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ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΞΩΕΞΩ
ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΟΡΓΑΝΩΝ

1. 1. ΚύστηΚύστη ΒαρθολίνειουΒαρθολίνειου αδένααδένα

ΟφείλεταιΟφείλεται στηνστην απόφραξηαπόφραξη τωντων εκφορητικώνεκφορητικών πόρωνπόρων

ΣυμπτωματολογίαΣυμπτωματολογία:: ευαισθησίαευαισθησία τηςτης αντίστοιχηςαντίστοιχης περιοχήςπεριοχής, , 
αυτόματοαυτόματο άλγοςάλγος, , δυσπαρευνίαδυσπαρευνία καικαι πυρετικήπυρετική κίνησηκίνηση

ΔιάγνωσηΔιάγνωση:: ΓυναικολογικήΓυναικολογική εξέτασηεξέταση

ΘεραπείαΘεραπεία::
1.1. ΧορήγησηΧορήγηση συστηματικήςσυστηματικής αντιβίωσηςαντιβίωσης
2.2. ΕγχειρητικήΕγχειρητική παροχέτευσηπαροχέτευση τουτου αδένααδένα ήή μαρσιποποίησημαρσιποποίηση

22. . ΚονδυλώματαΚονδυλώματα
ΟφείλεταιΟφείλεται στουςστους ιούςιούς ανθρώπινωνανθρώπινων κονδυλωμάτωνκονδυλωμάτων (HPV)(HPV)
ΜεταδίδονταιΜεταδίδονται μεμε τηντην σεξουαλικήσεξουαλική επαφήεπαφή
ΈχουνΈχουν λευκωπήλευκωπή χροιάχροιά
ΜπορείΜπορεί νανα είναιείναι ασυμπτωματικάασυμπτωματικά
ΣυνυπάρχουνΣυνυπάρχουν μεμε κονδυλώματακονδυλώματα τουτου κόλπουκόλπου & & τουτου
τραχήλουτραχήλου

ΔιάγνωσηΔιάγνωση:: ΚυτταρολογικήΚυτταρολογική εξέτασηεξέταση, , ΚλινικήΚλινική εξέτασηεξέταση, , 
ΚολποσκόπησηΚολποσκόπηση, , ΙστολογικήΙστολογική εξέτασηεξέταση, , HPV DNAHPV DNA

ΘεραπείαΘεραπεία:: ΕγχειρητικήΕγχειρητική εξαίρεσηεξαίρεση, , θεραπείαθεραπεία μεμε κυτταρολυτικάκυτταρολυτικά
χημικάχημικά, , ηλεκτροκαυτηρίασηηλεκτροκαυτηρίαση, , κρυοπηξίακρυοπηξία, , Laser Laser εξάχνωσηεξάχνωση, , 
Loop Loop διαθερμίαςδιαθερμίας

33. . ΈρπηςΈρπης
ΜεταδίδεταιΜεταδίδεται μεμε τηντην σεξουαλικήσεξουαλική επαφήεπαφή

ΣυμπτωματολογίαΣυμπτωματολογία: : αίσθημααίσθημα αιμωδίαςαιμωδίας, , μυρμηκιάσειςμυρμηκιάσεις, , κνησμόςκνησμός, , 
αίσθημααίσθημα καύσουκαύσου ήή πόνουπόνου, , πυρετόςπυρετός, , γενικήγενική αδιαθεσίααδιαθεσία, , 
μυαλγίαμυαλγία & & καταβολήκαταβολή
ΕίναιΕίναι υποτροπιάζουσαυποτροπιάζουσα κατάστασηκατάσταση μεμε άλλοτεάλλοτε άλλαάλλα
μεσοδιαστήματαμεσοδιαστήματα
ΧαρακτηριστικόΧαρακτηριστικό εξάνθημαεξάνθημα σταστα χείληχείλη τουτου αιδοίουαιδοίου

