
H Κωνοειδής Εκτομή Τραχήλου με Laser είναι μέθοδος που χρησιμοποιείται για να αφαιρέσουμε το 
ενδοκολπικό τμήμα του τραχήλου. Χρησιμοποιούμε ως εργαλείο για την τομή  το laser διοξειδίου. Είναι 
η θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση High grade  βλαβών από  HPV. Σε σύγκριση με άλλες 
μεθόδους  η Κωνοειδής Εκτομή Τραχήλου με  Laser παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα: 

 

Αφαιρείται μόνο η περιοχή που πάσχει, αφήνοντας ανέπαφους τους γύρω υγιείς ιστούς 

Πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία στο ιατρείο, χωρίς να απαιτείται νοσηλεία 

Δεν επηρεάζει τον ενδοτράχηλο και έτσι δεν κινδυνεύει η γονιμότητα της γυναίκας 

Μετά το Laser οι γύρω ιστοί μπορούν να ελεγχθούν για δυσπλασία με τις κλασικές μεθόδους ελέγχου. 

Πως γίνεται; 

Το κύριο εργαλείο που χρησιμοποιούμε για την Κωνοειδής Εκτομή Τραχήλου με Laser είναι το laser 
διοξειδίου  και ένα άγκιστρο για την μετακίνηση και χειρισμό του τραχήλου. Το Laser λειτουργεί ως 
νυστέρι, αφαιρώντας με ακρίβεια την περιοχή που έχει επιλέγει. 

 

Η  Κωνοειδής Εκτομή Τραχήλου με Laser γίνεται στο ιατρείο με τοπική αναισθησία. Η διαδικασία 
συνολικά δεν διαρκεί περισσότερο από 30 λεπτά. Αρχικά τοποθετήστε στη θέση της γυναικολογικής 
εξέτασης. Με ένα κολποδιαστολέα, ανοίγονται τα τοιχώματα του κόλπου ώστε να υπάρχει πρόσβαση 
στον τράχηλο. Για να γίνουν τα κύτταρα του τραχήλου πιο εύκολα προς παρατήρηση με το 
κολποσκόπιο, εμβαπτίζονται σε οξικό οξύ και Lugol και όσα είναι μη φυσιολογικά αναδυκνύωνται . Σε 
αυτό το σημείο, τυχών τσούξιμο είναι φυσιολογικό. 

 

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία, εγχέεται αναισθητικό ώστε να μουδιάσει τοπικά η περιοχή. Αφού 
μουδιάσει ο τράχηλος, ο γιατρός ξεκινάει να αφαιρει τοπικά την περιοχή που πάσχει. Το πόσο μεγάλη 
είναι η περιοχή που θα αφαιρεθεί εξαρτάται από την έκταση της βλάβης. Στη συνέχεια, 
χρησιμοποιούμε μια πάστα (διάλυμα Monsel)  για να σταματήσει η όποια αιμορραγία έχει 
δημιουργηθεί.  Το τμήμα του τραχήλου που αφαιρέθηκε θα τοποθετηθούν σε ένα συντηρητικό 
διάλυμα και θα σταλεί για βιοψία στο εργαστήριο. Το επόμενο βήμα εξαρτάται από τα αποτελέσματα 
της βιοψίας. 

 

Είναι επώδυνο; 

Η  Κωνοειδής Εκτομή Τραχήλου με Laser δεν είναι επώδυνη διαδικασία. Μπορεί να αισθανθείτε μια 
μικρή πίεση στην περιοχή ή ελαφριές κράμπες. Σπάνια μπορεί να ζαλιστείτε και να έχετε τάση για 
λιποθυμία. Αν συμβεί αυτό να ενημερώσετε αμέσως το γιατρό. 

