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Βασικές  
πληροφορίες

HPV: Τι είναι;
Μια μεγάλη κατηγορία ιών είναι οι ιοί των ανθρωπίνων θηλωμάτων 
(ηuman Papilloma Viruses), γνωστοί διεθνώς με τα αρχικά HPV. Έχουν πε-
ριγραφεί μέχρι σήμερα περισσότεροι από 100 διαφορετικοί τύποι HPV. 

HPV χαμηλού και υψηλού κινδύνου
Από τους 100 και πλέον διαφορετικούς γονότυπους HPV, που έχουν ανακα-
λυφθεί μέχρι σήμερα, περίπου 35 μολύνουν τα επιθήλια του δέρματος και 
των βλεννογόνων του κατώτερου γεννητικού συστήματος και της περιοχής 
του πρωκτού. Οι 35 αυτοί HPV είναι γνωστοί ως γεννητικοί τύποι. 

Οι γεννητικοί τύποι των HPV χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: χαμηλού και 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα χαμηλού κινδύνου περιλαμβάνει τους HPV: 6, 11, 40, 
42, 43, 44, 54, 61, 72, 73, 81 κ.ά. Οι HPV αυτής της ομάδας ονομάζονται έτσι επει-
δή προκαλούν κατά κανόνα καλοήθεις αλλοιώσεις. Τα γνωστά από την αρχαιό-
τητα οξυτενή κονδυλώματα προκαλούνται συνήθως από τους HPV 6 και 11. 

Η ομάδα υψηλού κινδύνου περιλαμβάνει τους HPV: 16, 18, 26, 31, 33, 34, 
35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 κ.ά. Υπάρχει –πολύ μικρή πιθα-

02. ίοσωματίδιο vLp.  τα εμβόλια που κυκλο-
φόρησαν περιέχουν πρωτεΐνες της κάψας ορι-
σμένων τύπων hpv. το αμυντικό μας σύστημα 
εκλαμβάνει αυτά τα ιόμορφα σωματίδια, που 
λέγονται διεθνώς vLp’s (virus Like particles), ως 
πραγματικούς hpv και παράγει αντισώματα.

01. το σωματίδιο του hpv απο-
τελείται από το DNA και την 
κάψα. η κάψα του ιού περιβάλ-
λει το DNA του και αποτελείται 
από πρωτεΐνες. 
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νότητα– η φλεγμονή των κυττάρων από αυτούς τους HPV να καταλήξει μετά 
από μεγάλο χρονικό διάστημα σε κακοήθη εξαλλαγή των κυττάρων και καρ-
κίνο. Ο κίνδυνος αφορά κυρίως στον τράχηλο της μήτρας. Οι υπόλοιποι καρ-
κίνοι, που συνδέονται αιτιολογικά με τους HPV, είναι σπανιότεροι. Από την 
ομάδα υψηλού κινδύνου οι πιο επικίνδυνοι είναι οι HPV 16 και 18. 

Πρέπει να διευκρινιστεί, ότι η μόλυνση από τους επικίνδυνους HPV δεν 
αρκεί από μόνη της για να οδηγήσει σε καρκίνο. Πρέπει να συνυπάρξουν 
πολλοί άλλοι δυσμενείς παράγοντες (όπως πλημμελής λειτουργία ανοσοποι-
ητικού συστήματος, γενετική προδιάθεση, συνεργοί παράγοντες π.χ. κάπνι-
σμα, κ.ά.). Έτσι, εξηγείται το γεγονός, ότι, ενώ η μόλυνση (και από τους HPV 
υψηλού κινδύνου) είναι πολύ συχνή στο γενικό πληθυσμό, τα περιστατικά 
καρκίνων είναι σχετικά λίγα. 

Οι HPV είναι εκλεκτικοί. Μολύνουν μόνο το επιθήλιο του δέρματος και 
ορισμένων βλεννογόνων. Όπως γνωρίζουμε, το δέρμα καλύπτει το σώμα μας 
εξωτερικά, ενώ οι βλεννογόνοι καλύπτουν εσωτερικές κοιλότητες, όπως εί-
ναι ο κόλπος της γυναίκας. Η επιφάνεια του δέρματος και των βλεννογόνων 
καλύπτεται από επιθήλιο (σχήμα 3). 

Πώς αρχίζει μια μόλυνση από HPV;
Οι HPV δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν από μόνοι τους. Εισέρχονται στο 
ανθρώπινο κύτταρο και εκμεταλλεύονται το γενετικό του μηχανισμό, προ-

03. το πλακώδες επιθήλιο αποτελείται από πολλές στοιβάδες κυττάρων (μοιάζουν με πέτρες σε 
μαντρότοιχο) και ο ρόλος του είναι προστατευτικός. αριστερά φαίνεται μια κάθετη τομή από το 
επιθήλιο όπως το βλέπουμε στο μικροσκόπιο, κατά την ιστολογική εξέταση μιας βιοψίας. Δεξιά 
φαίνονται τα κύτταρα από τις διάφορες στοιβάδες του επιθηλίου, όπως τα βλέπουμε στο μικρο-
σκόπιο κατά την κυτταρολογική εξέταση (τεστ παπανικολάου).
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κειμένου να πολλαπλασιαστούν και οι ίδιοι. Οι μικροτραυματισμοί του δέρ-
ματος και των βλεννογόνων κατά τη σεξουαλική επαφή δίνουν την ευκαιρία 
στους HPV να μολύνουν τη βασική στιβάδα κυττάρων του επιθηλίου και να 
αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται εκμεταλλευόμενοι τη φυσιολογική λειτουρ-
γία της ανανέωσης των κυττάρων του οργανισμού μας. 

Τρόποι μετάδοσης των γεννητικών HPV
Απαιτείται άμεση επαφή των αλλοιώσεων από HPV με δέρμα ή με βλεννο-
γόνο, για να μεταφερθεί ο ιός. Η απλή όμως μεταφορά του ιού από άτομο σε 
άτομο δεν είναι συνήθως ικανή να δημιουργήσει φλεγμονή. Πρέπει να υπάρ-
ξει τριβή και να προκύψουν μικροτραυματισμοί για να εισχωρήσει ο ιός στο 
επιθήλιο. Γι’ αυτό, η σεξουαλική επαφή (κολπική ή πρωκτική) αποτελεί τον 
ευκολότερο τρόπο μετάδοσης για τους HPV. Άλλοι τύποι σεξουαλικής επα-
φής (τριβή των γεννητικών οργάνων με το χέρι ή μεταξύ τους, στοματο-γεν-
νητική επαφή) είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε φλεγμονή, εφόσον υπάρχουν 
αμυχές στο επιθήλιο και το ανοσοποιητικό σύστημα δεν λειτουργήσει καλά, 
θεωρούνται όμως σπανιότεροι τρόποι μετάδοσης. 

Τι κίνδυνο έχω να μολυνθώ μετά από σεξουαλική επαφή;
Ο ακριβής κίνδυνος δεν είναι γνωστός, υπολογίζεται, όμως, σε ορισμένες με-
λέτες, να κυμαίνεται στο 60-65%. Εάν δηλαδή κάποιος έχει φλεγμονώδεις αλ-
λοιώσεις από HPV και αναζητήσουμε το DNA του ιού στις σεξουαλικούς του 
συντρόφους, με πολύ ευαίσθητες μεθόδους, όπως η PCR, θα βρούμε ότι έχει 
μολυνθεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτές. Η χρήση προφυλακτικού πε-
ριορίζει τον κίνδυνο μετάδοσης κατά 70%.

04. απεικονίζεται μια «σχισμή» από μικροτραυματισμό του επιθηλί-
ου κατά τη σεξουαλική επαφή. η σχισμή αυτή δίνει πρόσβαση στα 
σωματίδια του ιού (πορτοκαλί) να μπουν στη βασική στιβάδα του 
επιθηλίου και να τη μολύνουν.
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HPV: Η σιωπηλή επιδημία
Η μόλυνση από τους HPV είναι σήμερα το πιο συχνό σεξουαλικώς μεταδι-
δόμενο νόσημα. Υπολογίζεται, ότι η πιθανότητα ενός (σεξουαλικά ενεργού) 
ατόμου να μολυνθεί από κάποιους HPV μέχρι την ηλικία των 50 ετών είναι πε-
ρίπου 80%. 

Πού εντοπίζεται η μόλυνση από τους HPV στη γυναίκα;
Η μόλυνση αρχίζει από ένα σημείο τριβής κατά τη σεξουαλική επαφή και σι-
γά-σιγά επεκτείνεται σε όλο το κατώτερο γεννητικό σύστημα (αιδοίο, κόλ-
πος, τράχηλος μήτρας), στο περίνεο και στην περιπρωκτική περιοχή. Στο 
σχήμα 5 φαίνονται τα γεννητικά όργανα της γυναίκας. 

Με βάση τα προαναφερθέντα, η μόλυνση από HPV είναι αρχικά τοπική 
αλλά γρήγορα εξελίσσεται σε περιοχική και αφορά σε όλο το κατώτερο γεν-
νητικό σύστημα, το περίνεο και την περιπρωκτική περιοχή. 

05. η μήτρα βρίσκεται στο κάτω μέρος της κοιλιακής χώρας της γυναίκας. το ανώτερο μέρος της 
μήτρας λέγεται σώμα της μήτρας και φιλοξενεί το έμβρυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. το 
κατώτερο μέρος της ονομάζεται τράχηλος της μήτρας και είναι ένας ινομυώδης σωλήνας, που 
φέρνει σε επικοινωνία το σώμα της μήτρας με τον κόλπο. ό τράχηλος διαστέλλεται κατά τον τοκε-
τό για να επιτραπεί η έξοδος του εμβρύου. στη γυναικολογική εξέταση ο γιατρός βλέπει τον τρά-
χηλο της μήτρας, αφού ανοίξει τον κόλπο με το μητροσκόπιο. 
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από τη μόλυνση  
στη φλεγμονή

Εάν έλθω σε επαφή με μολυσμένο άτομο, θα αναπτυχθούν 
αλλοιώσεις:
Όχι πάντοτε. η εκδήλωση ή μη φλεγμονής, όπως και η έκτασή της, θα 
εξαρτηθεί από δύο παράγοντες: 

  την ιογόνο δράση του HPV, που είναι αφενός συνάρτηση του τύπου του ιού 
(π.χ. οι HPV-16 και 18 είναι πιο «επιθετικοί») και αφετέρου της ποσότητας 
των ιϊκών DNA που μεταδόθηκαν (ιϊκό φορτίο), κυρίως δε από 
  την ανοσιακή απάντηση του οργανισμού μας (την αντίδραση, δηλαδή, 
του αμυντικού μας συστήματος). 

