
Κολποσκόπηση
Τεχνική και Διάγνωση





Κολποσκόπηση
Τεχνική και Διάγνωση

Υπό την αιγίδα του Εθνικού Κολλεγίου  
Μαιευτήρων και Γυναικολόγων της Γαλλίας

Σύμβουλοι έκδοσης: 
Jacques Lansac, Philippe Descamps

Jacques Marchetta
Philippe Descamps

Με τη συνεργασία των
J.-J. Baldauf, Ch. Bergeron, J.-P. Bilhaut,  
G. Body, J.-P. Bory, J.-Ch. Boulanger,  
L. Catala, B. Crézé, J. Gondry, A. Guillemotonia,  
J.-L. Leroy, P. Lopes, H. Marret, J.-L. Mergui,  
J. Monsonego, Ch. Quéreux, P. Verhoest

Πρόλογος
Γεώργιος Δ. Βλάχος
Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Μετάφραση - Επιμέλεια
Αναστασία Η. Πέτσα 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος



ISBN:  978-960-6802-79-9

Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας

Δημιουργικό: Α. ΜΕΪΜΑρογλου        Εκτύπωση: Στ. ΚοτΣΑτοΣ & ΣΙΑ ο.Ε.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου ή μέρους αυτού με οποιοδήποτε μέσο (φωτοτυπία, 
εκτύπωση, μικροφίλμ, ή άλλη μηχανική ή ηλεκτρονική μέθοδο), χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Μαυρομιχάλη 2-4, Αθήνα, 10679, Τηλ.: 210.3635343, Fax.: 210.3628173
e-mail: medbooks@hol.gr,   info@konstadaras.gr      www.konstadaras.gr 

Copyright © 2015, ΙατρΙκες εκδοςεΙς κωνςτανταρας

Κολποσκόπηση
Τεχνική και Διάγνωση

Ce logo a pour objet d'alerter le lecteur sur la menace que représente pour l'avenir de l'écrit, tout 
particulièrement dans le domaine universitaire, le développement massif du « photo-copillage ». Cette pratique 
qui s'est généralisée, notamment dans les établissements d'enseignement, provoque une baisse brutale des 
achats de livres, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire 
éditer correctement est aujourd'hui menacée.
Nous rappelons donc que la reproduction et la vente sans autorisation, ainsi que le recel, sont passibles de 
poursuites. Les demandes d'autorisation de photocopier doivent être adressées à l'éditeur ou au Centre 
français d'exploitation du droit de copie : 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris. Tél. 01 44 07 47 70.

DANGER

LE
PHOTOCOPILLAGE

TUE LE LIVRE

Dessins de Gisèle Trocquenet

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous pays.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages 
publiées dans le présent ouvrage, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. 
Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non 
destinées à une utilisation collective et, d'autre part, les courtes citations justifiées par le caractère scientifique 
ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-4, L. 122-5 et L. 335-2 du Code 
de la propriété intellectuelle).

© 2004, 2008, 2012, Elsevier Masson SAS.        ISBN : 978-2-294-10238-7

Elsevier Masson SAS, 62, rue Camille-Desmoulins, 92442 Issy-les-Moulineaux cedex 

www.elsevier-masson.fr

Οι ακριβείς ενδείξεις, οι ανεπιθύμητες ενέργειες και οι δοσολογίες για τα φάρμακα που αναφέρονται σε αυτό 
το βιβλίο, είναι πιθανόν να αλλάξουν. Ο αναγνώστης καλείται να ελέγξει τις πληροφορίες των κατασκευαστών 
στη συσκευασία των φαρμάκων. Οι συγγραφείς, οι επιμελητές, οι εκδότες ή οι διανομείς δεν είναι υπεύθυνοι 
για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή για οποιεσδήποτε συνέπειες από την εφαρμογή των πληροφοριών σε αυτόν 
τον τίτλο και δεν παρέχουν καμία εγγύηση, που είτε δηλώνετε, είτε υπονοείτε, αναφορικά με το περιεχόμενο 
της έκδοσης. Οι συγγραφείς, οι επιμελητές, οι εκδότες, και οι διανομείς δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη 
για οποιαδήποτε βλάβη ή / και ζημία που προκύπτουν σε πρόσωπα ή περιουσία από την παρούσα έκδοση.



