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Testes para confirmar a recidiva e/ou propagação Se necessário, a quimioterapia hidatriforme da primavera ou qualquer tipo de neoplasia trofoblástica da gravidez é totalmente removida, geralmente por D e C com um puff. Somente em casos raros é necessário remover o útero (histerectomia). Testes para determinar se a mulher precisa de mais tratamento feito após a
primavera foram liberados. Raios-X do tórax são feitos para ver se a primavera se espalhou para os pulmões. Os níveis de gonadotrofia coriônica humana no sangue são medidos para determinar se o higeição da mola foi completamente removido. Quando a remoção estiver completa, o nível volta ao normal, geralmente dentro de 10 semanas, e permanece normal, e nenhum
tratamento adicional é necessário. Se o nível não voltar ao normal, a doença é considerada persistente. Em seguida, são realizadas tomografias do cérebro, tórax, estômago e pélvis para determinar se o choriocarcinoma é desenvolvido e disseminado. A quimioterapia é necessária se a primavera continuar ou se espalhar, mas é considerada de baixo risco. A quimioterapia pode
incluir apenas uma droga (dactinomicina methodrexor). Se este tratamento não for eficaz, uma combinação de drogas quimioterápicas (como etoposide, metodicamente exata, actinomycin-D, ciclofosfamida e vincristina) pode ser usada ou histerectomia pode ser feita. Alguns medicamentos quimioterápicos serão usados se a primavera se espalhar de forma abrangente e for
considerada de alto risco. As mulheres que foram submetidas à remoção da hidaform da primavera são aconselhadas a não conceber por seis meses. Os contraceptivos orais são geralmente recomendados, mas outros métodos contraceptivos eficazes podem ser usados. A gravidez está atrasada, então os médicos têm certeza que o tratamento é bem sucedido. Se uma mulher
que tem uma mola hídica engravidar, o médico realiza um ultrassom precoce da gravidez para determinar se a gravidez é normal. Depois que o bebê nasce, o médico geralmente envia placenta ao laboratório para ser examinado por anomalias. A gravidez molar, também conhecida como hidakform da primavera, é um tipo de gravidez que é considerada frequentemente o caso
em mulheres. No entanto, o conhecimento dessas complicações é fundamental, pois pode evoluir para uma forma maligna, colocando a vida da mãe em risco. Embora não existam dados confiáveis sobre a frequência da doença no Brasil, acredita-se que ela ocorra em 1 em cada 215 gestações. A hidatiforma da primavera (MS) é um tipo de doença trofoblástica gestacional,
bem como neoplasia trofoblástica gestacional, choriocarcinoma e tumores de cama rofoblástica placentária. A primavera pode ser dividida em dois grupos: completo e parcial. Uma forma difere das outras principalmente em relação aos aspectos histopatológicos e cariótipos. Em geral, o MH completo difere parcialmente porque, em caso, sem embriões. Além disso, ocorre devido
à fermentação de óvulos sem cromossomos por espermatozoides com cariótipo duplicado ou por dois espermatozoides, que produzem cariótipos XY de 46 XX ou 46. As formas parciais ocorrem devido à fermentação normal de óvulos por dois espermatozoides diploides, que, por sua vez, produzem carioteno trigêmeo ou tetraploide. É importante ressaltar que ambas as formas
também se distinguem pelo risco de desenvolver crueldade trofoblástica da gravidez. Em MS completo, estima-se que até 20% dos casos desenvolvem formas malignas, em comparação com 5% da MM parcial. Na maioria dos casos, a mulher não consegue perceber que tem a doença, principalmente porque os sintomas iniciais são uma gravidez comum. Vale ressaltar que algo
errado a partir do momento em que ocorre o sangramento transvaginal, geralmente com sangue mais escuro e que pode ou não estar acompanhado de cólica. Em casos mais raros, há problemas de pressão alta, respiratórios e congelamento, além de hipertireoidismo. Não pare agora... Há mais depois da publicidade e ;) Por apresentar sintomas que se assemelham a abortos
mantidos ou incompletos, geralmente um diagnóstico é geralmente feito somente após a avaliação da substância obtida na curetagem, portanto, a base da análise histopatológica de qualquer produto obtido em curetagem ou aspiração. Não é possível realizar um diagnóstico cada vez com um ultrassom, mas este exame pode indicar que alguns achados sugerem a doença.