Εάν η ανοσιακή απάντηση του οργανισμού μας είναι ισχυρή, δεν επιτρέπει 
στον ιό να χρησιμοποιήσει το γενετικό μηχανισμό των κυττάρων μας και να πολ-
λαπλασιάζεται αυτόνομα. Στην περίπτωση αυτή, ο HPV πολλαπλασιάζεται πα-
ράλληλα με τις κυτταρικές διαιρέσεις και η μόλυνση λέγεται λανθάνουσα. Η 
μικρή ποσότητα των HPV δεν μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή και δεν προκύ-
πτουν αλλοιώσεις, γιαυτό και η μολυσματικότητα ατόμων με λανθάνουσα μό-
λυνση αμφισβητείται έντονα. 

Είναι πιθανό, σε κάποια φάση, εάν κατασταλούν οι αμυντικοί μας μηχανισμοί, 
η μόλυνση να εξελιχθεί σε φλεγμονή. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει, ότι 
οι υγιείς έφηβες και οι νεαρές ενήλικες (βλ. δυνατό ανοσιακό σύστημα), συνήθως 
καταστέλλουν, εντός διετίας, τη μόλυνση ή και τις αρχικές φλεγμονώδεις αλλοι-
ώσεις από ένα συγκεκριμένο τύπο HPV. 

Εάν υποτεθεί, ότι οι αμυντικοί μας μηχανισμοί δεν λειτουργήσουν σωστά, τι 
θα συμβεί; Στην περίπτωση αυτή η μόλυνση θα εξελιχθεί σε φλεγμονή. Αρχίζει, 
δηλαδή, ο ιός να πολλαπλασιάζεται αυτόνομα μέσα στο κύτταρο. Το κύτταρο 
δέχεται διαταγές από το DNA του ιού, κινητοποιείται ο γενετικός του μηχανισμός 
και παράγονται συνέχεια καινούργιοι HPV. 

Η υπερπαραγωγή νέων HPV συνεπάγεται τη δημιουργία μεγάλων ποσοτή-
των πρωτεϊνών-ενζύμων (που χρησίμευσαν στη διαδικασία πολλαπλασιασμού 
του ιού), με επακόλουθη τη φλεγμονή των κυττάρων. Τέτοια κύτταρα, που φλεγ-
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μαίνουν, βρίσκουμε σε ένα τεστ Παπανικολάου (κοιλοκύτταρα, δυσκερατωσικά, 
παρακερατωσικά και διπύρηνα) και είναι συνήθως το πρώτο σημάδι για μόλυν-
ση του τραχήλου της μήτρας από HPV.

Λόγω της φλεγμονής, που προκαλείται από τους HPV, διαφοροποιείται η 
μορφολογία και η λειτουργία των κυττάρων, αλλά και των ιστών, με αποτέλεσμα 
την εμφάνιση αλλοιώσεων.

Τι αλλοιώσεις μπορούν να προκαλέσουν οι HPV σε μια γυναίκα;
Ανάλογα με τον τύπο του ιού μπορεί να προκληθούν διάφορες αλλοιώσεις από 
απλές φλεγμονές μέχρι προκαρκινικές αλλοιώσεις και καρκίνο. Όπως αναφέρ-
θηκε πριν δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα αναπτυχθούν αλλοιώσεις. Αυτό εξαρτά-
ται κυρίως από το ανοσοποιητικό σύστημα της γυναίκας. Εάν δεν λειτουργήσει 
σωστά, η μόλυνση θα εξελιχθεί σε φλεγμονή.

Φαίνονται όλες οι αλλοιώσεις που προκαλούνται από τους HPV;
Οι περισσότερες αλλοιώσεις που προκαλούνται στο δέρμα και στους βλεννογό-
νους από HPV (χαμηλού ή υψηλού κινδύνου), δεν φαίνονται με γυμνό μάτι και λέ-
γονται υποκλινικές (επειδή δεν είναι ορατές στην απλή κλινική εξέταση). Εντο-
πίζονται μόνο με τη βοήθεια του κολποσκοπίου. Τα οξυτενή κονδυλώματα είναι 
συνήθως εμφανή στην εξέταση με γυμνό μάτι. Τα οξυτενή κονδυλώματα, που εί-
ναι κατά κανόνα καλοήθη, προκαλούνται κυρίως από τους HPV χαμηλού κινδύνου 
(στο 90% των περιπτώσεων προκαλούνται από τους τύπους 6 και 11).

Στη σπάνια περίπτωση, που μετά από πολλά χρόνια μια φλεγμονή από HPV 
υψηλού κινδύνου εξελιχθεί σε καρκίνο, γίνεται πλέον κλινικά εμφανής.

Στον πίνακα, που ακολουθεί, φαίνονται οι διαφορετικές αλλοιώσεις, που προκα-
λούνται από τις δύο μεγάλες κατηγορίες HPV στο κατώτερο γεννητικό σύστημα. 

οι γέννητικοι τύΠοι των HPV κΑι οι Αλλοιωςέις Πού 
ΠροκΑλούν ςτο κΑτωτέρο γέννητικο ςύςτηΜΑ.

Χαμηλού κινδύνου 
(6, 11 κ.λπ.) 

Οξυτενή κονδυλώματα. Υποκλινικές κονδυλωματώδεις 
αλλοιώσεις, που κατά κανόνα υποχωρούν  
και δεν εξελίσσονται σε προκαρκινικές. 

ύψηλού κινδύνου 
(16, 18 κ.λπ.) 

Υποκλινικές κονδυλωματώδεις αλλοιώσεις. 
Συνήθως υποχωρούν. Υπάρχει, όμως, μικρή πιθανότητα  
να εξελιχθούν σε προκαρκινικές αλλοιώσεις  
και διηθητικό καρκίνο.
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Εάν μολυνθώ θα έχω τον HPV πάντοτε;
Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι αρκετά δύσκολη. Στους περισσότε-
ρους ανθρώπους , που μολύνονται από κάποιο τύπο HPV, η αναζήτηση ιϊκού 
DNA με την πολύ ευαίσθητη μέθοδο PCR, θα δείξει αρνητικά αποτελέσματα 
μετά από 2-3 χρόνια. Αυτό χαρακτηρίζεται ως μια υγιής απάντηση του ανο-
σοποιητικού συστήματος. Μόνο σε ένα μικρό ποσοστό γυναικών εμφανίζο-
νται επίμονες και υποτροπιάζουσες φλεγμονές. Η μόλυνση από τους ογκογό-
νους HPV φαίνεται, ότι καταστέλλεται δυσκολότερα και ιδιαίτερα η μόλυνση 
από τον HPV-16. Έχει αποδειχθεί, ότι οι γυναίκες με επίμονες φλεγμονές από 
ογκογόνους HPV βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκινογένεση από 
τις αντίστοιχες γυναίκες, στις οποίες ο ιός έχει κατασταλεί μόνος του.

Δεν είναι απολύτως βέβαιο, εάν ο ιός απλά καταστέλλεται αλλά παρα-
μένει σε μικρές ποσότητες στα κύτταρά μας (μεταπίπτει η μόλυνση σε λαν-
θάνουσα μορφή) ή εξαφανίζεται εντελώς από το σώμα. Η πρώτη εκδοχή 
μοιάζει επικρατέστερη και επιβεβαιώνεται στους ανθρώπους εκείνους, που 
έχουν σταθερή μονογαμική σχέση και στους οποίους υποτροπιάζουν οι αλ-
λοιώσεις, όταν μετά από χρόνια υποστεί σοβαρή βλάβη ή καταστολή το ανο-
σοποιητικό τους. Σε ανθρώπους με υγιές ανοσοποιητικό σύστημα δεν μας 
ενδιαφέρει η ύπαρξη λανθάνουσας μόλυνσης, αφού δεν θεωρείται μεταδοτι-
κή. Μας ενδιαφέρει, όμως, η πρόληψη καρκινογένεσης, ιδιαίτερα όσον αφο-
ρά στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, γι’ αυτό και συνιστώνται τακτικοί 
προληπτικοί έλεγχοι.