ΔιάγνωσηΔιάγνωση:: ΗΗ αναγνώρισηαναγνώριση μεμε βάσηβάση τηντην κλινικήκλινική εικόναεικόνα είναιείναι
συχνάσυχνά δύσκοληδύσκολη. . ΕργαστηριακήΕργαστηριακή απομόνωσηαπομόνωση ιούιού

ΘεραπείαΘεραπεία:: ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική
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44. . ΣύφιληΣύφιλη
ΚατεξοχήνΚατεξοχήν σεξουαλικάσεξουαλικά μεταδιδόμενομεταδιδόμενο νόσημανόσημα, , πουπου
οφείλεταιοφείλεται στηνστην ωχράωχρά σπειροχαίτησπειροχαίτη ((TreponemaTreponema
PallidumPallidum))

ΣυμπτωματολογίαΣυμπτωματολογία:: εμφάνισηεμφάνιση συφιλιδικούσυφιλιδικού έλκουςέλκους, , 
γενικευμένεςγενικευμένες δερματικέςδερματικές εκδηλώσειςεκδηλώσεις, , βακτηριαιμίαβακτηριαιμία, , 
αλωπεκίααλωπεκία πυρετόςπυρετός

ΔιάγνωσηΔιάγνωση:: ΚλινικήΚλινική εικόναεικόνα & & εργαστηριακήεργαστηριακή επιβεβαίωσηεπιβεβαίωση

ΘεραπείαΘεραπεία:: ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική αγωγήαγωγή

5. 5. ΚνησμόςΚνησμός
ΑποτελείΑποτελεί τοτο βασικόβασικό σύμπτωμασύμπτωμα στιςστις τριχομοναδικέςτριχομοναδικές & & 
βακτηριδιακέςβακτηριδιακές κολπίτιδεςκολπίτιδες, , σεσε παρασιτώσειςπαρασιτώσεις τουτου αιδοίουαιδοίου
καικαι τουτου εφηβαίουεφηβαίου, , στιςστις HPV HPV φλεγμονέςφλεγμονές & & τηντην Candida Candida 
AlbicansAlbicans

ΣπάνιαΣπάνια, , σεσε κακοήθειςκακοήθεις καταστάσειςκαταστάσεις έχουμεέχουμε επίσηςεπίσης κνησμόκνησμό

ΤοΤο αίσθημααίσθημα τουτου κνησμούκνησμού θαθα υποχωρήσειυποχωρήσει μετάμετά τηντην
θεραπείαθεραπεία τηςτης κατάστασηςκατάστασης πουπου τοτο προκάλεσεπροκάλεσε

ΕξωτερικοίΕξωτερικοί παράγοντεςπαράγοντες μπορείμπορεί νανα ευαισθητοποιούνευαισθητοποιούν & & νανα
ερεθίζουνερεθίζουν τοτο δέρμαδέρμα τηςτης περιοχήςπεριοχής

ΤοΤο αίτιοαίτιο ((σαπούνισαπούνι, , απορρυπαντικάαπορρυπαντικά, , αντισηπτικάαντισηπτικά, , 
συνθετικέςσυνθετικές ίνεςίνες εσωρούχωνεσωρούχων) ) πρέπειπρέπει νανα αναζητείταιαναζητείται

ΆλληΆλλη οντότηταοντότητα είναιείναι οο ψυχογενήςψυχογενής κνησμόςκνησμός

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΦΛΕΓΜΟΝΕΣΦΛΕΓΜΟΝΕΣ

ΚΑΙΚΑΙ
ΚΟΛΠΙΚΕΣΚΟΛΠΙΚΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣΕΚΚΡΙΣΕΙΣ
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ΟιΟι φλεγμονέςφλεγμονές τωντων γεννητικώνγεννητικών οργάνωνοργάνων τηςτης
γυναίκαςγυναίκας αποτελούναποτελούν συχνόσυχνό πρόβλημαπρόβλημα κάθεκάθε
ηλικίαςηλικίας, , κυρίωςκυρίως όμωςόμως τηςτης αναπαραγωγικήςαναπαραγωγικής

(18(18--48)48)