J.-J. Baldauf, professeur des universités, 
praticien hospitalier, chef du service de 
gynécologie-obstétrique, hôpital de Hautepierre, 
centre hospitalier et universitaire, Strasbourg.

Ch. Bergeron, médecin anatomopathologiste, 
laboratoire Cerba, Cergy-Pontoise.

J.-P. Bilhaut,  médecin, gynécologue attaché de 
colposcopie, service de gynécologie-obstétrique, 
centre hospitalier et universitaire, Caen.

G. Body, professeur des universités, praticien 
-hospitalier, chef du service de gynécologie-
-obstétrique, hôpital Bretonneau, centre 
hospitalier et universitaire, Tours.

J.-P. Bory, praticien hospitalier, chirurgien 
gynécologue accoucheur, service de gynécologie-
-obstétrique, centre hospitalier et universitaire, 
Reims.

J.-Ch. Boulanger, professeur des universités, 
praticien hospitalier, service de gynécologie--
obstétrique, centre hospitalier et universitaire, 
Amiens.

L. Catala, praticien hospitalier chirurgien 
gynécologue accoucheur, service de gynécologie 
obstétrique, centre hospitalier et universitaire 
d'Angers.

B. Crézé, médecin, chirurgien gynécologue 
accoucheur, clinique de l'Anjou, Angers.

Ph. Descamps, professeur des universités, 
praticien hospitalier, chef du service de 
gynécologie-obstétrique, centre hospitalier et 
universitaire, Angers.

J. Gondry, professeur des universités, praticien 
hospitalier, chef du service de gynécologie-
obstétrique, centre hospitalier et universitaire, 
Amiens.

A. Guillemotonia, médecin, gynécologue 
attaché de colposcopie, service de gynécologie-
obstétrique, hôpital Pitié-Salpêtrière, centre 
hospitalier et universitaire, Paris.

J.-L. Leroy, professeur des universités, 
praticien hospitalier, service de gynécologie, 
hôpital Jeanne-de-Flandre, centre hospitalier et 
universitaire, Lille.

P. Lopes, professeur des universités, praticien 
hospitalier, service de gynécologie-obstétrique, 
centre hospitalier et universitaire, Nantes.

J. Marchetta, chirurgien gynécologue 
accoucheur, service de gynécologie-obstétrique, 
centres hospitaliers et universitaires, Angers, 
Nantes et Tours.

H. Marret, professeur des universités, praticien 
hospitalier, service de gynécologie-obstétrique, 
hôpital Bretonneau, centre hospitalier et 
universitaire, Tours.

J.-L. Mergui, chirurgien gynécologue 
accoucheur, service de gynécologie obstétrique, 
hôpital Tenon, Paris.

J. Monsonego, gynécologue oncologue, Institut 
du col, 174, rue de Courcelles – 75017 Paris.

Ch. Quéreux, professeur des universités, 
praticien hospitalier, service de gynécologie-
obstétrique, centre hospitalier et universitaire, 
Reims.

P. Verhoest, praticien hospitalier, service de 
gynécologie-obstétrique, centre hospitalier et 
universitaire, Amiens.

Κατάλογος Συνεργατών

V





«Κουραζόμαστε με τα πάντα, εκτός από 
το να κατανοήσουμε…»
Αυτό το απόφθεγμα του Βιργιλίου κυρια- 
ρχεί πάντα στο πνεύμα μου, προκειμέ-
νου να ενισχύσει την εξέλιξή μου στον 
τομέα της κολποσκόπησης.
Ωστόσο, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής 
πάνω από όλα στη σύζυγό μου Marie – 
Ange, η οποία ήταν πάντα στο πλάι μου, 
προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το έρ-
γο, που αποτελεί σύνθεση ενός μακρυ-
νού ταξιδιού.

Θα ήθελα επίσης να αποτίσω ένα φό-
ρο τιμής κυρίως στο φίλο μας Renzo 
Barrasso, που μας άφησε τόσο ξαφνι-
κά. Αποτελούσε σημείο αναφοράς για 
όλους μας στην κολποσκόπηση, φίλος 
προσεκτικός σ τις απαιτήσεις του κα-
θενός και δυναμικός γραμματέας της 
Γαλλικής Εταιρείας Κολποσκόπησης 
(SFCPCV), τον οποίο διαδέχτηκα με 
υπερηφάνεια και συγκίνηση.