αλλοιώσεις  
στον τράχηλο  
(cin 1,2,3)

Ο τράχηλος της μήτρας - Στοιχεία ανατομικής
Η μήτρα βρίσκεται στο κάτω μέρος της κοιλιακής χώρας της γυναίκας. Το 
ανώτερο μέρος της μήτρας λέγεται σώμα της μήτρας και φιλοξενεί το έμ-
βρυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Το κατώτερο μέρος της ονομάζεται 
τράχηλος της μήτρας και είναι ένας ινομυώδης σωλήνας, που φέρνει σε επι-
κοινωνία το σώμα της μήτρας με τον κόλπο. Ο τράχηλος διαστέλλεται κατά 
τον τοκετό για να επιτραπεί η έξοδος του εμβρύου.
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ω

Στη γυναικολογική εξέταση ο γιατρός βλέπει τον τράχηλο της μήτρας, αφού 
ανοίξει τον κόλπο με το μητροσκόπιο. Αναφέρθηκε και πριν ότι το σώμα μας κα-
λύπτεται εξωτερικά από δέρμα. Τα εσωτερικά μας όργανα καλύπτονται από 
βλεννογόνους. Τόσο στο δέρμα όσο και στους βλεννογόνους βρίσκουμε δύο τύ-
πους κυττάρων, τα πλακώδη και τα αδενικά. Τα πλακώδη κύτταρα είναι τοπο-
θετημένα σε στιβάδες (όπως οι πέτρες σε ένα μαντρότοιχο) και ο ρόλος τους εί-
ναι κυρίως προστατευτικός. Τα αδενικά κύτταρα διατάσσονται σε μια στιβάδα, 
απαρτίζουν τους αδένες και παράγουν διάφορες εκκρίσεις (ιδρώτα και σμήγμα 
στο δέρμα, βλέννη στους βλεννογόνους). Έτσι, μιλάμε για πλακώδες επιθήλιο και 
για αδενικό επιθήλιο. Αυτούς τους δύο τύπους επιθηλίων προσβάλλουν οι HPV.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, το τμήμα του τραχήλου, που προβάλ-
λει στον κόλπο καλύπτεται περιφερικά από πλακώδες επιθήλιο, ενώ ο ενδοτρα-
χηλικός σωλήνας και η περιοχή γύρω από το έξω τραχηλικό στόμιο καλύπτεται 
από αδενικό επιθήλιο (το αδενικό επιθήλιο παράγει βλέννη - σε μεγαλύτερες 
ποσότητες κατά την ωορρηξία- μέσα στην οποία κολυμπούν τα σπερματοζωά-
ρια, ανεβαίνοντας προς τα επάνω για να συναντηθούν με το ωάριο). 

Κατά την αναπαραγωγική ηλικία της γυναίκας έχουμε μια συνεχή μετα-
τροπή του αδενικού επιθηλίου προς πλακώδες. Η μετατροπή αυτή λέγεται 

06. Διακρίνονται τα έσω γεννητικά όργανα της γυναίκας. 
στον τράχηλο της μήτρας, κυρίως, εντοπίζεται ο κίνδυνος 
για καρκινογένεση από τους hpv υψηλού κινδύνου. 

07. σε εγκάρσια διατομή της μή-
τρας, διακρίνεται στο κέντρο ο 
τράχηλος και τονίζονται σε μεγέ-
θυνση τα δύο διαφορετικά είδη 
επιθηλίων, που απαρτίζουν τον 
τραχηλικό βλεννογόνο: κυλινδρι-
κό και πλακώδες. 
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μετάπλαση και το μεταβατικό επιθήλιο (μεταξύ αδενικού και πλακώδους) λέ-
γεται μεταπλαστικό. 

Διαδικασία καρκινογένεσης στον τράχηλο της μήτρας
Το μεταπλαστικό επιθήλιο είναι πολύ σημαντικό γιατί αποτελεί το πρόσφορο έδα-
φος για τον πολλαπλασιασμό των HPV. H διαδικασία της μετάπλασης προϋποθέτει 
πολλαπλές κυτταρικές διαιρέσεις και διευκολύνει τον ιό να πολλαπλασιάζεται και ο 
ίδιος. Τον διευκολύνει, επίσης, να εκμεταλλευτεί τη διαδικασία μετατροπής των με-
ταπλαστικών κυττάρων και, μετά από μακροχρόνια φλεγμονή, να προκαλέσει κα-
κοήθη εξαλλαγή (αυτό ισχύει μόνο για τους HPV υψηλού κινδύνου). 

Υπάρχουν δύο είδη καρκίνων τραχήλου της μήτρας, ανάλογα με τον τύπο 
των κυττάρων από τα οποία προέρχονται. Ο καρκίνος από πλακώδη κύτταρα 
εξορμάται από το πλακώδες επιθήλιο. Υπάρχει όμως και ο καρκίνος από αδενι-
κά κύτταρα, που προέρχεται από τα αδενικά κύτταρα του τραχηλικού επιθηλί-
ου. Ο πιο συχνός είναι ο καρκίνος από πλακώδη κύτταρα.

Θα γίνει μια προσπάθεια να εξηγηθεί η σημασία των διαφόρων επιστημονι-
κών όρων που μπορεί να βρει μια γυναίκα στο αποτέλεσμα του τεστ Παπανικο-
λάου και στην ιστολογική διάγνωση μιας βιοψίας τραχήλου μήτρας. Στο σχήμα 
8 φαίνεται η αλληλουχία των αλλοιώσεων, που προκαλούν οι HPV στο πλακώ-
δες επιθήλιο του τραχήλου της μήτρας και το ενδεχόμενο καρκινογένεσης.

=

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε, η φλεγμονή αρχίζει πάντοτε από τη βασική 
στιβάδα του επιθηλίου. Συνήθως, καταλαμβάνει το κατώτερο τρίτο του επιθηλίου 

08. από αριστερά προς τα δεξιά: φυσιολογικό πλακώδες επιθήλιο, CIN 1-2-3, καρκίνος.
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και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα υποχωρεί από μόνη της (δηλαδή την κατα-
στέλλει το ανοσοποιητικό σύστημα της γυναίκας). Αυτός είναι ο κανόνας στις περι-
πτώσεις μόλυνσης από HPV χαμηλού κινδύνου. Επίσης, αυτό γίνεται μέχρι και στο 
90% των περιπτώσεων μόλυνσης από HPV υψηλού κινδύνου. Όμως, στο υπόλοιπο 
10% η φλεγμονή από ογκογόνους HPV επιμένει ή υποτροπιάζει για χρόνια. Το ανο-
σοποιητικό σύστημα αυτών των ασθενών δεν μπορεί να αντιρροπήσει τη δράση 
του ιού. Τα άτυπα κύτταρα, που φλεγμαίνουν από τους HPV, καταλαμβάνουν σιγά-
σιγά τα δύο τρίτα και κατόπιν ολόκληρο το πάχος του επιθηλίου.

Εάν οι αλλοιώσεις περιορίζονται μόνο στις στιβάδες του επιθηλίου (δεν 
επεκτείνονται κάτω από τη βασική μεμβράνη) χαρακτηρίζονται ως ενδοε-
πιθηλιακές νεοπλασίες τραχήλου ή CIN (από τα αρχικά των λέξεων: Cervical 
Intraepithelial Neoplasia). Εάν τα άτυπα κύτταρα καταλαμβάνουν μόνο το κατώ-
τερο ένα τρίτο του επιθηλίου μιλάμε για αλλοίωση CIN-1, ενώ εάν καταλαμβά-
νουν τα δύο ή και τα τρία τρίτα, έχουμε αλλοιώσεις CIN-2 και CIN-3 αντίστοιχα. 
Η αλληλουχία των αλλοιώσεων δεν είναι πάντοτε βαθμιαία, όπως φαίνεται στο 
σχήμα 8, το οποίο έχει σχεδιαστεί με αυτό τον τρόπο για λόγους διδακτικούς, 
προκειμένου να κατανοηθούν οι όροι CIN-1, CIN-2, CIN-3. Αποδείχτηκε, ότι οι αλ-
λοιώσεις CIN-2 και CIN-3 προκαλούνται μόνο από ιούς υψηλού κινδύνου. Υπάρ-
χει μικρή πιθανότητα αυτόματης υποχώρησης αυτών των αλλοιώσεων (αυτό 
αφορά κυρίως τις CIN-2). Συνήθως, όμως, επιμένουν (ιδίως οι CIN-3) και ένα ση-
μαντικό ποσοστό από αυτές εξελίσσεται αργότερα σε καρκίνο.

Οι αλλοιώσεις CIN-1 είναι δυνατόν να προκληθούν τόσο από HPV χαμηλού 
κινδύνου, όσο και από HPV υψηλού κινδύνου. Βλέποντας στο μικροσκόπιο μια 
αλλοίωση CIN-1, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν προκλήθηκε από χαμηλού ή 
υψηλού κινδύνου HPV. Πρέπει να γίνει αναζήτηση του ιού με μοριακές τεχνικές.

Ποια είναι, όμως, η εξέλιξη των CIN-1; Όσες από αυτές οφείλονται σε ιούς χα-
μηλού κινδύνου, κατά κανόνα υποχωρούν. Επίσης, υποχωρούν και οι περισσότε-
ρες αλλοιώσεις CIN-1, που οφείλονται σε HPV υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αφού η πλειοψηφία των αλλοιώσεων CIN-1 υπο-
χωρούν αυτόματα, ο όρος CIN (ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία) κρίθηκε υπερβολι-
κός. Θεωρήθηκε σκόπιμο να αντικατασταθεί με τον όρο ενδοεπιθηλιακή αλλοί-
ωση από πλακώδη κύτταρα ή SIL (Squamous Intraepithelial Lesion).

Για να υπάρχει ομοφωνία σε διεθνές επίπεδο, συμφωνήθηκε να ακολου-
θείται στην Κυτταρολογία, κατά την αξιολόγηση των τεστ Παπανικολάου, 
το λεγόμενο σύστημα Bethesda. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό έχουμε χα-
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μηλού βαθμού αλλοιώσεις (όλες οι αλλοιώσεις CIN-1, ανεξάρτητα από τον 
τύπο του ιού από τον οποίο προκλήθηκαν). Στην κατηγορία αυτή συγκατα-
λέγονται και τα οξυτενή κονδυλώματα, επειδή κατά κανόνα δεν εξελίσσο-
νται σε καρκίνο. Οι αλλοιώσεις CIN-2 και CIN-3 ταξινομήθηκαν ως υψηλού 
βαθμού αλλοιώσεις, αφού έχουν σαφώς υψηλή πιθανότητα καρκινογέ-
νεσης (ιδίως οι αλλοιώσεις CIN-3) και συνιστάται, συνήθως, η αφαίρεσή 
τους. Οι διεθνώς χρησιμοποιούμενοι όροι είναι: LSIL (Low grade Squamous 
Intraepithelial Lesion – χαμηλού βαθμού ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση πλακώ-
δους επιθηλίου) και HSIL (High grade Squamous Intraepithelial Lesion – υψη-
λού βαθμού ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση πλακώδους επιθηλίου). 

