
 

 

Τι είναι η κολποσκόπηση; 

Είναι µία απλή, µη επεµβατική και σύντοµη 
εξέταση (15 µε 20 λεπτά) . Ο ειδικός 
Γυναικολόγος παρατηρεί τον τράχηλο σε 
µεγάλη µεγέθυνση, µε την βοήθεια ειδικού 
µικροσκοπίου που λέγεται κολποσκόπιο. 

Πώς ακριβώς γίνεται η εξέταση; 

Η γυναίκα κάθεται στο ειδικό εξεταστικό 
κρεβάτι, όπως κατά την γυναικολογική εξέταση. 
Χρησιµοποιείται ένας κολποδιαστολέας έτσι 
ώστε να µπορεί να φανεί ο τράχηλος. Το 
κολποσκόπιο τοποθετείται στο άνοιγµα του 
κόλπου, έξω από αυτόν. Είναι ένα τηλεσκοπικό 
µικροσκόπιο, το οποίο µεγενθύνει την εικόνα 
έως και 60 φορές. Με την βοήθεια του 
κολποσκόπιου ο γιατρός είναι σε θέση να 
ελέγξε ι τον τράχηλο µε λεπτοµέρε ια .      
Χρησιµοποιούνται ειδικές ουσίες (οξικό οξύ, 
Lugol) και φωτισµός. Αν υπάρχει ύποπτη 
περιοχή  (ανάλογα µε το βαθµό) είναι πιθανόν 
ο γιατρός να πάρει ιστό για βιοψία. Αφαιρείται 
ανώδυνα ένα δείγµα ιστού (σαν κεφάλι 
καρφίτσας). Το δείγµα του ιστού τοποθετείται 
σε ένα µπουκαλάκι µε συντηρητικό και 
αποστέλλεται στο εργαστήριο για ιστολογική 
εξέταση. 

Ποιος ιατρός κάνει την κολποσκόπηση; 

Ο Γυναικολόγος και µάλιστα µε πιστοποίηση ότι 
είναι  ειδικός στην κολποσκόπηση. 

Γιατί η κολποσκόπηση πρέπει να 
γίνεται από Γυναικολόγο που έχει 
πιστοποίηση; 

Στην διάρκε ια της ε ιδ ικότητας του ο 
Γυνα ικολόγος δεν εκπα ιδεύετα ι στην 
κολποσκό-πηση . Η εκπαίδευση γίνεται 
αργότερα σε ε ιδ ικά κέντρα , και ε ίναι 
προαιρετική. Η πιστοποίηση ότι όντως έχει 
εκπαιδευτεί και γνωρίζει τα «µυστικά», τα λεπτά 
σηµεία της κολποσκό-πησης, δίνεται κατόπιν 
ε ι δ ι κ ώ ν γ ρ α π τώ ν ε ξ ε τ ά σ ε ω ν , πο υ 
οργανώνονται από Επιστη-µονικές Εταιρείες 
στις περισσότερες Ευρω-παϊκές χώρες. Στην 
Ελλάδα οι εξετάσεις δίνονται στην Ελληνική 
Ετα ι ρ ε ί α Παθολογ ί α ς Τραχήλου κα ι 
Κολποσκόπησης. Η πιστοποίηση εξασφαλίζει 
στη γυναίκα ότι ο γιατρός γνωρίζει το 
αντικείµενο της κολποσκόπησης και µπορεί να 
αντιµετωπίσει µε αξιοπιστία το πρόβληµά της. 

Πως ξέρω ότι ένας Γυναικολόγος είναι 
ειδικός στην κολποσκόπηση; 

Μπορείτε να ζητήσετε να δείτε το πιστο-
ποιητικό του ή να ανατρέξετε στο διαδίκτυο, 
στη λίστα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας 
Τραχήλου και Κολποσκόπησης, µε όλους τους 
Γυναικολόγους που είναι πιστοποιηµένοι ειδικοί 
στην κολποσκόπηση (http://www.hsccp.gr/
index.php/list). 

