ςτθν επίτευξθ εγκυμοςφνθσ (υπογονιμότθτα) που μπορεί να ςχετίηεται με
ενδομθτρίωςθ

Τι κα ςυμβεί αν ο ιατρόσ μου ανακαλφψει ότι ζχω μια κφςτθ ωοκικθσ;
Θα ερωτθκείτε για τθ γενικι κατάςταςθ τθσ υγείασ ςασ, το μοτίβο τθσ
περιόδου ςασ, αν ζχετε πόνουσ ςτθν κοιλιά ςασ ι κατά τθ ςυνουςία, και τι
είδοσ αντιςφλλθψθσ χρθςιμοποιείτε. Θα πρζπει επίςθσ να ενθμερϊςετε
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τον ιατρό ςασ αν υπάρχει οικογενειακό ιςτορικό από καρκίνο ωοκθκϊν ι μαςτοφ.
Θα ακολουκιςει αμφίχειρθ γυναικολογικι εξζταςθ, και υπερθχογράφθμα για απεικόνιςθ των
ωοκθκϊν ςασ. Αν το κοιλιακό υπερθχογράφθμα δεν είναι ςαφζσ κα γίνει διακολπικό.
Εφόςον αποκαλυφκεί κάποια κφςτθ, ο ιατρόσ κα ελζγξει αν θ κφςτθ αυτι βρίςκεται ςτθν ωοκικθ ςασ.
Μία ςτισ 10 κφςτεισ που φαίνονται να είναι ςτισ ωοκικεσ, είναι ςτθν πραγματικότθτα από γειτονικά
όργανα, όπωσ οι ςάλπιγγεσ ι το ζντερο. Με το υπερθχογράφθμα κα εξεταςκεί το μζγεκοσ και θ υφι
τθσ κφςτθσ και κα απεικονιςτεί και θ άλλθ ωοκικθ.
Αν οι χαρακτιρεσ τθσ κφςτθσ είναι μικτοί, κα πρζπει να κάνετε αιματολογικζσ εξετάςεισ που κα
βοθκιςουν ςτον προςδιοριςμό του τφπου τθσ κφςτθσ. Αν διαγνωςκεί απλι (λειτουργικι) κφςτθ, δεν
χρειάηεται να κάνετε εξετάςεισ αίματοσ.
Η φπαρξθ μιασ κφςτθσ μπορεί να προκαλζςει επιπλοκζσ;
Επιπλοκζσ, ιδιαίτερα των μεγαλφτερων κφςτεων είναι θ ριξθ τουσ με πικανι εςωτερικι αιμορραγία, θ
ςυςτροφι και νζκρωςθ τθσ ωοκικθσ με ζντονο και διαξιφιςτικό πόνο χαμθλά ςτθν κοιλιά,
καταςτάςεισ που κα ςασ οδθγιςουν εκτάκτωσ ςτο χειρουργείο.
Και ςτθ ςυνζχεια τι γίνεται;
Αν το υπερθχογράφθμα είναι κακθςυχαςτικό και δεν ζχετε ςυμπτϊματα, τότε πικανότατα δεν κα
χρειαςτείτε κεραπεία.
Αν ζχετε ςυμπτϊματα, ι αν το υπερθχογράφθμα αποκαλφψει μια μεγάλθ ι μικτι κφςτθ, κα
ςυηθτιςετε με τον ιατρό ςασ τισ κεραπευτικζσ επιλογζσ που ζχετε. Στθν απίκανθ περίπτωςθ οι
εξετάςεισ να βάηουν τθν υποψία για καρκίνο τθσ ωοκικθσ, κα παραπεμφκείτε ςε ογκολόγο για
περαιτζρω ζλεγχο.
Τι κεραπευτικζσ επιλογζσ υπάρχουν;
Οι επιλογζσ περιλαμβάνουν τθν τακτικι τθσ αναμονισ με επανεξζταςθ, ι μια επζμβαςθ για αφαίρεςθ
τθσ κφςτθσ αν αυτι μεγαλϊνει ι είναι μικτισ υφισ. Η επιλογι ςασ κα πρζπει να βαςιςκεί ςτισ
ενοχλιςεισ που ζχετε, το μζγεκοσ και τουσ χαρακτιρεσ τθσ κφςτθσ, αλλά και τισ αναλφςεισ από τισ
εξετάςεισ αίματοσ. Οι ςυμβουλζσ που κα πάρετε κα πρζπει να είναι βαςιςμζνεσ ςτθ δικι ςασ
ξεχωριςτι περίπτωςθ, και να ςασ αναλφουν τα υπζρ και τα κατά τθσ κάκε επιλογισ.
Ζχω μια λειτουργικι κφςτθ ςτθν ωοκικθ μου που δεν μου προκαλεί πόνο. Ποιεσ είναι οι επιλογζσ