Η διαδικασία καρκινογένεσης από τους HPV στον τράχηλο της μήτρας είναι 
χρονοβόρος. Συνήθως απαιτεί 10 έως και 30 χρόνια από την πρωτομόλυνση με 
τον HPV υψηλού κινδύνου. Εάν όμως, τα νεοπλασματικά κύτταρα διηθήσουν τη 
μεμβράνη στη βασική στιβάδα του επιθηλίου (στην αρχή μικροδιήθηση και κα-
τόπιν μαζική διήθηση), εισέρχονται στο χώρο κάτω από το επιθήλιο, όπου υπάρ-
χουν λεμφαγγεία και αιμοφόρα αγγεία. Το επόμενο βήμα είναι να διηθήσουν το 
τοίχωμα αυτών των αγγείων, να ταξιδέψουν μέσω της λέμφου και του αίματος και 
να εγκατασταθούν στους λεμφαδένες και σε απομακρυσμένα όργανα (μεταστά-
σεις). Όταν αναφέρεται ο όρος καρκίνος, εννοούμε πάντοτε τον διηθητικό καρκί-
νο. Ο διηθητικός καρκίνος ξεφεύγει από τα όρια της τοπικής νόσου και απειλεί τη 
ζωή της γυναίκας με μεταστάσεις σε γειτονικά, αλλά και απομακρυσμένα όργα-
να. Είναι ευτύχημα για τις γυναίκες που η διαδικασία καρκινογένεσης στον τράχη-
λο της μήτρας συνήθως είναι χρονοβόρος και που προηγούνται του καρκίνου οι 
προκαρκινικές αλλοιώσεις. Μας δίνεται έτσι, η ευκαιρία να ανιχνεύσουμε τις προ-
καρκινικές αλλοιώσεις με προληπτικό έλεγχο (τεστ Παπανικολάου, κολποσκόπη-
ση κλπ) και να τις θεραπεύσουμε πριν απειλήσουν τη ζωή της γυναίκας.

αλλοιώσεις  
σε κόλπο, αιδοίο,  
περίνεο και πρωκτό 

Προκαρκινικές αλλοιώσεις αντίστοιχες με αυτές του τραχήλου της μήτρας 
(CIN), έχουμε στον κόλπο (VAIN – Vaginal Intraepithelial Neoplasia), στο αι-
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δοίο (VIN – Vulvar Intraepithelial Neoplasia) και γύρω από τον πρωκτό (PAIN – 
PeriAnal Intraepithelial Neoplasia). Υπάρχει και ο όρος PIN (Penile Intraepithelial 
Neoplasia) για τις αλλοιώσεις στο πέος.

Μόνο για τον τράχηλο της μήτρας έχει μελετηθεί επαρκώς η φυσική ιστορία 
των προκαρκινικών αλλοιώσεων και είναι γνωστά τα ποσοστά εξαλλαγής τους 
σε καρκίνο. Οι αλλοιώσεις VAIN, VIN, PAIN και PIN δεν έχουν μελετηθεί αρκετά. 
Από αυτές, οι αλλοιώσεις βαθμού ΙΙΙ (όταν όλο το πάχος του επιθηλίου καταλαμ-
βάνεται από άτυπα κύτταρα) θεωρείται, ότι πρέπει να θεραπεύονται.

Οι αλλοιώσεις υψηλού βαθμού στον κόλπο είναι σχετικά σπάνιες σε σχέση 
με τη συχνότητα ανεύρεσης αλλοιώσεων στον τράχηλο της μήτρας. Ο εντοπι-
σμός τους γίνεται μόνο με το κολποσκόπιο. Αλλοιώσεις VAIN πρέπει να αναζη-
τούνται στον κόλπο γυναικών που έχουν ιστορικό CIN-2, 3 ή έχουν αφαιρέσει τη 
μήτρα τους λόγω CIN-2, 3 ή καρκίνου τραχήλου μήτρας. Επειδή υπάρχει πιθανό-
τητα εμφάνισης προκαρκινικών αλλοιώσεων από HPV σε όλο το κατώτερο γεν-
νητικό σύστημα, συνιστάται έλεγχος σε κάθε περίπτωση με ιστορικό μόλυνσης 
από ογκογόνους HPV. Επομένως, οι γυναίκες με ανάλογο ιστορικό (ιδιαίτερα με 
ιστορικό HSIL) πρέπει να ελέγχονται με τεστ Παπανικολάου, ακόμη και μετά από 
υστερεκτομή.

Στο αιδοίο, οι αλλοιώσεις χαρακτηρίζονται με τα αρχικά VIN (Vulvar 
Intraepithelial Neoplasia). Παλαιότερα, γινόταν ταξινόμηση αντίστοιχη με αυτή 
των CIN στον τράχηλο της μήτρας. Από το 2004 συμφωνήθηκε να θεωρούνται 
προκαρκινικές μόνο οι αλλοιώσεις VIN-3 και να ονομάζονται απλώς VIN. Οι ελα-
φρύτερες αλλοιώσεις αποδείχθηκε, ότι συνήθως υποχωρούν μόνες τους. Έχει 
σημασία η πρόληψη και η έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση των αλλοιώσεων 
VIN. Γνωρίζουμε, ότι οι μισοί καρκίνοι αιδοίου αναπτύσσονται σε έδαφος φλεγ-
μονής από ογκογόνους HPV και οι άλλοι μισοί σε έδαφος χρόνιων δερματοπα-
θειών (κυρίως λειχήνα).  Οι αλλοιώσεις στο δέρμα, συνήθως, είναι ορατές με γυ-
μνό μάτι, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, στις οποίες εντοπίζονται μόνο με τη 
βοήθεια κολποσκοπίου. Γενικά, συνιστάται να γίνεται έλεγχος με τη βοήθεια κολ-
ποσκοπίου σε ολόκληρο το κατώτερο γεννητικό σύστημα και στην περιοχή του 
πρωκτού σε περιπτώσεις, που υπάρχει υποψία για προκαρκινικές αλλοιώσεις. 

Έχουν περιγραφεί αλλοιώσεις και στον πρωκτικό σωλήνα, που ονομάζονται 
AIN (Anal Intraepithelial Neoplasia). Απαντώνται, κυρίως, σε παθητικούς ομοφυ-
λόφιλους και συχνότερα, σε όσους έχουν προβλήματα ανοσοκαταστολής (κυρί-
ως πάσχοντες από AIDS).
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Διάγνωση  
 

Τι συμπτώματα έχουν οι ασθενείς με αλλοιώσεις από HPV;
Η φλεγμονή από τους HPV σπανίως προκαλεί συμπτώματα. Μόνο οι ασθε-
νείς με οξυτενή κονδυλώματα (αποτελούν ένα πολύ μικρό μόνο μέρος του 
συνόλου των ατόμων που έχουν HPV-μολύνσεις) συνήθως αντιλαμβάνο-
νται τις αλλοιώσεις, όταν γίνουν ορατές ή μπορούν να ψηλαφηθούν. Μερικές 
φορές μόνο, αισθάνονται κνησμό. Επίσης, περιπτωσιακά, αισθάνονται κνη-
σμό οι ασθενείς με VIN. Οι αλλοιώσεις στον τράχηλο της μήτρας, ακόμη και οι 
προκαρκινικές, δεν έχουν καμιά συμπτωματολογία. 

Στην απλή κλινική εξέταση είναι ορατά μόνο τα εξωφυτικά κονδυλώματα, 
που είναι καλοήθη. Επίσης, μερικές προκαρκινικές αλλοιώσεις αιδοίου (VIN) 
είναι ορατές (εμφανίζονται με λευκό, ροζ ή γκρι χρώμα και ξεχωρίζουν από 
το φυσιολογικό δέρμα της περιοχής), όπως και οι σπάνιες σχετικά περιπτώ-
σεις προχωρημένων διηθητικών καρκίνων, που εμφανίζονται σαν προπέτειες 
στο δέρμα και εξελκώσεις.

Πως θα μάθω αν έχω και τί έχω;
Όπως αναφέρθηκε και πριν, οι προκαρκινικές αλλοιώσεις από HPV συνήθως 
δεν προκαλούν συμπτώματα. 

Ανευρίσκονται στον προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο. Για τον εντοπι-
σμό των αλλοιώσεων, ο γιατρός αρχίζει πάντοτε με το ιστορικό και την κλινι-
κή εξέταση. Μετά, αποφασίζει ποιες επιπλέον εξετάσεις είναι απαραίτητο να 
γίνουν. Στην περίπτωση αλλοιώσεων, οι εξετάσεις που βοηθούν είναι το τεστ 
Παπανικολάου, η κολποσκόπηση και η αναζήτηση των HPV-DNA με μορια-
κές τεχνικές. Υπάρχει πιθανότητα, προκειμένου να διευκρινιστεί διαγνωστικά 
ένα πρόβλημα, να χρειαστεί να γίνει αφαίρεση της ζώνης μετάπλασης ή και 
απόξεση στον ενδοτραχηλικό σωλήνα.

Όταν υποψιαζόμαστε ή γνωρίζουμε την ύπαρξη προκαρκινικών αλλοιώ-
σεων, ξέρουμε πού και πώς πρέπει να τις αναζητήσουμε. Όσον αφορά στον 
τράχηλο της μήτρας, αναφέρθηκε ότι ο κίνδυνος εστιάζεται στα επιθήλια 
που καλύπτουν τον τράχηλο (κυρίως στο μεταπλαστικό και στο αδενικό επι-
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θήλιο). Πρέπει να ελέγξουμε, λοιπόν, συγκεκριμένες περιοχές. Όταν παίρνου-
με τεστ Παπανικολάου, συλλέγουμε κύτταρα από την εξωτερική επιφάνεια 
του τραχήλου και τον ενδοτραχηλικό σωλήνα (πλακώδη, μεταπλαστικά και 
αδενικά κύτταρα)(βλ σχήμα 9). Όταν κάνουμε κολποσκόπηση προσπαθούμε 
να ελέγξουμε την επιφάνεια και την αγγείωση αυτών των επιθηλίων (βλ σχή-
μα 13). Αν εντοπιστούν ύποπτες περιοχές, λαμβάνονται τμήματα ιστού (βιο-
ψίες) για εξέταση στο μικροσκόπιο (ιστολογική εξέταση). 