 

Χρειάζεται κάποια προετοιμασία; 



Η  Κωνοειδής Εκτομή Τραχήλου με Laser δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Πριν την 
διαδικασία πρέπει να έχετε ενημερώσει το γιατρό για τυχών αλλεργίες που μπορεί αν έχετε ή για 
κάποια αιματολογική διαταραχή . Το ίδιο ισχύει και για φάρμακα που παίρνετε γιατί κάποια μπορεί να 
χρειαστεί να τα σταματήσετε για να γίνει το Laser. Mπορεί να σας συστήθει να πάρετε κάποιο 
παυσίπονο μισή ώρα πριν την επέμβαση. Η  Κωνοειδής Εκτομή Τραχήλου με Laser γίνεται αμέσως μετά 
το τέλος της περιόδου σας ώστε να υπάρχει χρόνος, για τον τράχηλο, να επουλωθεί μέχρι την επόμενη 
περίοδο. 

 

Πως θα είμαι μετά την επέμβαση; 

Μόλις η διαδικασία τελειώσει, θα σας ζητηθεί να ξεκουραστείτε για 10 λεπτά. Μπορείτε να γυρίσετε 
αμέσως σπίτι και σχεδόν σε όλες τις καθημερινές σας δραστηριότητες. 

 

Η αιμορραγία είχε σταματήσει με ειδικές πάστες, αλλά είναι φυσιολογικό να έχετε λίγες σταγόνες 
αίματος (spotting) για κάποιες εβδομάδες. Φυσιολογικές είναι και τυχών καφέ ή μαύρες εκκρίσεις, οι 
οποίες προκύπτουν από το φάρμακο που είχε τοποθετήσει στον κόλπο  για να σταματήσει η 
αιμορραγία.  Καλό είναι λοιπόν να φοράτε σερβιετάκια τα οποία θα αλλάζετε συχνά.  Κάποιες φορές, η 
επόμενη περίοδος σας μπορεί να καθυστερήσει ή να είναι πιο βαριά. 

 

Για περίπου 4 εβδομάδες, θα πρέπει να αποφύγετε τη χρήση ταμπόν, τις κολπικές πλύσεις όπως και τη 
σεξουαλική επαφή ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνο μόλυνσης. Για κάποιο διάστημα θα πρέπει επίσης να 
μην σηκώνετε βάρη και να αποφύγετε την έντονη σωματική άσκηση. 

 

Θα σας προταθούν  παυσίπονα που 

 

μπορείτε να πάρετε για τον πόνο, εφόσον έχετε, καθώς ορισμένα ενδέχεται να προκαλέσουν 
αιμορραγία. 

 

Επιπλοκές 

Θα σας δοθούν λεπτομερείς οδηγίες για το πως θα είναι η ανάρρωση σας, τι είναι φυσιολογικό και τι 
όχι καθώς και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της θεραπείας σας π.χ  πότε θα χρειαστεί να 
επαναλάβετε  το τεστ Pap. 

 

Ενημερώστε αμέσως το γιατρό αν έχετε: 

 



Αιμορραγία μεγαλύτερη από αυτήν της περιόδου 

Αιμορραγία με θρόμβους 

Δύσοσμες κολπικές εκκρίσεις 

Έντονο κοιλιακό πόνο 

Πυρετό ή ρίγη 

αφού μπορεί να είναι σημάδια κάποιας λοίμωξης που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση 

ΨΑΞΑΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ 

Η αφαίρεση με λέιζερ χρησιμοποιεί ενέργεια υψηλής έντασης από μια δέσμη φωτός για να 
καταστρέψει μη φυσιολογικές περιοχές του τραχήλου της μήτρας . Το λέιζερ κατευθύνεται στην 
ανώμαλη περιοχή του τραχήλου της μήτρας μέσω του κόλπου. Αυτό γίνεται συνήθως σε ένα 
χειρουργείο αφού η γυναίκα έχει λάβει αναισθησία. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Κωνοειδής Εκτομή Τραχήλου με Laser; 