 J. Marchetta
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Αυτό το σύγγραμμα για την κολποσκόπηση 
αφορά την παρουσίαση μίας συνθετικής αλλά 
και περιεκτικής άποψης, καθώς και μίας ιατρι-
κής τεχνικής που αποσκοπεί στη διερεύνηση 
του τραχήλου και του κόλπου, από τις φυσιο-
λογικές εικόνες έως και τις πλέον σοβαρές πα-
θολογίες.

Οι εικόνες που αφορούν το αιδοίο θα συζητη-
θούν περιληπτικά, απλά και μόνο συμπληρω-
ματικά, δεδομένου ότι η «κολπο» – σκόπηση 
αφορά τις εικόνες που παρατηρούνται στον 
κόλπο και τον τράχηλο.

Το συγκεκριμένο σύγγραμμα δεν αφορά την 
παθολογία του κόλπου και του τραχήλου, το 
οποίο αποτελεί άλλο αντικείμενο. Αυτό το βι-
βλίο περιορίζεται αποκλειστικά στην αποσα-
φήνιση των ενδείξεων, της ορθής πρακτικής 
και των αναμενόμενων αποτελέσματων της 
κολποσκόπησης, η οποία βρίσκει τη θέση της 
στη διαγνωστική προσπέλαση των παθολογι-
κών διαδικασιών, τις θεραπευτικές ενδείξεις 
και την επίτευξη συνεπούς θεραπευτικής πα-
ρέμβασης. 

Συνεπώς, σε αυτό το σύγγραμμα, δε θα αναλυ-
θούν οι παθολογικές εικόνες των δυσπλασιών, 
για παράδειγμα. Αντίθετα, θα μάθει ο ανα-
γνώστης να αναγνωρίζει μία άτυπη ζώνη με-
τάπλασης 2ου βαθμού, στο επίπεδο της οποίας 
πρέπει να ληφθεί δείγμα βιοψίας, διότι εννέα 
στις δέκα φορές εντοπίζεται δυσπλασία. Επί-
σης, μπορεί να μάθει να υποπτεύεται την πα-
ρουσία του ιού HPV σε μία ζώνη μετάπλασης 
αλλά δε θα γνωρίζει το ρόλο του ιού HPV στην 
παθογένεση των ασθενειών. 

Ως εκ τούτου, είναι ένα τεχνικό βιβλίο, το οποίο 
περιέχει τα θεμέλια αυτής της υπέροχης διε- 

ρεύνησης του τραχήλου και του κόλπου.  
Η διερεύνηση αυτή γεννήθηκε το 1924 με την 
προτροπή του Hinselmann και εισήχθη στη 
Γαλλία το 1950 από τους υποστηρικτές της, με-
ταξύ των οποίων αναφέρονται οι ιατροί Raoul 
Palmer, Fernand Coupez και René Cartier.  
Οι επόμενες γενιές των γυναικολόγων πρέπει 
να ευγνωμονούν αυτούς τους πρωτοπόρους, 
καθώς έθεσαν τις βάσεις για μία αξιοθαύμαστη 
μεθοδολογία για τη διαχείριση των παθήσεων 
του τραχήλου και του κόλπου και επέτρεψαν 
επίσης μία σαφή κατανόηση της απεικόνισης 
της φυσιολογίας του τραχήλου και των μετα-
πλάσεών του. 

Ελπίζουμε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των 
νεότερων, οι οποίοι θα ανακαλύψουν αυτό το 
καταπληκτικό κεφάλαιο της γυναικολογίας 
που αντιπροσωπεύει την περιοχή του κόλπου, 
του τραχήλου και του αιδοίου. Παράλληλα, ελ-
πίζουμε οι περισσότερο ώριμοι να συνθέσουν 
τις γνώσεις και τις καθημερινές πρακτικές 
τους σε αυτόν τον τομέα, ενώ οι πλέον ικανοί 
να υποβάλλουν τις ιδέες τους προκειμένου να 
βελτιώσουν περαιτέρω την επόμενη έκδοση. 

