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Έξω γεννητικά όργανα 

Εφήβαιο ή όρος της Αφροδίτης 
Μεγάλα και µικρά χείλη 
Κλειτορίδα 
Πρόδοµος του κολεού 
Βολβοί του προδόµου 
Βαρθολίνειοι αδένες 
Παραουρηθραίοι αδένες 
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Έξω γεννητικά όργανα 



Έσω γεννητικά όργανα 

Κόλπος ή κολεός 
Μήτρα 
Σάλπιγγες 
Ωοθήκες 
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Έσω γεννητικά όργανα 



Γυναικολογική εξέταση 
Πυελική εξέταση (1/10) 

Θέσης λιθοτοµής  
– Γυναικολογικό Bumm 

Ουροδόχος κύστη κενή 



Γυναικολογική εξέταση 
Πυελική εξέταση (2/10) 

Επισκόπηση αιδοίου µεγάλων χειλέων, 
µικρών χειλέων, κλειτορίδας, περινέου 
– Σηµεία φλεγµονής, εξελκώσεις, εξωφυτικές 
διεργασίες, αλλαγές στη χροιά δέρµατος 

– Έξω στόµιο ουρήθρας, πίεση για έκκριµµα 
– Βαρθολίνειος, πιθανή φλεγµονή 
– Valsalva, κυστεοκήλη, ορθοκήλη, πρόπτωση 
µήτρας, ακράτεια ούρων 

 









Πρόπτωση µήτρας 



Γυναικολογική εξέταση 
Πυελική εξέταση (3/10) 

Επισκόπηση µε µητροσκόπιο 
– Τράχηλος µήτρας 

Τραχηλικό στόµιο 
– Άτοκος: στρόγγυλο & µικρό 
– Πολυτόκος: εκγάρσια σχισµή 

Εκκρίσεις 
– Κ/Α κολπικών & τραχηλικών υγρών 

Παρουσία αίµατος 
– Σχέση µε εµµηνορρυσία 

Εξωφυτικές βλάβες 



Γυναικολογική εξέταση 
Πυελική εξέταση (4/10) 

Επισκόπηση µε µητροσκόπιο 
– Τράχηλος µήτρας 

Εξωφυτικές βλάβες 
– Φλεγµονώδεις (ερυθρότητα, οίδηµα, εξέλκωση) 
– Νεοπλασµατικές (εξωφυτικές, πολυποειδείς, διόγκωση) 
– Τραυµατικές (ουλές, πρόσφατες ρήξεις) 
– Κύστεις (Ωάρια Naboth, κύστεις κόλπου) 

– Ύποπτες βλάβες 
Κολποσκόπηση 
Βιοψία 



Λήψη Παπ τεστ 



Γυναικολογική εξέταση 
Πυελική εξέταση (6/10) 

Αµφίχειρη 
γυναικολογική εξέταση 
– Μήτρα 
– Μάζες πυέλου 
– Τράχηλος & Κολπικοι 
θόλοι 

– Εξαρτήµατα 
 



Γυναικολογική εξέταση 
Πυελική εξέταση (7/10) 

Αµφίχειρη γυναικολογική 
εξέταση µήτρας 
– Θέση  

Κλίση & Κάµψη 

– Μέγεθος 
– Σχήµα & Συµµετρία 
– Σύσταση  

Σαν αχλάδι, υπόσκληρη σύσταση, 
καλώς κινητή 

– Κινητικότητα 
– Ευαισθησία 

 



Γυναικολογική εξέταση 
Πυελική εξέταση (8/10) 

  Ψηλάφηση µάζας 
– Θέση 
– Σχήµα 
– Σύσταση 
– Ενδεχόµενη ευαισθησία 
– Καθήλωση ή µη σε 
παρακείµενους ιστούς 



Γυναικολογική εξέταση 
Πυελική εξέταση (9/10) 

Ψηλάφηση τραχήλου & κολπικών θόλων 
– Σύσταση 
– Τραχηλικό στόµιο 

∆ιαστολή 
Ευαισθησία στην εγκάρσια/προσθιοπίσθια 
µετακίνηση 



Γυναικολογική εξέταση 
Πυελική εξέταση (10/10) 

Ψηλάφηση των εξαρτηµάτων 
– Φυσιολογικά η σάλπιγγες δεν είναι ψηλαφητές 

Ευρήµατα από τα εξαρτήµατα 
– Ευαισθησία 
– Χαρακτηριστικά (Σύσταση, κινητικότητα) 
– Σχέση µε µήτρα 



Παθήσεις των γεννητικών οργάνων 

Ενδοµητρίωση – Αδενοµύωση 
Φλεγµονές του γυναικείου γεννητικού 
συστήµατος 
Πυελική χαλάρωση – Ακράτεια ούρων 
Παθήσεις του αιδοίου και του κόλπου 
Παθήσεις του τραχήλου της µήτρας 
Παθήσεις της µήτρας και των σαλπίγγων 
Παθήσεις των ωοθηκών 