Η ομάδα του Κέντρου Γυναικολογίας  είναι αφοσιωμένη στην υιοθέτηση μιας προληπτικής 
προσέγγισης όσον αφορά τη γυναικολογική φροντίδα. Εάν έχετε ένα μη φυσιολογικό τεστ 
Παπανικολάου που απαιτεί θεραπείες παρακολούθησης, στόχος μας είναι να παρέχουμε την καλύτερη 
δυνατή λύση έχοντας κατά νου την υγεία και την ευημερία σας. Η διαδικασία κώνου αφαίρεσης με 
λέιζερ (ονομάζεται επίσης χειρουργική επέμβαση Κωνοειδής Εκτομή Τραχήλου με Laser λέιζερ 
διοξειδίου του άνθρακα) είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική που χρησιμοποιεί μια δέσμη λέιζερ 
CO2 για να καταστρέψει με ακρίβεια τυχόν μη φυσιολογικά κύτταρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Ως έμπειρος γυναικολόγος, χρησιμοποιεί μερικές από τις 
ασφαλέστερες, πιο καινοτόμες τεχνικές που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά. Προγραμματίστε ένα 
ραντεβού και αφήστε μας να καθορίσουμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. 

 

 

ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ Κωνοειδής Εκτομή Τραχήλου με Laser 

Εάν έχετε λάβει πρόσφατα ένα μη φυσιολογικό τεστ Παπανικολάου, πιθανότατα είστε Η ιδανική 
υποψήφια για αυτή τη θεραπεία. Συνήθως, αφού λάβετε τα αποτελέσματά σας, θα συνεργαστούμε 
μαζί σας για να προγραμματίσουμε τα επόμενα βήματα σχετικά με Κωνοειδής Εκτομή Τραχήλου με 
Laser Με αυτόν τον τρόπο, είμαστε σε θέση να κινηθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να 
βοηθήσουμε τις γυναίκες που μπορεί να έχουν αυξημένη πιθανότητα καρκίνου του τραχήλου της 
μήτρας να καταστρέψουν τυχόν ακανόνιστα κύτταρα στην περιοχή. 

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Μετά από ένα μη φυσιολογικό τεστ Παπανικολάου στο Κέντρο η ομάδα μας θα σας ενημερώσει για τα 
επόμενα βήματά σας. Ο κώνος αφαίρεσης με λέιζερ είναι μια διαδικασία εξωτερικών ασθενών που 



πραγματοποιείται στο γραφείο μας. Θα ξαπλώσετε σε ένα τραπέζι εξέτασης και θα τοποθετήσετε τα 
πόδια σας σε αναβολείς και θα σας παρασχεθεί τοπική αναισθησία  για να ελαχιστοποιήσουμε τυχόν 
ενόχληση. Μια δέσμη λέιζερ υψηλής ακρίβειας CO2 θα εφαρμοστεί στον τράχηλό σας για να εξατμιστεί 
και να εξαλειφθεί τυχόν μη φυσιολογικά κύτταρα, διατηρώντας παράλληλα τον περιβάλλοντα ιστό. Η 
διαδικασία διαρκεί περίπου 10 – 15 λεπτά και θα είστε ελεύθεροι να φύγετε από το γραφείο μας στη 
συνέχεια. Μετά τη διαδικασία αφαίρεσης κώνου με λέιζερ, θα πρέπει να προγραμματίσετε 2 – 3 

ημέρες για να αναρρώσετε στο σπίτι. Μπορεί να έχετε υδαρή έκκριση για τις επόμενες δύο εβδομάδες 
καθώς θεραπεύεστε. 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΛΕΪΖΕΡ; 

