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Πώς προσεγγίζουμε την ασθενή
με επίμονη αιδοιοκολπίτιδα;

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός

Αιδοιοκολπίτις

Ερεθισμός του αιδοίου και του κόλπου (καύσος, κνησμός)
• Αυξημένα κολπικά υγρά
• Όχι αυξημένα κολπικά υγρά

Εργαστηριακά I

• Εξέταση pH κολπικού υγρού (κ.φ. 3.8-4.4)
• Άμεση μικροσκόπηση νωπού κολπικού υγρού με n/saline (τριχομονάδα, 
clue cells, υφές, λακτοβάκιλλοι, πολυμορφοπύρηνα)
clue cells = επιθηλιακά κύτταρα με κοκκιώδες κυτταρόπλασμα και απροσ-
διόριστα όρια, σαν διάστικτα από άμμο
• Προσθήκη 10% KOH (whiff test ή test αμινών)
• Εξέταση κολπικού υγρού με 10% KOH για ψευδοϋφές
Anderson M et al. JAMA 2004;292:1368

Αιδοιοκολπίτις
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Κολπικά υγρά
• Οσμή

- Φυσιολογικά
- Δύσοσμα

• Χρώμα
- Διαυγή
- Λευκωπά
- Υποκίτρινα
- Γκριζοπράσινα

• Σύσταση
- Λεπτόρρευστα
- Παχύρρευστα
- Σαν κομμένο γάλα
- Αφρώδη

Άλλα ευρήματα
• Ερύθημα
• Εκδορές
• Οίδημα

Συμπτώματα
• Κνησμός
• Καύσος
• Δυσουρία
• Δυσπαρεύνια
• Στικτή αιμορραγία

Anderson M et al. JAMA 2004;292:1368

Εργαστηριακά IΙ

Φυσιολογική χλωρίδα σε κ/α - δεν απαιτεί θεραπεία
• Λακτοβάκιλλοι
• Streptococcal species
• Gram αρνητικά βακτήρια
• G. vaginalis και αναερόβια
• Candida albicans (10-20% ασυμπτωματικών γυναικών)

Αιδοιοκολπίτις-Αυξημένα κολπικά υγρά

Eckert L. N Engl J Med 2006;353:1244

Αυξημένα κολπικά υγρά

• Αιδοιοκολπίτις λόγω Candida (20-25%)
• Βακτηριακή κολπίτις (G. vaginalis) (40-50%)
• Τριχομοναδική αιδοιοκολπίτις (15-20%)
Anderson M et al. JAMA 2004;292:1368
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Βακτηριακή 
κολπίτις

Δύσοσμα, λεπτόρ-
ρευστα κολπικά 
υγρά

pΗ>4.5 Clue cel ls+ 
Τεστ αμινών 
+

Ελαττωμένοι λα-
κτοβάκιλλοι, αυ-
ξημένοι κόκκοι και 
βάκιλλοι

Candidiasis Λευκωπά παχύρευ-
στα κολπικά υγρά, 
κνησμός, δυσου-
ρία, καύσος

pΗ<4.5 Υφές και σπό-
ροι μυκήτων

Μπορεί να συνυ-
πάρχει κολπίτις άλ-
λης αιτιολογίας

Τριχομοναδική 
αιδοιοκολπίτις

Κιτρινωπά, αφρώ-
δη, δύσοσμα κολ-
πικά υγρά, κνη-
σμός, δυσουρια

pΗ>4.5 Λευκοκύτταρα 
και μαστιγο-
φόρο πρωτό-
ζωο

Περισσότερα συ-
μπτώματα σε υψη-
λό pΗ

Βακτηριακή κολπίτις Μετρονιδαζόλη tabl 500mgx2 p.os 7 ημέρες Gel 
Μετρονιδαζόλης κολπικά βράδυ 5 ημέρες Κρέμα 
κλινδαμυκίνης 2% κολπικά βράδυ 7 ημέρες 
Κλινδαμυκίνη Tabl 300mgx2 p.os 7 ημέρες Υπόθετα 
κλινδαμυκίνης 100mg βράδυ 3 ημέρες 

Τριχομοναδική κολπίτις Μετρονιδαζόλη tabl 2gr p.os εφάπαξ Τινιδαζόλη 
tabl 2gr p.os εφάπαξ Μετρονιδαζόλη tabl 500mgx2 
7 ημέρες

Candidiasis - μη επιπε-
πλεγμένη Σποραδικά επει-
σόδια Ηπια συμπτώματα 
Μη ανοσοκατεσταλμένη 
ασθενής Candida albicans

Ενδοκολπικά αζόλες σε υπόθετα ή κρέ-
μες Κλοτριμαζόλη vag tabl 100mg 3 ημέ-
ρες Μυκοναζόλη 200mg vag supp 3 ημέρες 
Φλουκοναζόλη 150mg p.os εφάπαξ

Candidiasis - επιπεπλεγ-
μένη Σοβαρά συμπτώματα 
Ασθενής διαβητική, ανο-
σοκατεσταλμένη