Φλεγµονές του γυναικείου 
γεννητικού συστήµατος 

Αιδοιοκολπίτιδες 
– Τριχοµοναδική κολπίτιδα 
– Μυκητιασική κολπίτιδα 
– Βακτηριακή κολπίτιδα 
– Γονοκοκκική κολπίτιδα 
– Έρπης των γεννητικών οργάνων 
– Οξυτενή κονδυλώµατα 
– Σύφιλη 

Φλεγµονή των βαρθολίνειων αδένων 
Φλεγµονές του τραχήλου της µήτρας 



Φυσιολογικό κολπικό περιβάλλον 

Οιστρογόνα 
Κολπική χλωρίδα 
– Γαλακτοβάκιλλος κόλπου 
– Υπεροξειδάσες: διάσπαση γλυκογόνου 
– Παραγωγή γαλακτικού οξέος 

Όξινο κολπικό pH (<4,5) 
Προστασία έναντι παθογόνων µικροβίων 



Ανάπτυξη παθογόνων µικροοργανισµών 
– Σεξουαλικές σχέσεις 
– Αντισυλληπτικά 
– Τρόποι ένδυσης 
– Υγιεινή (π.χ. ταµπόν) 

Φυσιολογικό κολπικό περιβάλλον 



Αιδοιοκολπίτιδες 

Οίδηµα αιδοίου 
Ερυθρότητα αιδοίου 
Κνησµός 
Πρωκτίτιδα 
∆υσπαρεύνεια 
∆υσουρία 
Αύξηση κολπικών υγρών 



Τριχοµοναδική κολπίτιδα – 1  

Σεξουαλικώς µεταδιδόµενη φλεγµονή 
Συνήθως συνυπάρχει µε γονόκοκκο, 
χλαµύδια, HIV 
Μετάδοση µε  
– υγρές πετσέτες,  
– ρούχα,  
– σπόγγους,  
– πισίνες,  
– µπανιέρες 



Τριχοµοναδική κολπίτιδα – 2 

Αύξηση κολπικής έκκρισης 
Πρασινωπά και αφρώδη κολπικά υγρά 
pH: 4,5 – 5,5  
Έντονα υποκειµενικά συµπτώµατα 
– Αίσθηµα καύσου, κνησµός, πόνος, δυσουρία 

Κλινική εικόνα 
– Οιδηµατώδης κόλπος, εξέρυθρος, 
χαρακτηριστικές πετέχειες 

– Τράχηλος µε όψη φράουλας 



Μυκητιασική κολπίτιδα – 1  

Υπεύθυνοι µικροοργανισµοί 
– Candida Albicans 
– Torulopsis glabrata 
– Candida tropicalis (υποτροπές)  

Μύκητες: φυσιολογική χλωρίδα 
δέρµατος και εντέρου αλλά δυνητικά 
παθογόνοι στον κόλπο 
Προστασία λόγω κυτταρικής ανοσίας 



Μυκητιασική κολπίτιδα – 2 

Ανευρίσκονται συχνά 
– Έγκυες γυναίκες 
– ∆ιαβητικές 
– Αντισυλληπτικά 
– Λήψη αντιβίωσης   

Έκκριµα λευκωπό, παχύρρευστο, άοσµο, 
µε µορφή «κοµµένου» γάλακτος 
Υποκειµενικά συµπτώµατα 
– Αίσθηµα καύσου, κνησµός, πόνος, δυσουρία 



Βακτηριακή κολπίτιδα 

Gardnerella vaginalis 
∆ιάγνωση 
– Έκκριµα λευκωπό, οµοιογενές, άφθονο 
– Τεστ αµινών (+) (οσµή ιχθύος µε ΚΟΗ 10% 
στο κολπικό έκκριµα) 

– Απουσία γαλακτοβάκιλων και λευκοκυττάρων 
– Χρώση κατά Gram 

Θεραπεία 
– Μετρονιδαζόλη 



Γονοκοκκική αιδοικολπίτιδα 

Neisseria gonorrhoeae 
Συνήθως εκτεταµένη πυελική φλεγµονή 
Gram (-) διπλόκοκκοι στον τράχηλο και 
την ουρήθρα 
Θεραπεία 
– Πενικιλίνη 
– ∆οξυκυκλίνη 



Έρπης γεννητικών οργάνων 

Ιός του απλού έρπητα τύπου 2 (HSV-2) 
Σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα 
Α΄ φάση 
– Αρχικά: επώδυνη αιδοιοκολπίτιδα, τραχηλίτιδα, 
ουρηθρίτιδα 

Β΄ φάση 
– Υποτροπιάζουσα, ήπια, βραχείας διάρκειας 
Και στις δύο φάσεις διασπορά του HSV 
Μετάδοση στο νεογνό κατά τον τοκετό 
Θεραπεία 
– Acyclovir (από του στόµατος / τοπικά) 



Ερπητικές αλλοιώσεις αιδοίου 



Οξυτενή κονδυλώµατα 

Ιός των ανθρωπίνων κονδυλωµάτων (HPV) 
Σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα 
Κλινική εικόνα 
– Χαρακτηριστικά επάρµατα στο δέρµα αιδοίου 
– Μετάδοση στην περιπρωκτική περιοχή 
– ∆ιασπορά και αναµόλυνση 