Αυτή η διαδικασία είναι απίστευτα ωφέλιμη για τις γυναίκες των οποίων το μη φυσιολογικό τεστ 
Παπανικολάου τις έχει αφήσει να ανησυχούν για την πιθανότητα καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 
Στοχεύοντας κάθε μεμονωμένο καρκινικό κύτταρο εντός του τραχήλου της μήτρας, ο κώνος κατάλυσης 
με λέιζερ είναι σε θέση να ανακουφίσει αυτές τις ανησυχίες με γρήγορο, αποτελεσματικό και ασφαλή 
τρόπο. Μετά από μία μόνο θεραπεία, οι ασθενείς θα έχουν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας, επιτρέποντάς τους να αποκαταστήσουν τη συνολική υγεία του σώματός 
τους. 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΩΝΟΥ ΜΕ ΛΕΪΖΕΡ 

Πώς προετοιμάζεστε για τον κώνο κατάλυσης με λέιζερ; 

 

Κατανοούμε ότι οποιαδήποτε ιατρική διαδικασία μπορεί να είναι αγχωτική, γι' αυτό παρέχουμε 
λεπτομερείς πληροφορίες και σας ενημερώνουμε για το τι να περιμένετε. Προτείνουμε την αποφυγή 
ορισμένων φαρμάκων πριν από την Κωνοειδής Εκτομή Τραχήλου με Laser. Θυμηθείτε να μας 
ενημερώσετε για τυχόν φάρμακα ή συμπληρώματα που παίρνετε στο σπίτι. 

 

Τι να περιμένω μετά την Κωνοειδής Εκτομή Τραχήλου με Laser; 

 

Ο κώνος κατάλυσης με λέιζερ είναι μια διαδικασία εξωτερικών ασθενών, αλλά οι ασθενείς θα πρέπει 
να προσέχουν ιδιαίτερα  μετά τη θεραπεία. Εκτός από τυχόν ειδικές οδηγίες, ενδέχεται να λάβετε 
πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κάνετε την αποθεραπεία σας πιο άνετη. Οι ασθενείς μπορεί να 
εμφανίσουν κάποιες ελαφριές παρενέργειες μετά το εξιτήριο για αρκετές ημέρες. 

 

Τι γίνεται αν έχω επιπλοκές; 

 



Οι επιπλοκές από τη χειρουργική επέμβαση κώνου με αφαίρεση με λέιζερ είναι σπάνιες, αλλά είναι 
ακόμα σημαντικό να γνωρίζετε τι να κάνετε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Καλέστε μας εάν έχετε 
πυρετό ή βαριές εκκρίσεις που δεν υποχωρούν με την πάροδο του χρόνου. Μπορείτε επίσης να 
επικοινωνήσετε με την ομάδα μας για οποιαδήποτε απορία έχετε. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ Γονιμότητά σας 

Κανείς δεν θέλει να λάβει μη φυσιολογικά αποτελέσματα μετά από τεστ Παπανικολάου. Ευτυχώς, είναι 
διαθέσιμες αποτελεσματικές θεραπείες για την αφαίρεση των μη φυσιολογικών κυττάρων και θα σας 
βοηθήσουν να αποφύγετε τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά 
με τον κώνο κατάλυσης με λέιζερ και άλλες εξειδικευμένες λύσεις θεραπείας, προγραμματίστε ένα 
ραντεβού στο Κέντρο μας. 

 

Κωνοειδής Εκτομή Τραχήλου με Laser 

άν κάποια από τις εξετάσεις δείξει προκαρκινικές κυτταρικές αλλαγές , μπορεί να κάνετε μία από τις 
ακόλουθες διαδικασίες για να αφαιρέσετε την περιοχή των μη φυσιολογικών κυττάρων και να 
αποτρέψετε την ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 

 

Εκτομή μεγάλου βρόχου της ζώνης μετασχηματισμού (LLETZ) 

Βιοψία κώνου 

Χειρουργείο λέιζερ 

Εκτομή μεγάλου βρόχου της ζώνης μετασχηματισμού (LLETZ) 

Ονομάζεται επίσης διαδικασία ηλεκτροχειρουργικής εκτομής βρόχου (LEEP), αυτή είναι ο πιο 
συνηθισμένος τρόπος αντιμετώπισης των προκαρκινικών αλλαγών του τραχήλου της μήτρας. Ο μη 
φυσιολογικός ιστός αφαιρείται χρησιμοποιώντας ένα λεπτό συρμάτινο βρόχο που θερμαίνεται 
ηλεκτρικά. Ο στόχος είναι να αφαιρεθούν όλα τα παθολογικά κύτταρα από την επιφάνεια του 
τραχήλου της μήτρας. 

