
КОЛПОСКОПИЯ

Колпоскопия. Описание на колпоскопията
Колпоскопията използва микроскоп, наречен видеоколпоскоп. Той помага да се направи
оглед на повърхността на шийката на матка.  

  
Как се провежда колпоскопия?
Вие ще легнете на една маса, докато вашия лекар ще вмъкне инструмент, наречен
спекулум във вашата вагина, за да отвори вагиналния канал и да проучи шийката на
матката.
Ако някои области при изследването, изглеждат необичайно, може да се вземе проба от
тъканта.  

  
Как да се подготвим за колпоскопия?
Не съществува специална подготовка. Може да се вземат мерки за изпразване на
червата  и пикочния мехур. Вие не трябва да почиствате влагалището си или да имате
сексуален контакт 24 часа преди изследването, както и да сте по време на менструация.
 

  
Какво ще почувствате по време на изследването?
Вие може да изпитате неприятно усещане по време на поставянето на спекулума.
По време на евентуална биопсия може да изпитате чувството на щипване всеки път,
когато се взема тъканна проба. Може да имате  спазми или леко кървене след
биопсията. Ако кървенето е силно след биопсията, потърсете вашия лекуващ лекар.  

  
Защо се провежда колпоскопия?
Тази процедура се прилага, за да се открият аномалии.  

  
Резултати при колпоскопията
Нормални резултати - този извод се прави, когато  повърхността на матката е нормална.
Биопсия се прави, когато са открити промени по тъканите.
Анормални резултати по време на колпоскопията включват:

    
    -  Патологични промени по кръвоносните съдове  
    -  Белезникави петна по шийката на матката  
    -  Области, които са подути или атрофирали  
    -  Всеки един от промените могат да бъдат признаци на:   
    -  Рак  
    -  Цервикална дисплазия  
    -  Маточни брадавици /инфекции с човешки папиломен вирус, HPV/  
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Колпоскопията може да бъде прилагана, за да се следи развитието на HPV.  

  
Рискове при колпоскопията
След биопсия може да имате кървене в продължение на една седмица. Обърнете се
към лекуващия ви лекар, ако:
-Кървенето  е много тежко и продължава по-дълго от 2 седмици
-Забележите признаци на  инфекция
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