
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ 
 
Η Πρωκτοσκόπηση Υψηλής Ευκρίνειας είναι μια διαγνωστική τεχνική που στοχεύει στην 
ανίχνευση των ανώμαλων κυττάρων του πρωκτού που έχουν σημαντική πιθανότητα να 
μετατραπούν σε καρκινικά. 
 
Μερικά φάρμακα και κάποια συμπληρώματα δύνανται να προκαλέσουν αυξημένη 
αιμορραγία, όπως η ασπιρίνη, η ιβουπροφαίνη, η βιταμίνη Ε και ορισμένα βότανα. Εάν 
λαμβάνετε κάποια από τις παραπάνω ουσίες, ενημερώστε το γιατρό σας πριν την εξέταση. 

Η διαδικασία εκτελείται στο ιατρείο (δεν απαιτείται κάποιας μορφής νοσηλεία). Η συνολική 
διάρκεια της προσεγγίζει τα 20 με 30 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της πρωκτοσκόπησης, θα σας 
ζητηθεί να ξαπλώσετε πλαγίως με τα γόνατα σε ελαφριά κάμψη προς το στήθος. Ένα λεπτό 
κοίλο εργαλείο που ονομάζεται πρωκτοσκόπιο, επικαλυμμένο με αναισθητική κρέμα θα 
εισαχθεί στον πρωκτό κατά περίπου πέντε εκατοστά.  

Στη συνέχεια, θα τοποθετηθεί μια μπατονέτα εμποτισμένη με οξικό οξύ, δια μέσω του 
πρωκτοσκοπίου, εντός του πρωκτού. Απομακρύνοντας το πρωκτοσκόπιο, η μπατονέτα θα 
παραμείνει στον πρωκτό. Το οξικό οξύ θα συντελέσει ώστε τα ανώμαλα κύτταρα να 
αποκτήσουν τη χαρακτηριστική λευκή όψη. Μετά από μερικά λεπτά η μπατονέτα θα 
αφαιρεθεί. Το πρωκτοσκόπιο θα εισαχθεί και πάλι στον πρωκτό. Για την παρατήρηση του 
εσωτερικού του πρωκτού, χρησιμοποιείται κολποσκόπιο υψηλής ευκρίνειας. 

Το κολποσκόπιο παρέχει μεγέθυνση έως και 40 φορές. Χάρη σε αυτό, ο πρωκτολόγος-
χειρουργός που πραγματοποιεί την εξέταση, μπορεί να εντοπίσει τυχόν ανώμαλα κύτταρα 
που έχουν αποκτήσει λευκή χροιά από το οξικό οξύ. Εάν εντοπιστούν τέτοιας μορφολογίας 
κύτταρα, ο χειρουργός μπορεί να πάρει βιοψία άμεσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ένα 
τοπικό αναισθητικό θα χρησιμοποιηθεί πριν από τη βιοψία για να βοηθήσει στην 
ελαχιστοποίηση της δυσφορίας. Τα κύτταρα που αφαιρούνται κατά τη βιοψία θα σταλούν 
στη συνέχεια σε έναν παθολόγο για περαιτέρω εξέταση. 

Εάν απαιτείται βιοψία, θα πρέπει να αναμένεται μικρή αιμορραγία για μία με δύο ημέρες. 
Εάν η αιμορραγία είναι βαριά ή εμφανίζεται πυρετός που κυμαίνεται από 38,3 0C και άνω, 
επιβάλλεται να καλέσετε το γιατρό σας. Τίποτα δεν πρέπει να εισαχθεί στον πρωκτό του 
ασθενούς έως ότου η αιμορραγία σταματήσει εντελώς.  

Οι παρακάτω οδηγίες θα πρέπει να ακολουθηθούν για τις επόμενες 3 ημέρες μετά την 
πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας. 

• Αποφύγετε την έντονη άσκηση. 
• Επιτρέπεται το περπάτημα.  
• Φοράτε φαρδιά ρούχα.  
• Αποφύγετε την παρατεταμένη καθιστή θέση ή την όρθοστασία.  
• Πίνετε άφθονα υγρά για να συμβάλλετε στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας.  
• Αποφύγετε τον καπνό και το παθητικό κάπνισμα.  
• Μην κολυμπήσετε ή πάρετε λουτρά. Επιτρέπεται το ντους. 

Μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας στο Facebook «Κονδυλωματα πρωκτού» 
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