ΟφείλονταιΟφείλονται σεσε πλήθοςπλήθος αιτίωναιτίων, , προκαλώνταςπροκαλώντας
διαφορετικήδιαφορετική κάθεκάθε φοράφορά συμπτωματολογίασυμπτωματολογία

ΤαΤα περισσότεραπερισσότερα απόαπό τατα φλεγμονώδηφλεγμονώδη αίτιααίτια
προσβάλλουνπροσβάλλουν περισσότεραπερισσότερα τουτου ενόςενός εκεκ τωντων
γεννητικώνγεννητικών οργάνωνοργάνων, , ενώενώ άλλαάλλα είναιείναι ειδικάειδικά

γιαγια έναένα απαπ’’ αυτάαυτά

ΑιδοιοκολπίτιδεςΑιδοιοκολπίτιδες

ΚυρίωςΚυρίως είναιείναι μικροβιακέςμικροβιακές καικαι ιογενείςιογενείς, , προκαλούμενεςπροκαλούμενες απόαπό
•• μύκητεςμύκητες ((Candida Candida AlbicansAlbicans)), , 
•• τριχομονάδεςτριχομονάδες ((TrichomonasTrichomonas VaginalisVaginalis)), , 
•• αερόβιααερόβια & & αναερόβιααναερόβια μικρόβιαμικρόβια, , 
•• ιόιό ανθρώπινωνανθρώπινων θηλωμάτωνθηλωμάτων ((HPVHPV)), , 
•• ιόιό απλούαπλού έρπηταέρπητα ((HSV)HSV), , 
•• αιμόφιλοαιμόφιλο τουτου κόλπουκόλπου ((GardnerellaGardnerella VaginalisVaginalis))

ΣυχνήΣυχνή ηη ατροφικήατροφική –– γεροντικήγεροντική κολπίτιδακολπίτιδα, , σπανιότερεςσπανιότερες ηη
τραυματικήτραυματική κολπίτιδακολπίτιδα,, ηη αλλεργικήαλλεργική κολπίτιδακολπίτιδα, , καθώςκαθώς καικαι
εκείνηεκείνη απόαπό ξέναξένα σώματασώματα

ΑιδοιοκολπίτιδαΑιδοιοκολπίτιδα -- ΕκδηλώσειςΕκδηλώσεις

•• ΈντονοςΈντονος κνησμόςκνησμός κατάκατά τοντον κόλποκόλπο & & τοτο αιδοίοαιδοίο
•• ΚολπικήΚολπική υπερέκκρισηυπερέκκριση
•• ΑιδοιϊκόςΑιδοιϊκός καύσοςκαύσος
•• ΔυσπαρευνίαΔυσπαρευνία
•• ΔυσουρίαΔυσουρία

ΑιδοιοκολπίτιδαΑιδοιοκολπίτιδα –– ΔιάγνωσηΔιάγνωση & & 
ΘεραπείαΘεραπεία

ΔιάγνωσηΔιάγνωση: : 
•• ΚλινικήΚλινική ((ΓυναικολογικήΓυναικολογική ΕξέτασηΕξέταση))
•• ΕργαστηριακήΕργαστηριακή ΔιερεύνησηΔιερεύνηση –– ΕπιβεβαίωσηΕπιβεβαίωση ((ΆμεσοΆμεσο παρασκεύασμαπαρασκεύασμα ––

ΚαλλιέργειεςΚαλλιέργειες))

ΘεραπείαΘεραπεία::
•• ΕμπειρικήΕμπειρική ((βάσειβάσει ιστορικούιστορικού & & κλινικήςκλινικής εικόναςεικόνας))
•• ΑιτιολογικήΑιτιολογική ((βάσειβάσει εργαστηριακώνεργαστηριακών αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων-- καλλιεργειώνκαλλιεργειών) ) 