Πονάει η κολποσκόπηση; 

Όχι. Στη διάρκεια της εξέτασης ο ιατρός απλώς 
κοιτάει τον τράχηλο, τον κόλπο και το αιδοίο µε 
τη βοήθεια του κολποσκόπιου, για να 
διαπιστώσει αν υπάρχουν βλάβες που δεν 
φαίνονται µε γυµνό µάτι, κατά την απλή 
εξέταση. 

Θα χρειαστεί να πάρω νάρκωση; Όχι 

Θα χρειαστεί να νοσηλευτώ; Όχι             

Ποια µέρα του κύκλου είναι κατάλληλη 
για κολποσκόπηση; 

Όλες οι ηµέρες εκτός των ηµερών της 
περιόδου. Για σιγουριά αφήστε και 1-2 ηµέρες 
µετά το τέλος της περιόδου, ώστε να µην 
υπάρχει ούτε σταγόνα αίµα. 
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Χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν α κ ά ν ω κ ά π ο ι α 
προετοιµασία ή να αποφύγω κάτι; 

Αποφύγετε την σεξουαλική επαφή, τα κολπικά 
φάρµακα και τις κολπικές πλύσεις για δύο 
ηµέρες πριν από την εξέταση, καθώς µπορεί 
να συγκαλύψουν τα ανώµαλα κύτταρα. 

Αν χρειαστεί βιοψία, πονάει; 

Συνήθως δεν γίνεται καν αντιληπτή. Το δείγµα 
ιστού που αφαιρείται, είναι τόσο µικρό που 
µερικές γυναίκες δεν αισθάνονται τίποτα, ενώ 
άλλες περιγράφουν ένα αίσθηµα “τσιµπή-
µατος”. 

Σε ποιές περιπτώσεις πρέπει να γίνεται 
η εξέταση; 

• Μετά από κάθε µη φυσιολογικό τεστ 
Παπανικολάου. 

• Όταν υπάρχουν ορατές βλάβες στον 
τράχηλο, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα 
του τεστ Παπανικολάου. 

• Όταν διαγιγνώσκεται ατυπία πλακωδών 
κυττάρων, κύτταρα ASCUS, HPV λοίµωξη, 
ενδοεπιθηλιακές νεοπλασίες τραχήλου CIN I, 
CIN II, CIN III, LGSIL, HGSIL, διεισδυτικός 
καρκίνος τραχήλου της µήτρας, κονδυλώµατα 
αιδοίου, πρωκτού, κόλπου, τραχήλου. 

• Επιµένουσες φλεγµονές τραχήλου. 

• Παρακολούθηση προκαρκινικών καταστά-
σεων, έλεγχος µετά θεραπεία καρκίνου του 
τραχήλου. 

Τι θα δείξει η εξέταση; 

Η κολποσκόπηση θα δείξει µε λεπτοµέρεια την 
ύπαρξη, την έκταση, την βαρύτητα και το είδος 
της βλάβης, όπως και το αν χρειάζεται βιοψία. 

Τι πρέπει να προσέξω µετά; 

Συνήθως τίποτε. Σε ειδικές περιπτώσεις θα 
ενηµερωθείτε µετά την εξέταση. 

Πότε βγαίνει το αποτέλεσµα; 

Αµέσως µετά το τέλος της εξέτασης, θα 
ενηµερωθείτε για το τι έδειξε η εξέταση και θα 
σας δοθούν οδηγίες για πιθανή θεραπεία ή 
παρακολούθηση . Αν γ ίνε ι β ιοψία , το 
αποτέλεσµα συνήθως είναι έτοιµο σε 5-10 
ηµέρες (από τον Παθολογοανατόµο). 

Κι αν βρεθεί κάτι; 

Συχνά δεν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία, 
απλά επανέλεγχος, ανάλογα µε το είδος της 
βλάβης. 

Αν χρειαστεί θεραπεία; 

Ανάλογα το πρόβληµα που θα αποκαλυφθεί 
από την κολποσκόπηση ή/και την βιοψία, θα 
προταθεί η κατάλληλη θεραπεία. Αυτή µπορεί 
να είναι απλή παρακολούθηση µε ή χωρίς 
κολποσκόπηση, ή καυτηριασµός – εξάχνωση 
µε Laser, ή κωνοειδής εκτοµή µε αγκύλη 
διαθερµίας ( LLETZ). 