 

Ένα LLETZ ή LEEP γίνεται με τοπική αναισθησία στο ιατρείο  ή με τοπική ή γενική αναισθησία στο 
νοσοκομείο. Χρειάζονται περίπου 10-20 λεπτά. Το δείγμα ιστού αποστέλλεται σε εργαστήριο για 
εξέταση στο μικροσκόπιο. Τα αποτελέσματα είναι συνήθως διαθέσιμα μέσα σε μια εβδομάδα. 

 

Παρενέργειες ενός LLETZ ή LEEP 

Μετά από LLETZ ή LEEP, μπορεί να έχετε κάποια κολπική αιμορραγία και κράμπες. Αυτές οι 
παρενέργειες συνήθως υποχωρούν σε λίγες μέρες, αλλά μπορεί να παρατηρήσετε κάποια κηλίδες για 
αρκετές εβδομάδες. 



 

Εάν η αιμορραγία διαρκεί περισσότερο από 3-4 εβδομάδες, γίνεται βαριά ή έχει δυσάρεστη οσμή, 
επισκεφθείτε το γιατρό σας. Για να δώσετε χρόνο στον τράχηλό σας να επουλωθεί και για να 
αποτρέψετε τη μόλυνση, δεν πρέπει να έχετε σεξουαλική επαφή ή να χρησιμοποιείτε ταμπόν για 4-6 

εβδομάδες μετά τη διαδικασία. Θα χρειαστεί επίσης να αποφύγετε τις πισίνες και τα σπα. 

 

Μετά από ένα LLETZ ή LEEP μπορείτε ακόμα να μείνετε έγκυος, αλλά μπορεί να έχετε ελαφρώς 
υψηλότερο κίνδυνο να γεννήσετε πρόωρα το μωρό. Μιλήστε με το γιατρό σας πριν από τη διαδικασία 
εάν ανησυχείτε. 

 

Βιοψία κώνου 

Αυτή η διαδικασία είναι παρόμοια με ένα LLETZ. Χρησιμοποιείται όταν τα παθολογικά κύτταρα 
εντοπίζονται στον αυχενικό σωλήνα , για γυναίκες που χρειάζονται αφαίρεση μεγαλύτερης περιοχής ή 
όταν υπάρχει υποψία καρκίνου σε πρώιμο στάδιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια βιοψία κώνου 
χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία καρκίνων πολύ πρώιμου σταδίου, ιδιαίτερα για νεαρές 
γυναίκες που θα ήθελαν να κάνουν παιδιά στο μέλλον. 

 

Μια βιοψία κώνου γίνεται συνήθως ως χειρουργική επέμβαση ημέρας στο νοσοκομείο υπό γενική 
αναισθησία. Ένα χειρουργικό μαχαίρι (νυστέρι) χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει ένα κομμάτι ιστού σε 
σχήμα κώνου από τον τράχηλο της μήτρας (δείτε Τύπους χειρουργικής επέμβασης για περισσότερες 
πληροφορίες). Ένας παθολόγος εξετάζει τον ιστό για να βεβαιωθεί ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα μη 
φυσιολογικά κύτταρα. Τα αποτελέσματα είναι συνήθως διαθέσιμα μέσα σε μια εβδομάδα. 

