Кольпоскопія, вагіноскопія, вульвоскопія - це ефективні діагностичні
процедури, що дозволяють детально оглянути тканини зовнішніх статевих
органів, слизову піхви і шийки матки за допомогою спеціального оптичного
приладу, який дає можливість розгледіти усі патологічні ділянки
жіночих статевих органів
Кольпоскоп - прилад, який забезпечує збільшення від 2 до 60 разів, дозволяючи
розгледіти аномалії, які неможливо розрізнити неозброєним оком. Ця процедура
часто призначається за результатами онкоцитології (так званого ПАП-тесту) з
метою поглибленого дослідження епітелія (слизового шару) вульви, піхви і шийки
матки. Процедура проводиться досвідченим лікарем акушер-гінекологом чи
гінекологом-онкологом нашого медичного центру «АНДРОМЕДА+», а тому цілком
безболісна та безпечна.
Кольпоскопію проводять після попередньої м'якої обробки зон, що необхідно
дослідити, бавовняним тампоном, просоченим оцтовою кислотою або ж йодним
розчином (розчин Люголя). Ці речовини дозволяють більш чітко виділити можливі
аномалії. Якщо вони підтверджуються під час огляду, лікар бере один або декілька
невеликих зразків тканини для лабораторного обстеження (біопсія, яка
направляється на гістологічне дослідження).
За результатами аналізу робиться висновок про наявність у тканинах запальних
процесів, передракових станів або ж злоякісних клітин чи пухлин.
Кольпоскопія призначається за таких обставин:
• Коли в результаті ПАП-тесту фіксується наявність аномалій, кольпоскопія
допомагає ретельно обстежити слизову шийки матки. Якщо наявність аномальних
зон підтверджується, робиться біопсія - взяття невеликого зразка тканини з
поверхні шийки матки (цервікальна біопсія) або ж зразка тканини з її внутрішнього
цервікального каналу, тобто епітелію, який встеляє канал шийки матки, що
пов'язує матку з піхвою.
• Кольпоскопія призначається лікарем гінекологом, якщо в результаті огляду у
пацієнтки виявлена виразка або ж інша аномалія (наприклад, генітальні
бородавки, кондиломи) - у вульві, піхві або шийці матки.
• Процедуру проводять, щоб відстежити динаміку змін в підозрілих зонах піхви і
шийки матки, а також оцінити ефективність лікування передракових станів.
Процедура не вимагає спеціальної підготовки. Проте, протягом 48 годин перед
процедурою: не слід робити спеціальні промивання; застосовувати свічки,
а також вагінальні креми і тампони; рекомендується також утримуватися від
сексуальних контактів.
Перераховані фактори можуть призвести до змін клітин на поверхні шийки
матки та поставити під загрозу правдивість отриманих під час процедури
відомостей.
За бажання звернутись за детальною консультацією до наших лікарів акушергінекологів та гінекологів-онкологів звертайтесь для запису до адміністратора.
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