Η αναζήτηση των HPV με μοριακές τεχνικές (HPV-test, PCR) γίνεται σε συ-
γκεκριμένες περιπτώσεις και συνήθως σε γυναίκες άνω των 30 ετών. Σε μι-
κρότερες ηλικίες (ειδικά γύρω στα 20) δεν έχει νόημα η αναζήτηση των HPV. 
Οι νεαρές γυναίκες καταστέλλουν γρήγορα τις μολύνσεις αυτές χωρίς δυσά-
ρεστα επακόλουθα. Λόγω συχνών αλλαγών σεξουαλικών συντρόφων, τα πε-
ρισσότερα κορίτσια γύρω στα 20 ανευρίσκονται θετικά σε κάποιους HPV, 
αλλά δεν κινδυνεύουν να αναπτύξουν στο άμεσο μέλλον διηθητικούς καρ-
κίνους. Στις μικρές ηλικίες ο προληπτικός έλεγχος ρουτίνας γίνεται μόνο με 
το τεστ Παπανικολάου, εάν όμως τεθεί υποψία υψηλόβαθμης προκαρκινικής 
αλλοίωσης, τότε θα προχωρήσουμε σε κολποσκόπηση.

Είναι αυτονόητο, ότι η πρόληψη και η έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση 
των προκαρκινικών αλλοιώσεων στον τράχηλο της μήτρας, σώζει ζωές. Στις 
ΗΠΑ, που εφαρμόστηκε μαζικά το τεστ Παπανικολάου, η συχνότητα του καρ-
κίνου του τραχήλου της μήτρας μειώθηκε θεαματικά (από 38 περιπτώσεις 
ανά 100.000 γυναίκες ετησίως στη δεκαετία του ‘50, σε 8 περιπτώσεις ανά 
100.000 γυναίκες στη δεκαετία του ‘90).

Τεστ Παπανικολάου
Είναι η κυτταρολογική εξέταση των τραχηλικών επιχρισμάτων, στο μικρο-
σκόπιο. Απλά, επικράτησε στην καθομιλουμένη, ο όρος τεστ Παπανικολά-
ου. Εξετάζονται στο μικροσκόπιο κύτταρα από τα επιθήλια του τραχήλου. 
Ο γιατρός παίρνει κύτταρα από την επιφάνεια του τραχήλου με μια σπάτου-
λα και από τον ενδοτραχηλικό σωλήνα με ένα βουρτσάκι. Συλλέγονται, έτσι, 
πλακώδη κύτταρα από το εξωτερικό μέρος του τραχήλου, αδενικά κύττα-
ρα από τον ενδοτραχηλικό σωλήνα και μεταπλαστικά κύτταρα από τη ζώνη 
μετάπλασης.
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Στη συνέχεια, το υλικό επιστρώνεται σε γυάλινα πλακίδια και μονιμοποι-
είται με χρήση σπρέι ή με εμβάπτιση των πλακιδίων σε διάλυμα αλκοόλης. 
Μετά τη μονιμοποίηση, τα πλακίδια αποστέλλονται στο εργαστήριο, όπου 
γίνονται ειδικές χρώσεις των κυττάρων και στη συνέχεια εξετάζονται στο 
μικροσκόπιο.

                     

Ποια είναι η τεχνική συλλογής των κυττάρων του τεστ σε υγρό;
Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια και έχει ως εξής: τα 
κύτταρα συλλέγονται από τον τράχηλο με ένα ειδικό βουρτσάκι (συσκευή 
cervex). Συλλέγονται, συγχρόνως, κύτταρα από το εξωτερικό μέρος του τρα-
χήλου και τον ενδοτραχηλικό σωλήνα.

10. κύτταρα τραχήλου μήτρας, 
όπως φαίνονται κατά την εξέτασή 
τους στο μικροσκόπιο. 

11. η λογική του τεστ παπανικολάου: συλ-
λέγονται κύτταρα από τον τράχηλο της μή-
τρας. στη συνέχεια, μελετώνται στο μικρο-
σκόπιο από κυτταρολόγο. στην περιφέρεια 
της εικόνας διακρίνονται φυσιολογικά και 
παθολογικά κύτταρα, που μπορεί να δει κα-
νείς σε ένα τεστ παπανικολάου. 

09. απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο λαμβάνε-
ται το κλασικό τεστ παπανικολάου.
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12. ό τρόπος λήψης τεστ παπανικολάου και διατήρησης του υλικού σε υγρό.

Στη συνέχεια, το τελικό τμήμα της βούρτσας αποσπάται και τοποθετεί-
ται σε ένα φιαλίδιο με ειδικό υγρό. Όλο το υλικό αποστέλλεται στο εργαστή-
ριο. Γίνεται επεξεργασία με ειδικό μηχάνημα και απομονώνονται τα κύττα-
ρα από το υγρό και τις άλλες προσμίξεις (βλέννη, αίμα κ.λπ.). Μετά, πάλι με 
τη βοήθεια μηχανήματος, τα κύτταρα στρώνονται πάνω σε πλακίδιο σε μονή 
στιβάδα (αποφεύγεται έτσι η αλληλοεπικάλυψη των κυττάρων) και κατό-
πιν εξετάζονται. Η τεχνική αυτή, επειδή μεσολαβεί μια φάση διατήρησης των 
κυττάρων σε υγρό, λέγεται διεθνώς LBC (Liquid Based Cytology). Στην Ελλά-
δα έχει επικρατήσει ο όρος κυτταρολογία ύγρής Φάσης. Η ονομασία Thin 
Prep αφορά εμπορική ονομασία (προϊόν συγκεκριμένης εταιρείας).

Τι διαφορά έχει το τεστ Παπανικολάου από τη βιοψία;
Στο τεστ Παπανικολάου συλλέγουμε ένα τυχαίο δείγμα κυττάρων από την 
επιφάνεια του τραχήλου της μήτρας και από τον ενδοτραχηλικό σωλήνα. 
Εάν, αργότερα, στην εξέταση των κυττάρων αυτών στο μικροσκόπιο, ο για-
τρός βρει κάποια άτυπα κύτταρα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ακριβή 
θέση από την οποία προέρχονται. 

Η βιοψία προσφέρει ακριβή διάγνωση, αλλά με μια προϋπόθεση: να λη-
φθεί το δείγμα από το σωστό σημείο. Για να πάρουμε δείγμα από τη σωστή 
περιοχή πρέπει να γίνει κολποσκόπηση. Ο γιατρός, που θα κάνει την κολπο-
σκόπηση, πρέπει να είναι εξειδικευμένος. Εάν δεν είναι, μπορεί να πάρει δείγ-
μα από λάθος περιοχή και τα αποτελέσματα να είναι παραπλανητικά. 

Στην ιατρική ορολογία, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και η εξέταση που 
κάναμε δεν το δείξει, τότε η εξέταση λέγεται ψευδώς αρνητική. Έχει αποδει-
χθεί, ότι τα περισσότερα ψευδώς αρνητικά τεστ Παπανικολάου οφείλονται 
σε κακή λήψη. Λιγότερες φορές φταίει η κακή επίστρωση και προπαρασκευή 
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του πλακιδίου και σπανιότερα η λανθασμένη διάγνωση κατά την εξέταση στο 
μικροσκόπιο. Έχει αποδειχθεί, ότι η καλύτερη λήψη για τεστ Παπανικολάου γί-
νεται από εξειδικευμένους γιατρούς (κυτταρολόγους και γυναικολόγους).

Κολποσκόπηση – Βιοψία

το κολποσκόπιο 
To κολποσκόπιο είναι μικροσκό-
πιο χαμηλής ισχύος. Έχει μεγεθυ-
ντικούς φακούς και ενσωματω-
μένο δυνατό φωτισμό. Το δέρμα 
και οι βλεννογόνοι εξετάζονται 
πριν και μετά από την εμβρο-
χή τους με διάλυμα οξικού οξέ-
ος 5%.

13. απεικόνιση μιας διατομής από πλακώδες επιθήλιο στον τράχηλο της μήτρας, που επισκοπεί-
ται με το κολποσκόπιο. στο αριστερό τμήμα το επιθήλιο είναι φυσιολογικό. Δεξιά το επιθήλιο έχει 
δυσπλαστικές αλλοιώσεις και η αγγείωσή του είναι άτυπη. Με βάση κάποια μορφολογικά χαρα-
κτηριστικά που βλέπουμε στην επιφάνεια του επιθηλίου, εντοπίζονται οι αλλοιώσεις και επιλέγε-
ται η πιο ύποπτη περιοχή για λήψη βιοψίας.

Εάν βρεθούν «ύποπτες» περιοχές λαμβάνονται βιοψίες. Οι βιοψίες γίνο-
νται με ειδικές λαβίδες και δεν πονάνε. Το τμήμα του ιστού αποστέλλεται στο 
εργαστήριο για ιστολογική εξέταση.

H συνήθης ένδειξη για κολποσκόπηση είναι η ανεύρεση παθολογικών 
κυττάρων στο τεστ Παπανικολάου. Άλλες ενδείξεις είναι: ο έλεγχος ολόκλη-
ρου του κατώτερου γεννητικού συστήματος της γυναίκας για την ανεύρεση 
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προκαρκινικών αλλοιώσεων, ο προεγχειρητικός σχεδιασμός και η μετεγχει-
ρητική παρακολούθηση (μετά από επέμβαση για HSIL ή καρκίνο).

Τυποποίηση HPV, HPV-Τεστ
Αναζήτηση του DNA των HPV με μοριακές τεχνικές:

  Hybrid Capture (HPV-test)
  PCR

Τι είναι το HPV-τεστ;
Με το τεστ αυτό προσδιορίζεται αν υπάρχει στον τράχηλο της μήτρας DNA 
από 13 τύπους ογκογόνων HPV (τους συνηθέστερους από αυτούς που προ-
καλούν καρκινογένεση). Δεν μας δίνει με ακρίβεια τον συγκεκριμένο τύπο 
HPV (όπως η PCR).