ΗΗ θεραπείαθεραπεία είναιείναι τοπικήτοπική ήή συστηματικήσυστηματική ((αιδοιϊκέςαιδοιϊκές αλοιφέςαλοιφές,,
κολπικέςκολπικές κρέμεςκρέμες,, κολπικάκολπικά υπόθεταυπόθετα,, απόαπό στόματοςστόματος δισκίαδισκία))
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ΜυκητιασικήΜυκητιασική ΑιδοιοκολπίτιδαΑιδοιοκολπίτιδα

ΊσωςΊσως ηη συχνότερησυχνότερη φλεγμονήφλεγμονή τουτου γυναικείουγυναικείου γεννητικούγεννητικού
συστήματοςσυστήματος

ΣυχνέςΣυχνές οιοι χρόνιεςχρόνιες υποτροπιάζουσεςυποτροπιάζουσες μορφέςμορφές μεμε 33--4 4 επεισόδιαεπεισόδια
ανάανά έτοςέτος

ΥπεύθυνοΥπεύθυνο τοτο είδοςείδος Candida Candida AlbicansAlbicans

ΜυκητιασικήΜυκητιασική ΑιδοιοκολπίτιδαΑιδοιοκολπίτιδα

ΗΗ παρουσίαπαρουσία μυκήτωνμυκήτων στονστον κολπικόκολπικό βλεννογόνοβλεννογόνο είναιείναι συχνάσυχνά
χωρίςχωρίς προβλήματαπροβλήματα (10%(10%--40% 40% σεσε ασυμπτωματικέςασυμπτωματικές γόνιμεςγόνιμες
γυναίκεςγυναίκες))

ΚλασσικάΚλασσικά συμπτώματασυμπτώματα αποτελούναποτελούν οο κνησμόςκνησμός, , οο καύσοςκαύσος στηνστην
ούρησηούρηση, , ηη δυσπαρευνίαδυσπαρευνία καικαι ηη ερυθρότηταερυθρότητα

ΜυκητιασικήΜυκητιασική ΑιδοιοκολπίτιδαΑιδοιοκολπίτιδα
ΟιΟι παράγοντεςπαράγοντες πουπου καθορίζουνκαθορίζουν τηντην παθογένειαπαθογένεια είναιείναι γνωστοίγνωστοί
μόνομόνο κατάκατά έναένα μέροςμέρος::

•• ΑρρύθμιστοςΑρρύθμιστος ΣΔΣΔ
•• ΠαλαιότεραΠαλαιότερα υψηλήςυψηλής περιεκτικότηταςπεριεκτικότητας αντισυλληπτικάαντισυλληπτικά
•• PCOPCO
•• ΚύησηΚύηση
•• ΑντιβιοτικήΑντιβιοτική αγωγήαγωγή
•• ΑνοσοκαταστολήΑνοσοκαταστολή
•• ΣτενάΣτενά//συνθετικάσυνθετικά jeansjeans//εσώρουχαεσώρουχα

ΞέναΞένα ΣώματαΣώματα

ΣυνήθωςΣυνήθως αφορούναφορούν κορίτσιακορίτσια προεφηβικήςπροεφηβικής ηλικίαςηλικίας ((τεμάχιατεμάχια
βαμβακιούβαμβακιού, , χαρτιούχαρτιού, , ήή άλλωνάλλων αντικείμενωναντικείμενων) ) 

ΣεΣε ενήλικεςενήλικες γυναίκεςγυναίκες βρίσκουμεβρίσκουμε tampon, tampon, προφυλακτικάπροφυλακτικά, , κκ..αα..

ΗΗ παρουσίαπαρουσία ξένουξένου σώματοςσώματος στονστον κόλποκόλπο έχειέχει σανσαν αποτέλεσμααποτέλεσμα
αρχικάαρχικά τηντην ανάπτυξηανάπτυξη άσηπτηςάσηπτης φλεγμονήςφλεγμονής πουπου σταδιακάσταδιακά
μεταπίπτειμεταπίπτει σεσε σηπτικήσηπτική μεμε ανάπτυξηανάπτυξη διάφορωνδιάφορων παθογόνωνπαθογόνων
μικροβίωνμικροβίων
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ΞένοΞένο ΣώμαΣώμα: : ΔιάγνωσηΔιάγνωση & & ΘεραπείαΘεραπεία