μου;
Απλι κφςτθ μικρότερθ από 4 εκατοςτά: ςυνικωσ δεν χρειάηεται κεραπεία. Οι κφςτεισ αυτζσ
εξαφανίηονται αυτόματα μζςα ςε λίγουσ μινεσ.
Απλι κφςτθ με διάμετρο 4-6 εκατοςτά: κα χρειαςτεί επανζλεγχοσ,
ςυνικωσ μετά από 6 μινεσ.
Απλι κφςτθ μεγαλφτερθ από 6 εκατοςτά: κα ςασ προτακεί να κάνετε
μαγνθτικι (MRI) και πικανότατα χειρουργείο για να τθν αφαιρζςετε.
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Μου πρότειναν χειρουργείο για τθν αφαίρεςθ τθσ κφςτθσ. Τι είδουσ επζμβαςθ κα κάνω;
Συνικωσ μία κφςτθ ωοκικθσ μπορεί να αφαιρεκεί με λαπαροςκόπθςθ. Πρόκειται για επζμβαςθ που
γίνεται με μικρζσ τομζσ ςτθν κοιλιά, είναι λιγότερο επϊδυνθ από ζνα ανοιχτό χειρουργείο
(λαπαροτομία), προςφζρει ςτθ γυναίκα μικρότερθ (χρονικά) νοςθλεία και ςφντομθ ανάρρωςθ.
Λαπαροτομία (ανοικτι επζμβαςθ) μπορεί να απαιτθκεί αν θ κφςτθ είναι πολφ μεγάλθ, ι αν υπάρχει
υποψία καρκίνου. Ο γυναικολόγοσ ςασ κα ςασ εξθγιςει το είδοσ τθσ επζμβαςθσ, τα υπζρ και τα κατά,
και κα ςασ ςυμβουλζψει ποια διαδικαςία ενδείκνυται για τθν περίπτωςι ςασ.
Αν κάνω χειρουργείο κα αφαιρεκοφν και οι ωοκικεσ μου;
Οι ωοκικεσ ςασ δε κα χρειαςτεί να αφαιρεκοφν. Οι ωοκικεσ παράγουν ςθμαντικζσ ορμόνεσ πριν τθν
εμμθνόπαυςθ, οπότε ςασ είναι απαραίτθτεσ. Ειδικά ςε περίπτωςθ που δεν ζχετε ακόμθ ολοκλθρϊςει
τθν οικογζνειά ςασ, κα πρζπει να γίνει κάκε προςπάκεια από τον χειρουργό για αφαίρεςθ τθσ κφςτθσ
με τον ελάχιςτο δυνατό τραυματιςμό ςτο παρζγχυμα τθσ ωοκικθσ, ϊςτε να μθ χακεί υγιισ ωοκθκικόσ
ιςτόσ και να μθ μειωκεί θ αναπαραγωγικι ςασ ικανότθτα.
Υπάρχουν όμωσ περιπτϊςεισ που θ ωοκικθ επιβάλλεται να εξαιρεκεί. Αυτό κα ςυμβεί αν θ κφςτθ
είναι πολφ μεγάλθ και ζχει καταςτρζψει το παρζγχυμα τθσ ωοκικθσ. Μια άλλθ περίπτωςθ είναι θ
κφςτθ να ζχει προκαλζςει τζτοια ςυςτροφι του εξαρτιματοσ (ςάλπιγγασ και ωοκικθσ) που αυτό να
ζχει νεκρωκεί. Τζλοσ, θ ωοκικθ κα πρζπει να βγει, αν κατά το χειρουργείο θ ταχεία βιοψία αναδείξει
τθν παρουςία καρκίνου.
Αν είμαι ζγκυοσ και ςτο υπερθχογράφθμα φανεί μια κφςτθ;
Απλζσ ωοκθκικζσ κφςτεισ ανακαλφπτονται ςυχνά ςτθν εγκυμοςφνθ, ςυνικωσ κατά τον τυπικό
υπερθχογραφικό ζλεγχο τθσ κφθςθσ, κακϊσ δεν παρουςιάηουν ςυμπτϊματα. Αρχικά ςυνίςταται
ςυντθρθτικι αντιμετϊπιςθ με αναμονι και παρακολοφκθςθ, αφοφ ςε μεγάλο ποςοςτό θ κφςτθ κα
απορροφθκεί κακϊσ θ εγκυμοςφνθ προχωρά. Αν θ κφςτθ επιμζνει, ι ζχει μικτοφσ χαρακτιρεσ, κα
εξεταςκεί υπερθχογραφικά αρκετζσ φορζσ κατά τθ διάρκεια τθσ κφθςθσ, αλλά και μετά τον τοκετό.
Επζμβαςθ για αφαίρεςθ τθσ κφςτθσ κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ ςυνίςταται:




Αν θ κφςτθ φαίνεται να μεγαλϊνει
Προκαλεί πόνο
Υπάρχει υποψία καρκίνου (πολφ ςπάνια)

Μπορϊ να αντιμετωπίςω τον πόνο με κάποιο άλλο τρόπο μζχρι να αποφαςίςω για το χειρουργείο;
Ο πόνοσ που προκαλείται από τισ κφςτεισ των ωοκθκϊν μπορεί να αντιμετωπιςτεί με:




Παυςίπονα, ςυμπεριλαμβανομζνων των ακεταμινοφαίνθ / παρακεταμόλθ και μθ ςτεροειδι
αντιφλεγμονϊδθ φάρμακα όπωσ θ ιβουπροφαίνθ. Τα μθ
ςτεροειδι αντιφλεγμονϊδθ φάρμακα ςυνικωσ λειτουργοφν
καλφτερα όταν λαμβάνονται με τα πρϊτα ςθμάδια του πόνου
Ζνα ηεςτό μπάνιο, ι μαξιλάρι κζρμανςθσ, ι ηεςτό μπουκάλι νερό
εφαρμόηεται ςτο κάτω μζροσ τθσ κοιλιάσ κοντά ςτισ ωοκικεσ ζτςι
ϊςτε να χαλαρϊςουν οι μφεσ και να ανακουφίςει από τισ κράμπεσ,
να μειϊςει τθ δυςφορία και να τονϊςει τθν κυκλοφορία.
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Παγοκφςτεσ καλυμμζνεσ με πετςζτεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν εναλλακτικά ωσ «ψυχρζσ»
κεραπείεσ για τθν αφξθςθ τθσ τοπικισ κυκλοφορίασ
Ο περιοριςμόσ τθσ ζντονθσ δραςτθριότθτασ μπορεί να μειϊςει τον κίνδυνο ριξθσ τθσ κφςτθσ ι
τθσ ςυςτροφισ

Τι άλλο πρζπει να γνωρίηω;




Η λιψθ ςυνδυαςμζνθσ ορμονικισ αντιςφλλθψθσ (όπωσ το ςυνδυαςμζνο αντιςυλλθπτικό χάπι)
δεν κα προκαλζςει τθν εξαφάνιςθ μιασ ιδθ εγκατεςτθμζνθσ λειτουργικισ κφςτθσ, μπορεί
όμωσ να ςταματιςει τθν μελλοντικι ανάπτυξθ κφςτεων. Οι ορμόνεσ ςτα χάπια εμποδίηουν το
ςχθματιςμό ωοκυλακίων, τα οποία ςτθ ςυνζχεια μετατρζπονται ςε κφςτεισ
Η αναρρόφθςθ υγροφ από μια λειτουργικι κφςτθ δεν προςφζρει ουςιαςτικι λφςθ, αφοφ κατά
πάςα πικανότθτα θ κφςτθ κα ξαναδθμιουργθκεί. Μπορεί παρόλα αυτά να προςφζρει ςτθ
διάγνωςθ μζςω τθσ κυτταρολογικισ εξζταςθσ του υγροφ που αναρροφάται

Συμπεράςματα






Οι ωοκθκικζσ κφςτεισ είναι ςυχνζσ ςτισ γυναίκεσ πριν τθν εμμθνόπαυςθ
Ο καρκίνοσ των ωοκθκϊν είναι εξαιρετικά ςπάνιοσ πριν τθν εμμθνόπαυςθ
Μια υπερθχογραφικι εκτίμθςθ είναι απαραίτθτθ
Μικρζσ λειτουργικζσ κφςτεισ δεν χρειάηονται αντιμετϊπιςθ
Αν απαιτθκεί χειρουργικι επζμβαςθ, αυτι ςυνικωσ γίνεται με λαπαροςκόπθςθ

Λαμβάνοντασ τθν απόφαςθ

Κοινι λιψθ απόφαςθσ
Αν ςασ ζχει ηθτθκεί να κάνετε κάποια επιλογι κα ζχετε πικανότατα πολλζσ
απορίεσ. Συηθτιςτε τισ ςκζψεισ ςασ με οικογζνεια και φίλουσ. Καταγράψτε
τουσ ενδοιαςμοφσ ςασ και φζρτε τθ λίςτα ςτο ραντεβοφ ςασ.

Κάντε τισ 3 ερωτιςεισ
Βεβαιωκείτε ότι κα πάρετε ικανοποιθτικζσ απαντιςεισ ςε 3
βαςικά ερωτιματα:

1. Ποιεσ είναι οι επιλογζσ μου;
2. Ποια τα υπζρ και τα κατά τθσ κάκε επιλογισ για μζνα;
3. Ποιοσ/ποιοι με ςτθρίηουν ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ;
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