Πώς λαμβάνεται το HPV-τεστ;
Όπως λαμβάνεται και το τεστ Παπανικολάου. Εισάγεται ένα βουρτσάκι στο 
έξω τραχηλικό στόμιο, περιστρέφεται για συλλογή υλικού και μετά τοποθε-
τείται σε ειδικό φιαλίδιο και αποστέλλεται στο εργαστήριο. 

Στις περιπτώσεις εκείνες, που το τεστ Παπανικολάου έχει ληφθεί με τη μέ-
θοδο συλλογής σε υγρό (π.χ. Thin Prep), η εξέταση για αναζήτηση DNA από 
HPV γίνεται από το υγρό, που έχει μείνει στο φιαλίδιο, μετά τον αποχωρισμό 
κυττάρων για εξέταση στο μικροσκόπιο από τον κυτταρολόγο. 

Τι είναι η PCR;
Είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος για την ανίχνευση του DNA του HPV. Τα αρχι-
κά προέρχονται από τις λέξεις Polymerase Chain Reaction (αλυσιδωτή αντί-
δραση πολυμεράσης). Με τη μέθοδο αυτή ανιχνεύονται ακόμη και ελάχιστες 
ποσότητες ιού (10 HPV/DNA).

Με την PCR μπορούμε να εντοπίσουμε συγκεκριμένο τύπο ή τύπους HPV, 
που υπάρχουν στο δείγμα. Αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα, αφού γνωρί-
ζουμε π.χ. ότι η επιμένουσα φλεγμονή από HPV-16 έχει στις γυναίκες μεγαλύ-
τερης ηλικίας πιθανότητα καρκινογένεσης 20-30%.

Από την άλλη, η PCR, όντας πολύ ευαίσθητη, δεν μας δίνει πληροφορί-
ες για το ιϊκό φορτίο, όπως το HPV-τεστ. To HPV-τεστ μπορεί να ανιχνεύσει 
1.000-5.000 DNA.
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Θεραπεία

Υπάρχει θεραπεία για τους HPV;
Καταρχάς, πρέπει να διευκρινισθεί, ότι η θεραπεία για τους HPV δεν είναι αιτιο-
λογική. Δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο, που να απαλλάσσει τον οργανισμό μας 
από τον ιό. Η λεγόμενη θεραπεία είναι η αφαίρεση ή η καταστροφή του ιστού 
που φλεγμαίνει. Ο ιός παραμένει στα επιθήλια του γεννητικού συστήματος για 
μεγάλο χρονικό διάστημα ή και για πάντα. Αυτό δεν είναι ανησυχητικό, ακόμη 
και στις περιπτώσεις μόλυνσης από επικίνδυνους HPV. Οι υποτροπές των αλ-
λοιώσεων είναι λίγες και εάν οι ασθενείς παρακολουθούνται δεν υπάρχει κίν-
δυνος. Στις περιπτώσεις εκείνες, που υπερισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα 
και η φλεγμονή υποχωρεί από μόνη της, σπάνια έχουμε υποτροπές. Σε άλλες 
ασθενείς, που κρίνουμε σκόπιμο, ότι πρέπει να επέμβουμε και να καταστρέ-
ψουμε ή να αφαιρέσουμε τις αλλοιώσεις (οξυτενή κονδυλώματα ή προκαρκινι-
κές), πάλι περιμένουμε να υπερισχύσει εκ των υστέρων το ανοσοποιητικό σύ-
στημα. Μετά την εξαφάνιση των αλλοιώσεων, έχει να αντιμετωπίσει μικρότερο 
ιϊκό φορτίο και είναι ευκολότερο να καταστείλει τους HPV που παραμένουν.

Η μόλυνση από τους HPV έχει κάποιες ιδιαιτερότητες:
  Στην πλειοψηφία των ανθρώπων με υγιές ανοσοποιητικό σύστημα, οι μη-
χανισμοί κυτταρικής ανοσίας καταστέλλουν τη λοιμογόνο δράση του HPV 
μέσα σε λίγους μήνες ή το πολύ σε λίγα χρόνια από την πρωτομόλυνση.
  Οι γεννητικοί τύποι των HPV είναι επιλεκτικοί, όσον αφορά στις περιοχές 
που προσβάλλουν. Πολλαπλασιάζονται μόνο στο επιθήλιο του δέρματος 
και σε ορισμένους βλεννογόνους, όπως στο γεννητικό σύστημα και στον 
πρωκτικό σωλήνα. Προτιμούν να παραμένουν σε ζεστές και υγρές περιο-
χές και έχουν προτίμηση σε επιθήλια μεταπλαστικού τύπου. Δεν κυκλοφο-
ρούν στο αίμα μας. Γνωρίζουμε, ότι εκτός από την κυτταρική, αναπτύσσε-
ται με βραδύ ρυθμό και «κάποιου βαθμού» χυμική ανοσία. Λέμε «κάποιου 
βαθμού», επειδή οι HPV δεν δίνουν στον οργανισμό ισχυρό αντιγονικό ερέ-
θισμα και δεν παράγεται ικανός αριθμός αντισωμάτων. Αυτός είναι ο λό-
γος, που δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε εύκολα στο αίμα μας αντισώματα 
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από τους HPV και να γνωρίζουμε αν υπάρχει καινούργια ή παλιά μόλυνση 
(με την ανίχνευση ανοσοσφαιρινών).
  Ευτυχώς, στη μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που μολύνονται δεν εκδη-
λώνεται φλεγμονή (έχουμε μόνο λανθάνουσα λοίμωξη) ή εκδηλώνεται αρ-
χικά περιορισμένη φλεγμονή, αλλά καταστέλλεται μέσα σε διετία ή τριετία. 
Μετά λοιπόν από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ο ιός συνήθως καταστέλ-
λεται από το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Αυτός είναι ο κανόνας για το σύ-
νολο των HPV χαμηλού κινδύνου. Επίσης, αυτό συμβαίνει στο 90% των πε-
ριπτώσεων μόλυνσης από HPV υψηλού κινδύνου. Η καταστολή του ιού έχει 
αποδειχθεί, ότι είναι ευκολότερη σε γυναίκες μικρότερης ηλικίας των 25 
ετών (λόγω δυνατού ανοσοποιητικού συστήματος).
  Στο 10% των γυναικών, που μολύνθηκαν από HPV υψηλού κινδύνου, έχου-
με παραμονή της φλεγμονής στον τράχηλο της μήτρας ή συνεχείς υπο-
τροπές. Αυτή η ομάδα γυναικών έχει αποδειχθεί, ότι έχει πιθανότητα να 
αναπτύξει προκαρκινικές αλλοιώσεις στα επόμενα χρόνια και αργότερα δι-
ηθητικό καρκίνο. Εάν μιλάμε λοιπόν για θεραπευτική παρέμβαση θα πρέ-
πει να βρούμε αυτή την ομάδα γυναικών και να αφαιρέσουμε τις προκαρκι-
νικές αλλοιώσεις, όπου υπάρχουν, πριν να είναι αργά.
  Η παρακολούθηση είναι επιβεβλημένη είτε επιλέγουμε να μην προχωρή-
σουμε σε αφαίρεση των αλλοιώσεων είτε όχι.

Θεραπευτική αντιμετώπιση αλλοιώσεων
Όταν μιλάμε για αντιμετώπιση αλλοιώσεων από HPV, θα ήταν σκόπιμο 
για καλύτερη ενημέρωση, να αναφερθούμε σε κατηγορίες ασθενών με 
συγκεκριμένες αλλοιώσεις:

  Οξυτενή κονδυλώματα
  Αλλοιώσεις SIL στον τράχηλο της μήτρας (CIN 1, 2, 3)
  Αλλοιώσεις SIL σε: κόλπο, αιδοίο, περίνεο και περιπρωκτική χώρα

Θεραπεία οξυτενών κονδυλωμάτων
Αρκετές ασθενείς με οξυτενή κονδυλώματα (που είναι κατά κανόνα καλοή-
θη) πηγαίνουν στο γιατρό θορυβημένες, βλέποντας ότι εμφανίζονται συνέ-
χεια καινούργια κονδυλώματα. Αυτό τι σημαίνει; Απλούστατα, ότι δεν έχουμε 
φτάσει ακόμη σε φάση εξισορρόπησης της ιογόνου δράσης των HPV από το 
ανοσοποιητικό μας σύστημα. Ο γιατρός θα δώσει συμβουλές για να βελτιω-



26Α λέξΑνδρος έ. ΜορτΑκης

θεί η λειτουργία του ανοσοποιητικού (διακοπή καπνίσματος, αποφυγή στρες, 
καλή διατροφή, αρκετός ύπνος κ.ά.) και θα ερευνήσει μήπως η άμυνα του 
οργανισμού υστερεί για κάποιους λόγους (π.χ. λήψη κορτιζόνης, ανοσοκατα-
σταλτικών φαρμάκων, παθολογικός μεταβολισμός σακχάρου, θετικά αντισώ-
ματα για HIV, ηπατίτιδες κ.ά.). Επίσης, θα αναζητήσει πιθανές συνυπάρχου-
σες τοπικές φλεγμονές (κολπίτιδες, τραχηλίτιδες κ.λπ.), που «απασχολούν» το 
ανοσοποιητικό μας και έτσι, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Δεν είναι λί-
γες οι περιπτώσεις, στις οποίες η διακοπή του καπνίσματος και η θεραπεία 
μιας συνυπάρχουσας κολπίτιδας είναι αρκετές για να ανακάμψει το ανοσο-
ποιητικό και να σταματήσουν να εμφανίζονται νέες αλλοιώσεις. Στη συνέχεια 
θα προγραμματιστεί το είδος της θεραπείας.