Além disso, a dose de hCG (gonadotrophine coriônica) tende a ser maior do que o valor esperado para a idade de gravidez da mulher, ajudando no diagnóstico. Após a confirmação do MS, é importante que o útero seja esvaziado, o que faz os procedimentos cirúrgicos necessários. Técnicas aspiracionais a vácuo ou curetagem geralmente são feitas, e esse procedimento pode
ser repetido em certos casos. É importante continuar o acompanhamento da medicina após o esvaziamento, uma vez que existe o risco de desenvolver neoplasia. É importante que a dose de hCG seja feita semanalmente para verificar se os níveis estão diminuindo. Após três doses negativas, ou seja, com valor inferior a 5 mUI/mL, elas se tornam mensais e precisam ser feitas
por um período de seis meses a um ano, dependendo do caso. Durante esse período, as pacientes não podem engravidar. Além disso, se houver sangramento neste momento, a investigação das causas deve ser realizada. Toda mulher que tem uma hídia de primavera deve proceder ao acompanhamento até o final, fazendo uma dose de hCG de acordo com o pedido do
médico. Após o acompanhamento, a mulher pode engravidar novamente, embora haja um pequeno risco de nova gravidez molar. O ideal é conversar com um médico se há um desejo de uma nova gravidez, que deve receber um acompanhamento constante. O conceito é o produto de um encontro entre espermatozoides e óvulos, chamados ovos. Chamado. como resultado de
células de óvulos de pouso, em condições normais, os embriões que se transformam em um feto sobrevivem. De acordo com as doenças genéticas, ao invés de ouvir que essas células causam embriões, surgem estruturas de crescimento alteradas. Em sua trajetória de desenvolvimento, pode apresentar uma área do tecido de partida do diferencial embrionário: são chamadas
molas parciais ou molas embrionárias. No entanto, as gestações molares, apesar da gravidez embrionária, não se desenvolvem para o crescimento do feto. Não há primavera crescendo satisfatoriamente até a formação de novas criaturas. NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ;) NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ;) A forma mais comum é benigna na
natureza, ocorrendo em cerca de 1 em 1.500 embarques nos Estados Unidos, e sua ocorrência é muito maior nos países asiáticos, em 1 a 125 embarques. É mais comum em mulheres com menos de 20 anos e mais de 40 anos, com baixo estado social e nutricional. Na fase inicial, pacientes com mola hidakform revelam um quadro comum de gravidez normal. Também no
primeiro trimestre, quando aparece hemorragia uterina anormalmente recorrente, avaliações médicas observam desequilíbrios no crescimento uterino e exames de sangue revelam altas taxas de HCG, suspeita de gravidez molar. Os pacientes podem apresentar maior frequência de náuseas e vômitos também nesta fase. NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ;) NÃO
PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ;) O método seguro define essas suspeitas é um ultrassom pélvico. Esta técnica de imagem revela várias áreas císticas que correspondem à formação com o aspecto dos aglomerados de uva, bem como a ausência de gravidez. Não é incomum, muitas presenças e cistos ovarianos volumosos são lembrados. A ultrassonografia é muito
importante no diagnóstico da diferenciação entre a doença trofoblástica da gravidez (primavera e sua variante), gravidez perturbada (aborto espontâneo) ou gravidez tubal (ectópica ou extrauterina). Todos os pacientes com tumores trofoblásticos revelam níveis muito altos de hCG (gonadotropinas coriônicas humanas). O controle e acompanhamento dessas doses de hormônios
no sangue é fundamental para o diagnóstico e para monitorar e monitorar o desenvolvimento ou regressão da doença. NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ;) NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ;) O tratamento consiste no chamado esvaziamento da primavera através da curetagem, de preferência por sugação/aspiracional e sob infusões de ocitocina
anesthus e intravenosa, para ajudar as contrações do útero durante e após o esvaziamento. Na grande primavera, grandes sangramentos ou perfurações uterinas podem ocorrer durante a cirurgia. Estruturas hospitalares adequadas, bancos de sangue e equipe médica devem ser fornecidas até mesmo para possibilidades NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ;) NÃO
PARE AGORA. Nwo. MAIS DEPOIS de sua ;) Embora ocorra o aborto espontâneo e até mesmo em casos de soluções cirúrgicas, estudos anatomopatológicos das substâncias coletadas para o diagnóstico final da doença são indispensáveis. A diminuição progressiva do HCG deve ocorrer até que seu sangue negativo nas primeiras semanas após ser desocupado. Com a
presença de hCG após 12 semanas de esvaziamento, devemos considerar a possibilidade da persistência do tecido molar na cavidade uterina, a transformação em uma doença trofoblástica maligna chamada choriocarcinoma ou mesmo a ocorrência de uma nova gravidez. NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ;) NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ;) Na
verdade, é indispensável que o paciente, que tem uma hidaform de mola, seja controlado através de uma dose semanal de hCG (até negativo) e use substâncias contraceptivas por pelo menos 6 meses. Dada a transformação em uma doença trofoblástica de gravidez maligna, o tratamento com certa quimioterapia (Methodrex) isolado ou equipado com histerectomia é indicado.
O controle do nível de HCG no sangue deve ser feito durante toda a sua vida. O prognóstico de primavera hidaform devidamente tratado é um sucesso absoluto em mais de 90%. NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ;) NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ;) Diante de uma doença trofoblástica de gravidez maligna (choriocarcinoma), siga um
acompanhamento rigoroso por pelo menos um ano, vendo a possibilidade de condições desfavoráveis e agravantes como colorocarcinoma metastático, condição que espalha células malignas para órgãos como fígado, pulmões e cérebros. O prognóstico para doenças malignas sem metástase, sob terapias adequadas, leva à cura em quase todos os pacientes, que sempre
reagem positivamente com um único agente quimioterápico. Sem dúvida, mulheres com metástase têm prognóstico mais estreito, com menor sobrevida. NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ;) NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ;) Após esvaziar a gravidez molar com a presença negativa de hCG sanguíneo, a mulher pode engravidar novamente após 6
meses. Pacientes com doença trofoblástica maligna são tratados com quimioterapia, esperam um ano, com mamações recorrentes de HCG, para serem expostos a novas gestações, uma vez que há risco recorrente de doença trofoblástica da gravidez após um e 15% após duas gestações molares. A gravidez e o trabalho de parto não estão em risco, honrando os prazos de
segurança após o tratamento da doença trofoblástica. No entanto, devemos estar sempre alertas nas avaliações de nível pélvico do HCG e ultrassom. NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ;) NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ;) ;)
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