•• ΔύσοσμηΔύσοσμη κολπικήκολπική υπερέκκρισηυπερέκκριση
•• ΕρεθισμόςΕρεθισμός δέρματοςδέρματος αιδοίουαιδοίου
•• ΚνησμόςΚνησμός
•• ΣπανιότεραΣπανιότερα συμπτωματολογίασυμπτωματολογία τοξικούτοξικού shock (shock (επίεπί

ξεχασμένουξεχασμένου tampon)tampon)

ΘεραπείαΘεραπεία:: ΑπομάκρυνσηΑπομάκρυνση τουτου ξένουξένου σώματοςσώματος &   &   
υποστηρικτικήυποστηρικτική αντιβιοτικήαντιβιοτική κάλυψηκάλυψη

ΤραχηλίτιδαΤραχηλίτιδα

•• ΟξείαΟξεία ήή χρόνιαχρόνια φλεγμονήφλεγμονή, , ιδιαίτεραιδιαίτερα συνηθισμένησυνηθισμένη
γυναικολογικήγυναικολογική πάθησηπάθηση. . 

•• ΚατάΚατά κύριοκύριο λόγολόγο οφείλεταιοφείλεται σεσε χλαμύδιαχλαμύδια, , σεσε
τριχομονάδεςτριχομονάδες, , γονόρροιαγονόρροια, , ιόιό τουτου απλούαπλού έρπηταέρπητα

(HSV), (HSV), Ureaplasma/MycoplasmaUreaplasma/Mycoplasma καικαι σπανιότερασπανιότερα
μύκητεςμύκητες

ΟξείαΟξεία ΤραχηλίτιδαΤραχηλίτιδα –– ΕκδηλώσειςΕκδηλώσεις
•• ΠυώδειςΠυώδεις κολπικέςκολπικές εκκρίσειςεκκρίσεις ((ορώδειςορώδεις -- πρασινόλευκεςπρασινόλευκες, , 

λευκέςλευκές, , είτεείτε παχιέςπαχιές γκριζόλευκεςγκριζόλευκες))
•• ΚνησμόςΚνησμός
•• ΑίσθημαΑίσθημα καύσουκαύσου
•• ΣυμπτωματολογίαΣυμπτωματολογία ουρολοίμωξηςουρολοίμωξης
•• ΣπάνιαΣπάνια μητρορραγίαμητρορραγία ήή δυσπαρευνίαδυσπαρευνία

ΟξείαΟξεία ΤραχηλίτιδαΤραχηλίτιδα –– ΔιάγνωσηΔιάγνωση & & 
ΘεραπείαΘεραπεία

•• ΗΗ αναγνώρισηαναγνώριση τουτου υπεύθυνουυπεύθυνου μικροβίουμικροβίου συνήθωςσυνήθως απαιτείαπαιτεί
τηντην λήψηλήψη καλλιεργειώνκαλλιεργειών

•• ΑγωγήΑγωγή: : αιτιολογικήαιτιολογική & & στοχευμένηστοχευμένη
•• ΣυστηματικήΣυστηματική αγωγήαγωγή απόαπό τουτου στόματοςστόματος συχνάσυχνά αναγκαίααναγκαία
•• ΘεραπείαΘεραπεία όλωνόλων τωντων γειτονικώνγειτονικών φλεγμαινόντωνφλεγμαινόντων οργάνωνοργάνων
•• ΗΗ χλαμυδιακήχλαμυδιακή ιδιαίτεραιδιαίτερα τραχηλίτιδατραχηλίτιδα πρέπειπρέπει νανα θεραπεύεταιθεραπεύεται

επιμελώςεπιμελώς γιαγια αποφυγήαποφυγή επέκτασηςεπέκτασης στιςστις σάλπιγγεςσάλπιγγες
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ΧρόνιαΧρόνια ΤραχηλίτιδαΤραχηλίτιδα –– ΕκδηλώσειςΕκδηλώσεις
•• ΣυνήθωςΣυνήθως συνέχειασυνέχεια οξείαςοξείας τραχηλίτιδαςτραχηλίτιδας, , σπανιότερασπανιότερα de novode novo