Ενδοκολπικά αζόλες σε υπόθετα ή κρέμες μακρύ-
τερα σχήματα 7-14 ημερών Φλουκοναζόλη 150mg 
p.os ημέρες 1-4-7
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Επίμονη Αιδοιοκολπίτις -  
Αυξημένα κολπικά υγρά

• Υποτροπή
- Αιδοιοκολπίτις λόγω Candida
- Βακτηριακή κολπίτις
- Τριχομοναδική αιδοιοκολπίτις

• Άλλα αίτια

•  Όχι θεραπεία σεξουαλικού συντρόφου
(βακτηριακή κολπίτις οφείλεται σε ελάττωση των 
λακτοβακίλλων και αύξηση των αναερόβιων)
• Χρήση προφυλακτικού
• Όχι κολπικές πλύσεις
• Αφαίρεση ενδομήτριου σπιράλ

• Χορήγηση άλλου θεραπευτικού σχήματος
•  Gel Μετρονιδαζόλης κολπικά βράδυ δις/εβδομα-

διαίως 6 μήνες (αν >3 επεισόδια/χρόνο)

MMWR-recommedations and reports 2006
Mitchel H. BMJ 2004;328:1306
Eckert L. N Engl J Med 2006;353:1244 
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Υποτροπιάζουσα βακτηριακή κολπίτις

Υποτροπιάζουσα Τριχομοναδική αιδοιοκολπίτις

•  Επαναμόλυνση - θεραπεία σεξουαλικού συντρόφου
•  Μειωμένη ευαισθησία τριχομονάδας στη μετρονιδαζόλη 2-5%, εξαιρετικά 

σπάνια η ανθεκτικότητα
•  Χορήγηση Μετρονιδαζόλης tabl 500mgx2 7 ημέρες
•  Χορήγηση Τινιδαζόλης tabl 2 gr p.os εφάπαξ
•  Χορήγηση Τινιδαζόλης tabl 2 gr p.os 5 ημέρες

MMWR-recommedations and reports 2006
Eckert L. N Engl J Med 2006;353:1244

Υποτροπιάζουσα Αιδοιοκολπίτις λόγω Candida

• >4 επεισόδια/χρόνο (5%)
• κ/α (>10 αποικίες/τριβλίο), σάκχαρο, HIV
• Θεραπεία σεξουαλικού συντρόφου
•  Φλουκοναζόλη 100,150,200mg p.os εφάπαξ/ εβδομαδιαία 6 μήνες
•  Κλοτριμαζόλη vag tabl 200mg δις/εβδομαδιαία
•  Κλοτριμαζόλη vag tabl 500mg εβδομαδιαία

MMWR-recommedations and reports 2006
White DJ. Sex Transm Inf 2006;82(supplIV):28

Λοιμώδη αίτια

Συχνά
• Χλαμύδια (PCR- αζιθρομυκίνη, δοξυκυκλίνη)
• Γονόκοκκος (κ/α- κεφτριαξόνη)

Σπάνια 
• HPV (τεστ Pap)
• Πρώιμη Σύφιλη (ορολογικός έλεγχος - B. πενικιλίνη)
• Mycoplasma genitalium (PCR - αζιθρομυκίνη)
• Ureoplasma urealyticum (κ/α, PCR - αζιθρομυκίνη, δοξυκυκλίνη)
• Escherichia Coli (κ/α - κεφαλοσπορίνες κ.λπ.)

Επίμονη Αιδοιοκολπίτις - χωρίς αυξημένα κολπικά υγρά

Μορφολογία βλαβών
• Κηλίδες και πλάκες
• Ελκώσεις, διαβρώσεις 
• Φλύκταινες, αποστήματα, κυτταρίτις
• Ουδέν - μόνο συμπτώματα

Foster DC. Obstetr Gynecol 2002;100:145

Υποτροπιάζουσα Αιδοιοκολπίτις λόγω Candida

Candida non albicans - Candida glabrata
• 10-20% υποτροπιάζουσας κολπίτιδας λόγω candida
• Όχι ψευδοϋφές στην άμεση μικροσκόπηση
• κ/α 
• Ενδοκολπικά αζόλες σε υπόθετα ή κρέμες μακρύτερα σχήματα 7-14 ημερών
• Ιτρακοναζόλη p.os
• Βορικό οξύ 600mg ζελατινώδη caps κολπικά βράδυ 15 ημέρες

MMWR-recommedations and reports 2006

Άλλα αίτια

Στρεπτοκοκκική αιδοιοκολπίτις (β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ομάδας Α)
• Συχνότερο αίτιο με H. influenza σε κορίτσια πριν εφηβεία
• Συχνό σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες και σε λοχεία
• Προδιαθέτει η έλλειψη οιστρογόνων
• Κυρίως περιπρωκτική νόσος
• Άφθονα κολπικά υγρά, οίδημα, ερύθημα
• +/- λοίμωξη από στρεπτόκοκκο και σε άλλα μέλη της οικογένειας
• Διάγνωση: κ/α
• Θεραπεία: πενικιλλίνη