Η υλοποίηση μίας τρίτης έκδοσης αντανακλά 
την επιτυχία των δύο πρώτων και ευχαριστώ 
πολύ θερμά όλους τους συνεργάτες σε αυτό το 
σύγγραμμα, των οποίων η εμπειρία μας μετα-
δίδεται και επιτρέπει τη βελτίωση των τεχνικών 
στοιχείων των διαφόρων κεφαλαίων. Επίσης, 
ευχαριστώ θερμά τους πιστούς συγγραφείς της 
αρχικής έκδοσης που εργάστηκαν εδώ προκει-
μένου να επικαιροποιήσουν τα κεφάλαιά τους, 
αλλά και τους νεοεισερχόμενους, όπως ο Dr. 
Jean – Luc Mergui, που παρέχουν τη μοντέρ-
να αντίληψή τους. Επίσης, ευγνωμονώ το φίλο 
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μου Jean – Pierre Bilhaut, με τον οποίο έχου-
με αναλάβει, για περισσότερο από δέκα χρό-
νια, τη διδασκαλία της κολποσκόπησης στη 
δυτική περιοχή της Γαλλίας με διαρκή επιτυ-
χία. Εξάλλου, για αυτό το λόγο, επειδή δηλαδή 
έχουν ενωθεί τα πιο διάσημα ονόματα της κολ-
ποσκόπησης σε αυτό το σύγγραμμα, δεν ανα-
ζητήσαμε να γίνεται συστηματική αναφορά σε 

μεγάλες εθνικές και διεθνείς εκδόσεις σχετι-
κά με το θέμα. Προτιμήθηκε να εκτεθούν στο 
σύγγραμμα οι πρακτικές εμπειρίες μας, κα-
θώς προσεγγίζουν περισσότερο την καθημε-
ρινή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν όλοι.

Jacques Marchetta
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Τις τελευταίες δεκαετίες η κολποσκόπηση έγι-
νε ένα αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης 
των γυναικολόγων, διότι μέσω αυτής είναι δυ-
νατή η διερεύνηση του γεννητικού συστήματος 
της γυναίκας και συγκεκριμένα η χαρτογράφη-
ση υπαρχουσών βλαβών, η θεραπεία τους, η 
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της θερα-
πείας και η λήψη στοχευμένων βιοψιών.

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη του 
τραχήλου της μήτρας έπειτα ένα παθολογικό 
Pap test αλλά με την πάροδο του χρόνου και 
την αυξανόμενη εμπειρία έγινε αναντικατάστα-
το μέσο για τη μελέτη όλου του πρωκτογεννητι-
κού συστήματος.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην καθημερι-
νή άσκηση της Ιατρικής ένας γυναικολόγος δεν 
είναι το τι θα κάνει εάν έχει τη διάγνωση μιας 
βλάβης αλλά το πώς θα διαγνώσει τη βλάβη και 
συγκεκριμένα πώς θα διαγνώσει μία παθολογι-
κή εικόνα ώστε να κάνει στοχευμένη βιοψία.

Στη λύση αυτού του προβλήματος έρχεται να 
συμβάλλει και στην Ελλάδα η μεταφρασμέ-

νη έκδοση του βιβλίου «Κολποσκόπηση –  
Τεχνική και Διάγνωση» των J. Marchetta και 
P. Descamps. Το γεγονός ότι αυτή είναι η τρίτη 
έκδοση δείχνει την επιτυχία του εγχειρήματος 
και την αποδοχή του από τον ιατρικό κόσμο.

Στα 15 κεφάλαια αυτού του τεχνικού βιβλίου, 
που έχουν γράψει καταξιωμένοι γυναικολόγοι, 
οι νέοι γυναικολόγοι θα αποκτήσουν τις απα-
ραίτητες πρακτικές γνώσεις που αφορούν στην 
κολποσκόπηση του κόλπου, του τραχήλου και 
του αιδοίου και οι παλαιότεροι θα έχουν την 
ευκαιρία να συμπληρώσουν και να συνθέσουν 
τις γνώσεις τους.

Είμαι σίγουρος ότι αυτό το βιβλίο θα αποδει-
χθεί χρήσιμο σε κάθε έναν που έχει την ευ-
καιρία να βλέπει ασθενείς με ανωμαλίες του 
κατώτερου γεννητικού συστήματος.

Γεώργιος Δ. Βλάχος
Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας

Πανεπιστημίου Αθηνών
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