Μέθοδοι θεραπείας οξυτενών κονδυλωμάτων
  Φαρμακευτικές μέθοδοι: 
- Ποδοφυλοτοξίνη και imiquimod (τοποθετούνται από την ίδια την ασθενή)
- Τριχλωρο-οξικό οξύ και ποδοφυλλίνη (εφαρμόζονται από το γιατρό)
  Μηχανικές μέθοδοι: 
- Καταστροφή κονδυλωμάτων (κρυοπηξία, ηλεκτροδιαθερμία, Laser)
- Εκτομή κονδυλωμάτων (λαβίδα βιοψίας, leep, νυστέρι)

Αλλοιώσεις Sil χαμηλού βαθμού στον τράχηλο της μήτρας (lSil)
Πρέπει να θεραπεύονται;
Εδώ και δεκαετίες γίνεται συζήτηση εάν και πότε πρέπει να θεραπεύο-

νται οι αλλοιώσεις χαμηλού βαθμού (LSIL), επειδή, όπως αναφέρθηκε, οι 
αλλοιώσεις αυτές συνήθως υποχωρούν από μόνες τους. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση, πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση, είναι να είμαστε σίγουροι, 
ότι πρόκειται ακριβώς για LSIL. Γίνεται, λοιπόν, έλεγχος με κολποσκόπηση 
και βιοψία για να δούμε μήπως υπάρχει περιοχή με HSIL που διέφυγε από 
την αρχική διάγνωση. Ας σημειωθεί, εδώ, ότι και η κολποσκόπηση έχει όρια 
αξιοπιστίας. Σε γυναίκες μεγαλύτερων ηλικιών, η ζώνη μετάπλασης βρίσκε-
ται εν μέρει ή και εξ ολοκλήρου στον ενδοτραχηλικό σωλήνα και δεν μπο-
ρεί να αποκλειστεί πάντοτε το ενδεχόμενο ύπαρξης HSIL μόνο με την κολ-
ποσκόπηση. Αναφέρθηκε και προηγουμένως ότι υπάρχει πιθανότητα να 
χρειαστεί αφαίρεση της ζώνης μετάπλασης και απόξεση ενδοτραχήλου ή 
ακόμη και απόξεση ενδομητρίου (εάν π.χ. έχουμε στο τεστ Παπανικολάου 
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ατυπία σε αδενικά κύτταρα). Σε κάθε περίπτωση, ο ειδικός αποφασίζει για 
τη διαγνωστική προσπέλαση.

Αλλοιώσεις Sil υψηλού βαθμού στον τράχηλο της μήτρας  
(HSil, Cin-2,3)
Στις περισσότερες περιπτώσεις με αλλοιώσεις HSIL προτιμάται η αφαίρεση 
της ζώνης μετάπλασης, ιδίως σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας. Ο λόγος είναι, 
ότι σε γυναίκες μεγαλύτερων ηλικιών με HSIL, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυ-
νος να διαφύγει από την κολποσκόπηση εστία διηθητικού καρκίνου ή αδενο-
καρκίνωμα. Ειδικά, σε αλλοιώσεις μεγάλης εκτάσεως, που εισέρχονται στον 
ενδοτραχηλικό σωλήνα, ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Σε γυναίκες μικρότερες των 30 ετών με HSIL, εάν δεν υπάρχει η παραμι-
κρή υποψία για χειρότερη αλλοίωση (πλήρως ορατές αλλοιώσεις, μικρής 
έκτασης, που δεν εισέρχονται στο σωλήνα) μπορεί να επιλεγεί από το γιατρό 
μέθοδος καταστροφής της ζώνης μετάπλασης. Η αφαίρεση της ζώνης μετά-
πλασης συνήθως γίνεται με την τεχνική LEEP και η καταστροφή της ζώνης 
μετάπλασης με λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα.

Αντιμετώπιση αλλοιώσεων Sil σε κόλπο, αιδοίο  
και περιπρωκτική χώρα
Θεραπεία συνιστάται μόνο για τις αλλοιώσεις υψηλού βαθμού. Οι αλλοιώσεις 
καταστρέφονται (συνήθως με Laser διοξειδίου του άνθρακα), εφόσον είμα-
στε σίγουροι, ότι δεν υποκρύπτεται περιοχή με διηθητικό καρκίνο. Σε περι-
πτώσεις, όπου υπάρχει αμφιβολία για πιθανή διήθηση (έντονη υπερκερά-
τωση, αλλοιώσεις μεγάλης έκτασης, μεγάλη ηλικία γυναίκας, υποτροπές), 
συνιστάται αφαίρεση των αλλοιώσεων και συρραφή των τραυμάτων. Προ-
τιμάται, επίσης, η αφαίρεση των αλλοιώσεων VIN σε περιοχές του αιδοίου, 
όπου υπάρχουν τρίχες. Στις περιοχές αυτές θεωρείται βέβαιο, ότι το βάθος 
των αλλοιώσεων στο δέρμα είναι μεγαλύτερο. Εάν γίνει εξάχνωση των αλλοι-
ώσεων σε μεγάλο βάθος, η επούλωση θα είναι δύσκολη. Η εκτομή των αλλοι-
ώσεων και η συμπλησίαση των χειλέων του τραύματος με λεπτά ράμματα δί-
νουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, προηγούνται βιοψίες 
υπό κολποσκοπικό έλεγχο από εξειδικευμένο γιατρό.
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Πρόληψη της μόλυνσης  
και των επιπλοκών της

Τρόποι πρόληψης
  Πρωτογενής. Πρόληψη πριν την έναρξη σεξουαλικών επαφών, που να 
αποτρέπει τη μόλυνση (γίνεται με εμβόλια).
  δευτερογενής. Πρόληψη από τον καρκίνο με την έγκαιρη εντόπιση και 
αφαίρεση των προκαρκινικών αλλοιώσεων (με τεστ Παπανικολάου, κολπο-
σκόπηση, HPV-test κ.ά.).

Πρωτογενής πρόληψη - εμβόλια
Η πρωτογενής πρόληψη, γίνεται με τα εμβόλια. Μετά τον εμβολιασμό, δημι-
ουργούνται στον οργανισμό μας αντισώματα, τα οποία δεν επιτρέπουν στους 
τύπους του HPV, που καλύπτει το εμβόλιο, να δημιουργήσουν φλεγμονή. Αυτή 
η λύση είναι ιδανική και κυκλοφορούν ήδη δύο προληπτικά εμβόλια. Ο εμβολι-
ασμός πρέπει να γίνει πριν έρθει το κορίτσι σε επαφή με τον ιό. Είναι ιδανικό να 
γίνεται πριν την έναρξη των σεξουαλικών επαφών (σχήμα 14).

Εμβόλια για τους HPV
Τον Ιούνιο του 2006, εγκρίθηκε από την επιτροπή τροφίμων και φαρμάκων 
των ΗΠΑ (FDA) το πρώτο εμβόλιο για προφύλαξη από συγκεκριμένους τύ-
πους HPV, με το εμπορικό όνομα Gardasil. Το εμβόλιο κατασκευάστηκε από 
την εταιρεία Merck και το Σεπτέμβριο του 2006 πήρε έγκριση για κυκλοφο-
ρία στην Ευρώπη. Στη χώρα μας, κυκλοφορεί από τον Ιανουάριο του 2007. Το 
εμβόλιο προφυλάσσει από τη μόλυνση από τους HPV: 6, 11, 16, 18. 

Από επιδημιολογικές μελέτες σε διεθνή κλίμακα, είναι γνωστό, ότι ο HPV 
που ανευρίσκεται συχνότερα σε καρκίνους τραχήλου μήτρας είναι ο 16. Δεύτε-
ρος σε συχνότητα είναι ο HPV-18. Θεωρείται, ότι οι δύο μαζί ευθύνονται για το 
70% των καρκίνων τραχήλου μήτρας διεθνώς, δηλαδή, περίπου για τις 350.000 
από τις 500.000 καρκίνων τραχήλου μήτρας που ανευρίσκονται ετησίως σε 
όλο τον πλανήτη. Όλοι οι άλλοι τύποι μαζί, από τους HPV υψηλού κινδύνου, ευ-
θύνονται για το υπόλοιπο 30% των καρκίνων. Για τους ανωτέρω λόγους θεωρή-
θηκε σκόπιμη η παρασκευή εμβολίων πρωταρχικά για τους HPV 16 και 18.
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Το επόμενο εμβόλιο, που κυκλοφόρησε με το εμπορικό όνομα Cervarix, 
παρασκευάστηκε από την εταιρεία Glaxo-Smith-Kline και προφυλάσσει από 
τους HPV 16 και 18. Το εμβόλιο αυτό κυκλοφορεί από το 2008.

Το Gardasil προσφέρει προφύλαξη και για τους HPV 6 και 11, οι οποίοι, 
όπως αναφέρθηκε, ευθύνονται για ποσοστό 90% των περιπτώσεων οξυ-
τενών κονδυλωμάτων. Τα οξυτενή κονδυλώματα είναι μεν καλοήθη, αλλά 
είναι συχνά (τουλάχιστον 1-3 στα 100 σεξουαλικώς ενεργά άτομα θα εμ-
φανίσει μέχρι την ηλικία των 50 ετών οξυτενή κονδυλώματα) και αποτε-
λούν σημαντική αιτία νοσηρότητας με οικονομικά και ψυχολογικά επακό-
λουθα. Η κατασκευάστρια εταιρεία του εμβολίου Cervarix αναφέρει ότι 
καλύπτει μερικώς και από τους HPV 31 και 45 και ότι το συγκεκριμένο εμ-
βόλιο προσφέρει αντικαρκινική κάλυψη που πλησιάζει το 80%. Γίνονται 
προσπάθειες από ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη και την Αμερική, για 
τη δημιουργία και άλλων εμβολίων, με σκοπό αφενός τη μείωση του κό-
στους των προληπτικών εμβολιασμών και αφετέρου την κάλυψη από πε-
ρισσότερους HPV (πολυδύναμα εμβόλια).

Οι πιο συνηθισμένες απορίες σχετικά με τα εμβόλια είναι οι εξής:
  τα εμβόλια περιέχουν ιούς; ςε ποια λογική βασίζονται;

Τα εμβόλια δεν περιέχουν DNA από HPV. Παρασκευάζονται ιόμορφα σωματί-
δια (Virus Like Particles – VLPs) από πρωτεΐνες. Τα VLPs μοιάζουν με την κάψα 
του ιού και δίνουν ερέθισμα στο ανοσοποιητικό μας σύστημα για την παρα-
γωγή αντισωμάτων. 