 

Παρενέργειες βιοψίας κώνου 

Μετά από βιοψία κώνου, μπορεί να έχετε ελαφριά αιμορραγία ή κράμπες για μερικές ημέρες. 
Αποφύγετε να κάνετε οποιαδήποτε άρση βαρών για μερικές εβδομάδες, καθώς η αιμορραγία μπορεί 
να γίνει βαρύτερη ή να ξεκινήσει ξανά. Εάν η αιμορραγία διαρκεί περισσότερο από 3-4 εβδομάδες, 
γίνεται βαριά ή έχει δυσάρεστη οσμή, επισκεφθείτε το γιατρό σας. Μπορεί να παρατηρήσετε μια 
σκούρα καφέ έκκριση για μερικές εβδομάδες, αλλά αυτό θα περάσει. Για να δώσετε χρόνο στον 
τράχηλό σας να επουλωθεί και για να αποτρέψετε τη μόλυνση, δεν πρέπει να έχετε σεξουαλική επαφή 
ή να χρησιμοποιείτε ταμπόν για 4-6 εβδομάδες. 

 

Μια βιοψία κώνου μπορεί να αποδυναμώσει τον τράχηλο. Μπορείτε ακόμα να μείνετε έγκυος μετά 
από βιοψία κώνου, αλλά μπορεί να διατρέχετε υψηλότερο κίνδυνο αποβολής ή πρόωρης απόκτησης 
μωρού. Εάν θέλετε να μείνετε έγκυος στο μέλλον, μιλήστε με το γιατρό σας πριν από τη διαδικασία. 

 



Είχα πόνους σαν περιόδου για λίγες μέρες μετά τη βιοψία κώνου, αλλά ένα μπουκάλι με ζεστό νερό και 
ήπια φάρμακα για τον πόνο βοήθησαν πολύ. 

 

Χειρουργείο λέιζερ 

Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί μια ακτίνα λέιζερ αντί για ένα μαχαίρι για την εξάτμιση ή την 
αφαίρεση των μη φυσιολογικών κυττάρων. 

 

Μια δέσμη λέιζερ είναι μια ισχυρή, καυτή δέσμη φωτός. Η ακτίνα λέιζερ είναι στραμμένη στον τράχηλο 
της μήτρας μέσω του κόλπου. Η επέμβαση με λέιζερ γίνεται είτε με τοπική είτε με γενική αναισθησία. 
Χρειάζονται περίπου 10–15 λεπτά και μπορείτε να πάτε σπίτι μόλις τελειώσει η θεραπεία και έχετε 
συνέλθει από το αναισθητικό. 

 

Η χειρουργική επέμβαση λέιζερ λειτουργεί εξίσου καλά με το LLETZ για την αφαίρεση προκαρκινικών 
κυττάρων και μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή εάν τα προκαρκινικά κύτταρα εκτείνονται από τον 
τράχηλο στον κόλπο ή εάν η βλάβη στον τράχηλο είναι πολύ μεγάλη. 

 

Παρενέργειες της επέμβασης με λέιζερ 

Αυτά είναι παρόμοια με αυτά του LLETZ . Οι περισσότερες γυναίκες μπορούν να επιστρέψουν στην 
κανονική τους δραστηριότητα 2-3 ημέρες μετά την επέμβαση με λέιζερ, αλλά θα πρέπει να αποφύγουν 
τη σεξουαλική επαφή για 4-6 εβδομάδες. 

H Κωνοειδής Εκτομή Τραχήλου με Laser είναι μέθοδος που χρησιμοποιείται για να αφαιρέσουμε το 

ενδοκολπικό τμήμα του τραχήλου. Χρησιμοποιούμε ως εργαλείο για την τομή το laser διοξειδίου. Είναι 

η θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση High grade βλαβών από HPV. Σε σύγκριση με άλλες 

μεθόδους η Κωνοειδής Εκτομή Τραχήλου με Laser παρουσιάζει πολ 

βιβλιογραφια 

 https://www.cancercouncil.com.au/ 

 

 