όπωςόπως μετάμετά απόαπό τοκετότοκετό
•• ΚολπικήΚολπική υπερέκκρισηυπερέκκριση, , μικρότερηςμικρότερης ποσότηταςποσότητας
•• ΕρεθισμόςΕρεθισμός δέρματοςδέρματος, , ΚνησμόςΚνησμός, , ΑίσθημαΑίσθημα καύσουκαύσου
•• ΣυμπτωματολογίαΣυμπτωματολογία ουρολοίμωξηςουρολοίμωξης
•• ΉπιαΉπια υπογαστραλγίαυπογαστραλγία
•• ΥπογονιμότηταΥπογονιμότητα

ΣυχνήΣυχνή διάγνωσηδιάγνωση σεσε ΤεστΤεστ ΠαπανικολάουΠαπανικολάου!!

ΧρόνιαΧρόνια ΤραχηλίτιδαΤραχηλίτιδα –– ΔιάγνωσηΔιάγνωση & & 
ΘεραπείαΘεραπεία

•• ΗΗ διαφοροποίησηδιαφοροποίηση απόαπό τραχηλικέςτραχηλικές δυσπλασίεςδυσπλασίες απαιτείαπαιτεί
ΚυτταρολογικόΚυτταρολογικό έλεγχοέλεγχο, , ΚολποσκόπησηΚολποσκόπηση ±± ΒιοψίεςΒιοψίες

•• ΙκανοποιητικάΙκανοποιητικά αποτελέσματααποτελέσματα μεμε κρυοπηξίακρυοπηξία ήή Laser Laser 
εξάχνωσηεξάχνωση

ΠυελικήΠυελική ΦλεγμονήΦλεγμονή

ΜπορείΜπορεί νανα αφοράαφορά τατα ακόλουθαακόλουθα όργαναόργανα, , απόαπό κοινούκοινού ήή μεμονωμέναμεμονωμένα::

•• ΤηΤη μήτραμήτρα ((ενδομητρίτιδαενδομητρίτιδα))
•• ΤιςΤις σάλπιγγεςσάλπιγγες ((σαλπιγγίτιδασαλπιγγίτιδα))

•• ΤιςΤις ωοθήκεςωοθήκες ((ωοθηκίτιδαωοθηκίτιδα))
•• ΤοΤο γειτονικόγειτονικό περιτόναιοπεριτόναιο ((περιτονίτιδαπεριτονίτιδα))

ΟξείαΟξεία σαλπιγγίτιδασαλπιγγίτιδα

•• ΑφοράΑφορά κυρίωςκυρίως νέεςνέες γυναίκεςγυναίκες μεμε απροφύλακτεςαπροφύλακτες επαφέςεπαφές

•• ΣυνήθωςΣυνήθως προσβάλλονταιπροσβάλλονται καικαι οιοι δύοδύο σάλπιγγεςσάλπιγγες

•• ΗΗ διάγνωσηδιάγνωση συχνάσυχνά διαφεύγειδιαφεύγει

•• ΗΗ έγκαιρηέγκαιρη επιθετικήεπιθετική αγωγήαγωγή μεμε ισχυράισχυρά αντιβιοτικάαντιβιοτικά είναιείναι
αναγκαίααναγκαία γιαγια τηντην πρόληψηπρόληψη τωντων υποτροπώνυποτροπών αλλάαλλά καικαι

επιπλοκώνεπιπλοκών μεμε καταστρεπτικήκαταστρεπτική επίδρασηεπίδραση στηστη γονιμότηταγονιμότητα, , 
όπωςόπως ενδοκοιλιακώνενδοκοιλιακών συμφύσεωνσυμφύσεων, , υδρουδρο//πυοσάλπιγγαςπυοσάλπιγγας ήή

σαλπιγγοωοθηκικούσαλπιγγοωοθηκικού αποστήματοςαποστήματος
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