  Πόσο αποτελεσματικά είναι το εμβόλια;
Τόσο για το εμβόλιο Gardasil της εταιρείας Merck, όσο και για το Cervarix της 
εταιρείας Glaxo-Smith-Kline, oι μελέτες, που έγιναν σε κορίτσια και νέες γυ-
ναίκες (ηλικίες 9-26 ετών) έδειξαν αποτελεσματικότητα σχεδόν 100%, όσον 
αφορά στην προφύλαξη από τους συγκεκριμένους HPV (για τους οποίους 
κατασκευάσθηκε το κάθε εμβόλιο). Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων 
έχει τεκμηριωθεί μόνο στα άτομα που έχουν κάνει όλες τις δόσεις.

  Πώς χορηγείται το εμβόλιο; 
Και τα δύο εμβόλια χορηγούνται σε 3 δόσεις, που γίνονται εντός εξαμήνου. 

  Πόσο ασφαλές είναι το εμβόλιο;
Δεν έχουν παρατηρηθεί, στις μελέτες που ανακοίνωσαν πρόσφατα και οι 
δύο εταιρείες, σοβαρές παρενέργειες. Φαίνεται, ότι οι παρενέργειες δεν δι-



30Α λέξΑνδρος έ. ΜορτΑκης

αφέρουν από αυτές των άλλων εμβολίων που είναι σε χρήση. Οι πιο συνηθι-
σμένες είναι ελαφρά πυρετική κίνηση, πονοκέφαλος και τοπικός ερεθισμός 
στην περιοχή της ένεσης. Η εμπειρία από τα δύο εμβόλια είναι πλέον μεγάλη 
(έχουν χορηγηθεί πολλά εκατομμύρια δόσεων).

  Από τι δεν προφυλάσσουν το Gardasil και το Cervarix;
Το εμβόλιο δεν προφυλάσσει από όλους τους τύπους των HPV. Το Gardasil 
προφυλάσσει μόνο για τους 6, 11, 16 και 18. Επομένως, καλύπτει μόνο το 70% 
περίπου των καρκίνων τραχήλου μήτρας και το 90% των περιπτώσεων οξυ-
τενών κονδυλωμάτων. Τις αλλοιώσεις, που προκαλούνται από τους υπόλοι-
πους HPV, δεν τις καλύπτει. Το Cervarix προφυλάσσει μόνο από τους HPV-16 
και 18. Οι εταιρείες που παρασκευάζουν τα εμβόλια ανακοίνωσαν, ότι έχουν 
ενθαρρυντικά στοιχεία για μερική ανοσιακή κάλυψη από γονότυπους, που 
«γειτονεύουν» στο φυλογενετικό δέντρο των HPV και επομένως, μοιάζουν με 
τους 16 και 18. Έχει ανακοινωθεί, συγκεκριμένα, μερική κάλυψη για τους 31 
και 45, ιδίως από την εταιρεία που κυκλοφόρησε το Cervarix. Αυτό ανεβάζει 
το ποσοστό κάλυψης για καρκίνο τραχήλου μήτρας στο 75-80%.

  Μετά τον εμβολιασμό, πρέπει οι γυναίκες να συνεχίσουν να ελέγχονται;
Λόγω της μερικής κάλυψης, που παρέχει το εμβόλιο, οι γυναίκες που το κά-
νουν, θα πρέπει να συνεχίσουν να ελέγχονται προληπτικά (με τεστ Παπανι-
κολάου κ.ά.). Πρέπει να ενημερώνονται, ότι είναι ακάλυπτες για τους υπόλοι-
πους ογκογόνους HPV (που ευθύνονται για το 30% των καρκίνων τραχήλου 
μήτρας και για ένα μέρος των επιθηλιακών καρκίνων σε άλλα όργανα).

  Έχει κάποια θεραπευτική επίδραση το εμβόλιο για περιπτώσεις, που 
έχουν ήδη μολυνθεί από HPV;

Όχι. Το εμβόλιο είναι καθαρά προφυλακτικό και δεν έχει καμιά θεραπευτική 
επίδραση. Εάν μια γυναίκα έχει ήδη μολυνθεί από κάποιον από τους HPV του 
εμβολίου, οι μελέτες δεν έχουν δείξει καμιά θεραπευτική δράση.

  Ποιος θεωρείται αυτή τη στιγμή ο ιδανικός τρόπος πρόληψης των μο-
λύνσεων από HPV;

Ο συνδυασμός του εμβολίου με τα υπόλοιπα μέσα προληπτικού ελέγχου. Τα 
κορίτσια, που θα εμβολιαστούν πριν την έναρξη σεξουαλικών επαφών, θα 
έχουν στο μέλλον μειωμένο κίνδυνο για καρκίνο τραχήλου μήτρας κατά 70-
80%. Εάν συνεχίσουν να ελέγχονται προληπτικά (για το ενδεχόμενο επιπτώ-
σεων μόλυνσης από άλλους HPV, που δεν καλύπτει το εμβόλιο), ο τελικός κίν-
δυνος θα ελαχιστοποιηθεί.
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Δευτερογενής πρόληψη
Είναι γνωστό, ότι οι μολύνσεις ακόμη και από τους επικίνδυνους HPV έχουν 
παροδικό χαρακτήρα και υποχωρούν συνήθως μόνες τους.

Επίσης, γνωρίζουμε, ότι ακόμη και στις λίγες περιπτώσεις, που θα δημι-
ουργηθούν προκαρκινικές αλλοιώσεις: 

  αργούν πολύ να εξελιχθούν σε καρκίνο, 
  ανιχνεύονται με τον προληπτικό έλεγχο και 
  θεραπεύονται. 

Όταν αναφερόμαστε λοιπόν στη δευτερογενή πρόληψη, εννοούμε την 
ανεύρεση προκαρκινικών αλλοιώσεων και τη θεραπεία τους (σχήμα 14).

Το πρόβλημα είναι ότι οι προκαρκινικές αλλοιώσεις, γενικά στο κατώτερο 
γεννητικό σύστημα της γυναίκας, συνήθως, δεν προκαλούν κανένα σύμπτω-
μα. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι η πλειοψηφία των γυναικών που 
έχουν μολυνθεί από HPV, ακόμη και αυτές που έχουν προκαρκινικές αλλοιώ-
σεις το αγνοούν. Ο μόνος τρόπος για να εντοπιστούν αυτές οι αλλοιώσεις εί-
ναι με τον προληπτικό έλεγχο. Η ανίχνευση των προκαρκινικών αλλοιώσε-
ων γίνεται με διάφορες μεθόδους όπως: τεστ Παπανικολάου, κολποσκόπηση, 
μοριακές τεχνικές αναζήτησης DNA του HPV κ.ά., όπως αναπτύχθηκαν λε-
πτομερώς στην ενότητα «Διάγνωση». 

14. στο σχήμα φαί-
νεται, ότι συνήθως 
η διαδικασία καρκι-
νογένεσης είναι χρο-
νοβόρα και προλαμ-
βάνεται σε μεγάλο 
βαθμό με την πρωτο-
γενή πρόληψη (χορή-
γηση εμβολίων πριν 
την πρώτη σεξουαλι-
κή επαφή) και με τη 
δευτερογενή (με την 
οποία γίνεται εντοπι-
σμός προκαρκινικών 
αλλοιώσεων CIN-2, 3 
ή hSIL και ακολουθεί 
η αφαίρεσή τους).
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Συμπεράσματα

  Δεν υπάρχει λόγος για πανικό!
  Η μόλυνση από τους HPV είναι πολύ συνηθισμένη, ιδιαίτερα στις νέες 
γυναίκες.
  Ονομάζεται και σιωπηλή επιδημία, αφού η μόλυνση από HPV είναι πολύ δι-
αδεδομένη στον πληθυσμό και συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα.
  Η πιθανότητα που έχει μια νέα γυναίκα να μολυνθεί από κάποιον HPV κατά 
τη διάρκεια της ζωής της υπολογίζεται μέχρι και 80%.
  Περίπου 35 διαφορετικοί γονότυποι HPV μολύνουν το κατώτερο γεννητικό 
σύστημα και τον τράχηλο της μήτρας. Διακρίνονται σε χαμηλού και υψη-
λού κινδύνου.
  Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι σπάνιο επακόλουθο της μόλυν-
σης από ογκογόνους τύπους των HPV και προλαμβάνεται.
  Στις νέες γυναίκες η μόλυνση, από ένα τύπο HPV, καταστέλλεται μέχρι και 
σε ποσοστό 90%, μέσα σε 2-3 χρόνια.
  Στο 10% των νεαρών γυναικών και περίπου στο 10-20% των γυναικών άνω 
των 30 ετών, η μόλυνση από τους ογκογόνους HPV δεν καθίσταται δυνατόν 
να κατασταλεί από το ανοσοποιητικό τους σύστημα.
  Αυτή η μικρή μερίδα γυναικών βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο για εμφάνι-
ση προκαρκινικών αλλοιώσεων και καρκίνων στο μέλλον.
  Όσον αφορά στον τράχηλο της μήτρας, συνήθως μεσολαβούν 10-30 χρό-
νια από τη μόλυνση μέχρι τον καρκίνο!
  Συνήθως, προηγούνται του καρκίνου οι προκαρκινικές αλλοιώσεις του 
τραχήλου της μήτρας (CIN 2-3 ή HSIL), τις οποίες μπορούμε να ανιχνεύσου-
με με τεστ Παπανικολάου και κολποσκόπηση και να τις αφαιρέσουμε.
  Σήμερα διαθέτουμε και πρωτογενή πρόληψη – με τα εμβόλια. Με τα εμβό-
λια που κυκλοφορούν καλύπτεται ένα 70-80% του κινδύνου για καρκίνο 
τραχήλου μήτρας.
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