Θεραπεία 
– ∆ιάλυµα ποδοφυλίνης 
– Ηλεκτροκαυτηρίαση 
– Εξάχνωση µε LASER 



Οξυτενή κονδυλώµατα 



Σύφιλη 

Treponema pallidum 
Σεξουαλική επαφή 
Φάσεις νόσου 
– Φάση επώασης 
– Πρωτογενής σύφιλη (βαθύ έλκος µε δορυφόρο αδενίτιδα) 
– ∆ευτερογενής σύφιλη (κηλιδοβλατιδώδης πλάκες στη γεννητική 
περιοχή και τη στοµατική κοιλότητα, αλωπεκία) 

– Τριτογενής σύφιλη (λανθάνουσα, διάρκεια ετών, 
πολυσυστηµατική) 

∆ιάγνωση 
– Μικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου / χαρακτηριστικές βλάβες 
Θεραπεία 
– Πενικιλίνη 



Συφιλιδικό έλκος 



Φλεγµονή βαρθολινείων 

Απόφραξη εκφορητικών πόρων αδένων 
Κλινική εικόνα 
– Ετερόπλευρο ερύθηµα και διόγκωση στο σύστοιχο 
χείλος 

– Πόνος 
– Υποτροπιάζουσα κατάσταση 

Θεραπεία 
– Αντιβίωση 
– ∆ιάνοιξη / Παροχέτευση αποστήµατος 
– Μαρσιποποίηση βαρθολινείου 



Κύστη βαρθολινείου αδένος 



Βαρθολινίτιδα 



Φλεγµονές του γυναικείου 
γεννητικού συστήµατος 

Φλεγµονώδης νόσος της πυέλου 



Φλεγµονώδης νόσος της πυέλου 



Πυελική χαλάρωση 

Κυστεοκήλη 
Πρόπτωση µήτρας 
Ορθοκήλη 
Πρόπτωση κολπικού κολοβώµατος 



Κυστεοκήλη 



Κυστεοκήλη 



Κυστεοκήλη 



Πρόπτωση µήτρας 



Πρόπτωση µήτρας 



Πρόπτωση µήτρας 



Πρόπτωση µήτρας 



Πρόπτωση µήτρας 



Ορθοκήλη – Εντεροκήλη 



Ορθοκήλη – Εντεροκήλη 



Ορθοκήλη – Εντεροκήλη 



Παθήσεις του αιδοίου και του κόλπου 

Αιδοίο 
– Καλοήθεις 
– Κακοήθεις 

Κόλπος 
– Καλοήθεις 
– Κακοήθεις 



Καρκίνος αιδοίου 



Παθήσεις του τραχήλου της µήτρας 

Εξέταση του τραχήλου / Κολποσκόπηση 
Καλοήθεις όγκοι του τραχήλου 
Τραχηλική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία 
Καρκίνος του τραχήλου της µήτρας 



HPV – συχνότητα 



Φυσιολογική ζώνη µετάβασης στον τράχηλο της µήτρας. 
Απάντηση ιστών κατά το φωτισµό της κολποσκόπησης.  

Κολποσκόπηση – 1  



Κολποσκόπηση – 2  



Κολποσκόπηση – 3  



Παθήσεις της µήτρας και των 
σαλπίγγων 

Συγγενείς ανωµαλίες της µήτρας 
Καλοήθεις όγκοι της µήτρας  
– Ινοµυώµατα 
– Πολύποδες του ενδοµητρίου 

Κακοήθεις όγκοι της µήτρας 
– Καρκίνος του ενδοµητρίου 
– Σάρκωµα 

Όγκοι των σαλπίγγων 



Κυριότερες Ανωµαλίες 



ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝ∆ΟΜΗΤΡΙΟΥ 
 (WHO) Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας,1994  

 

 Άτυπη υπερπλασία                   Υπερπλασία χωρίς ατυπία 

  
 
 Απλή            Σύνθετη           Απλή       Σύνθετη 



Συχνότητα Σεξουαλικής ∆υσλειτουργίας Ποσοστά γυναικών που 
είναι σεξουαλικώς ενεργείς στην τελευταία 2ετία.                     
Group 1: Πάσχουσες, Group 2: Μη Πάσχουσες. 

Geiss et al. Urology 2003; 62: 514. 

Γυναικολογικές παθήσεις & 
Σεξουαλικότητα 



Γυναικολογικές επεµβάσεις & 
Σεξουαλικότητα 

Achtari et al. BPRCOG 2005; 19: 993.  



Γυναικολογικές επεµβάσεις & 
Σεξουαλικότητα 

Achtari et al. BPRCOG 2005; 19: 993.  



Καλοήθεις παθήσεις & 
Σεξουαλικότητα 

Handa et al. AJOG 2004; 191:751.  



Σχόλια – Συµπεράσµατα  

Το εύρος των γυναικολογικών 
παθήσεων είναι µεγάλο 
Πολλές παθήσεις επηρεάζουν την 
ποιότητα ζωής 
Οι γυναικολογικές καταστάσεις εξ 
ορισµού υπεισέρχονται στη 
σεξουαλικότητα της γυναίκας 


