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Εισαγωγή/Σκοπός: Η μελέτη της τελικής ιστολογικής διάγνωσης των περιπτώσεων με παθολογική 

κυτταρολογία τραχήλου στις οποίες διαπιστώθηκε μη ικανοποιητική κολποσκοπική εικόνα.  

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη των περιπτώσεων που προσήλθαν με 

παθολογική κυτταρολογία τραχήλου στο Κολποσκοπικό Ιατρείο της Γ’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής κατά 

την περίοδο 2007-2013 και αναλύθηκαν οι περιπτώσεις στις οποίες κατά τη διενέργεια κολποσκόπησης η 

κολποσκοπική εικόνα είχε κριθεί ως μη ικανοποιητική. Μελετήθηκαν τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, η 

κυτταρολογική διάγνωση κατά Παπανικολάου, η κολποσκοπική διάγνωση καθώς και η ιστολογική διάγνωση των 

βιοψιών εξωτραχήλου. Αναλύθηκαν οι περιπτώσεις στις οποίες, λόγω της μη ικανοποιητικής κολποσκόπησης, 

διενεργήθηκε απόξεση ενδοτραχήλου ή διαγνωστική κωνοειδής εκτομή. Ανασκοπήθηκε η τελική ιστολογική 

διάγνωση των περιπτώσεων αυτών και συγκρίθηκε τόσο με την κολποσκοπική όσο και με την ιστολογική 

διάγνωση των βιοψιών εξωτραχήλου.  

Αποτελέσματα: Επί συνόλου 472 κολποσκοπήσεων οι οποίες διενεργήθηκαν κατά το διάστημα της μελέτης, 

υπήρξαν 110 περιπτώσεις στις οποίες η κολποσκοπική εικόνα χαρακτηρίστηκε ως μη ικανοποιητική. 

Ενδοτραχηλική απόξεση πραγματοποιήθηκε σε 30 περιπτώσεις με μη ικανοποιητική κολποσκόπηση ενώ 

διαγνωστική loop διενεργήθηκε σε 23 περιπτώσεις. Συσχετίζοντας το τελικό ιστολογικό αποτέλεσμα με την 

ιστολογική διάγνωση από τις βιοψίες εξωτραχήλου, η τελική διάγνωση ήταν υψηλότερη σε σχέση με την αρχική 

στο 43.3% των περιπτώσεων (15/30 ενδοτραχηλικές αποξέσεις και 8/23 διαγνωστικές loop). Συγκεκριμένα, 

υπήρξαν 10 περιπτώσεις ιστολογικής διάγνωσης εξωτραχήλου CIN3 οι οποίες αποδείχτηκαν in situ καρκίνωμα, 

αντίστοιχα 2 περιπτώσεις CIN2 και 1 περίπτωση CIN1 που αποδείχτηκαν in situ καρκίνωμα, 4 περιπτώσεις CIN2 

που αποδείχτηκαν CIN3, 4 περιπτώσεις CIN1 που αποδείχτηκαν CIN2 και δύο περιπτώσεις με φυσιολογικό 

εξωτράχηλο που διαπιστώθηκε CIN1 και CIN3. Αντίστοιχα, συσχετίζοντας την τελική ιστολογική διάγνωση με 

την κολποσκοπική εκτίμηση, διαπιστώθηκε ύπαρξη βαρύτερης βλάβης σε ποσοστό 41.5% (22/53 περιπτώσεις).  

Συμπεράσματα: Η μη ικανοποιητική κολποσκοπική εικόνα θέτει την ένδειξη περαιτέρω διερεύνησης 

περιπτώσεων με παθολογική κυτταρολογία τραχήλου και οδηγεί στην τελική διαπίστωση υψηλότερου βαθμού 

αλλοιώσεων σε ποσοστό άνω του 40%.  

 