Heymann WR. J. Am Acad Dermatol 2009;61:94

Μη λοιμώδη αίτια

Συχνά
• Παραμονή ταμπόν ή προφυλακτικού (ιστορικό - γυναικολογική εξέταση) 
• Ερεθιστική δερματίτις (ιστορικό)
• Αλλεργική δερματίτις (Patch tests)
• Εκτρόπιο (γυναικολογική εξέταση)
• Ενδομήτριο σπιράλ (ιστορικό)
• Ενδοτραχηλικός πολύπους (γυναικολογική εξέταση)

Σπάνια
• Τραυματικά
• Συρίγγια (γυναικολογική εξέταση)
• Νεοπλασίες (γυναικολογική εξέταση)

Mitchel H. BMJ 2004; 328:1306
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Επίμονη Αιδοιοκολπίτις - χωρίς αυξημένα κολπικά υγρά - κηλίδες, πλάκες

Ερεθιστική εξ’ επαφής δερματίτις Συμμετρία, εκζεματικές πλάκες εντόπιση σε θέσεις επαφής με ερεθιστική ουσία

Αλλεργική εξ’ επαφής δερματίτις (σπερματοκτόνα, latex, σπέρμα) Συμμετρία, εκζεματικές πλάκες επέκταση και πέρα από επαφή με ερεθιστική ουσία

Ατοπική δερματίτις Ιστορικό ατοπίας, έκζεμα και σε άλλα σημεία σώματος 

Δερματοφυτία Κυρίως προσβολή των πτυχών, +άμεση αναζήτηση

Νευροδερματίτις - απλός λειχήνας Λειχηνοποίηση, κνησμός νύχτα

Σκληροατροφικός λειχήνας Λευκάζουσες, σκληρυντικές πλάκες, +/- αιμορραγικά στοιχεία

Ομαλός λειχήνας Συνήθως διαβρώσεις, σπάνια ερυθροϊώδεις πλάκες

Ψωρίαση Σαφώς περιγεγραμμένες ροζ πλάκες, βλάβες σε άλλα σημεία σώματος
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Επίμονη Αιδοιοκολπίτις - χωρίς αυξημένα κολπικά υγρά - ελκώσεις, διαβρώσεις

Ιογενή: έρπης γεν. οργάνων, Ebstein-Barr Πολλαπλές, επώδυνες +/- υποτροπές Λ/Ν+, πυρετός (EBV) σπληνομεγαλία, φαρυγγίτις

Αυτοάνοσα: ουλωτικό πεμφιγοειδές, πέμφιγα, Behçet, DLE Υποτροπιάζουσες, πολλαπλές, ελκώσεις δέρματος/βλε/νων, Λ/Ν(-), βιοψία, άμεσος IF

Ιδιοπαθή: Γαγγραινώδες πυόδερμα, νόσος Crohn Ελκώσεις σαν μαχαιριά από Crohn, επηρμένα χείλη (PG) Λ/Ν(+/-), γαστρ/κα προβλήματα, βιοψία

STI: σύφιλη, αφροδίσιο λεμφοκκίωμα, Ελκώσεις συνήθως μονήρεις, ποικιλία εικόνων Ορολογικός έλεγχος, άμεση H. ducrei

Νεοπλασματικά: SCC, MM, BCC, εξωμαζική Paget Συνήθως μονήρη, πλάκες διαβρωτικές στην Paget Λ/Ν (+/-), Βιοψία

Μηχανικά: κατακλίσεις, τραυματικά Κλινήρης ασθενής, ιστορικό τραυματος

Επίμονη Αιδοιοκολπίτις - χωρίς αυξημένα κολπικά υγρά - φλύκταινες, βλατίδες, αποστήματα

Παρασιτικές λοιμώξεις: ψώρα, φθειρίαση εφηβαίου
 

Συρίγγια, κνησμός νυχτερινός, κοκκιώματα, μη ειδικό εξάνθημα

Κόνιδες, αιμορραγικά στοιχεία από δείγματα

Βαρθολινίτις Κάτω 1/3 οπίσθιας εισόδου κόλπου, πόνος

Πυώδης ιδρωταδενίτις Αποστήματα, συρίγγια, ουλές, ποτέ μικρά χείλη αιδοίου

Νεκρωτική κυτταρίτις Αερόβια και αναερόβια, πυρετός, επώδυνο ερύθημα, MRI, χειρουργείο

Επίμονη Αιδοιοκολπίτις - χωρίς αυξημένα κολπικά υγρά - ουδέν, μόνο συμπτώματα

Vulvar vestibulitis Πόνος στην απλή επαφή, ερύθημα, δυσπαρεύνια

Καψακαΐνη, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά

Νευραλγίες Μεθερπητικές, μετατραυματικές, μετεγχειρητικές
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