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                                                             HPV REVIEW 

  Γειεγεώξνγινπ Δ.,  Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, 

Κξεαηζάο Γ. 

               

O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, 

απνηεινχκελνο απφ δηπιή έιηθα DNA, ζπλήζσο βξίζθεηαη ζην γελλεηηθφ ζχζηεκα θαη πξνθαιεί 

δηάθνξεο αιινηψζεηο ζηνπο βιελλνγφλνπο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Θεσξείηαη πιένλ αηηηνινγηθφο 

παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο αλ θαη φιεο νη γπλαίθεο κε HPV 

ινίκσμε δελ ζα αλαπηχμνπλ θαξθίλν. 

Κχξηνο ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη ε παξάζεζε ησλ ηειεπηαίσλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ Δπηδεκηνινγία, ηε Μνξηαθή Βηνινγία, Γηάγλσζε, Πξφιεςε κε ηα εκβφιηα θαηά 

ηνπ HPV θαη Θεξαπεία. 

 

                                                   ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ  

 

Ζ πξσηνπαζήο ινίκσμε πξνζβάιιεη ζπλήζσο άηνκα λεαξήο ειηθίαο, ελψ ε δηάδνζε ηνπ ηνχ είλαη 

ηφζν ξαγδαία ψζηε ε πηζαλφηεηα κηα ζεμνπαιηθά ελεξγήο γπλαίθα κέρξη 30 εηψλ, λα πξνζβιεζεί 

απφ ηε ινίκσμε, είλαη 10-30% (1). 

Δίλαη ίζσο ην πην θνηλφ ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελν λφζεκα ζηελ Ακεξηθή, κε 5,5εθ λέεο 

πεξηπηψζεηο αλά έηνο (2). 

Ο θχξηνο ηξφπνο κεηάδνζεο ηνπ ηνχ είλαη ε ρσξίο πξνθχιαμε ζεμνπαιηθή επαθή. Πηζαλφηεηα 

κεηάδνζεο ηνπ ηνχ ππάξρεη θαη ζην λενγλφ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ 

πξνθαιψληαο θάπνηεο θνξέο δπζπιαζίεο ζην αλαπλεπζηηθφ ηνπ επηζήιην, παξφκνηεο κε ηα 

θνλδπιψκαηα. Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί θαη κεηάδνζε ηνπ ηνχ κεηαμχ κειψλ κηαο νηθνγέλεηαο, απφ 
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ηνπο γνλείο ζηα παηδηά πηζαλψο κε ηε ρξήζε θνηλψλ εηδψλ πγηεηλήο, φπσο είλαη πεηζέηεο θ.α. αλ θαη 

σο πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. πλήζσο, ε παξαηήξεζε 

αιινηψζεσλ απφ ηνλ ΖPV ζε παηδηά, απνδίδεηαη ζηε πηζαλή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζή ηνπο. 

Ο Winer κε ηνπο ζπλεξγάηεο, κειέηεζε ηε ζπρλφηεηα ηεο HPV ινίκσμεο ζε θνηηήηξηεο ζηε 

Washington. Μειέηεζαλ 603 γπλαίθεο γηα 7 ρξφληα. Ζ έξεπλα έδεημε, φηη νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο 

κνιχλνληαη απφ ηνλ ηφ ηα πξψηα ρξφληα πνπ γίλνληαη ζεμνπαιηθά ελεξγείο. Καηέιεμαλ ινηπφλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη πεξηζζφηεξνη ζεμνπαιηθά ελεξγείο ελήιηθνη ζα κνιπλζνχλ απφ ηνλ ηφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (3).  

Δπίζεο νη Marrazo θαη ζπλεξγάηεο, αλαζθφπεζαλ ηε βηβιηνγξαθία γηα ηνλ HPV, αλάκεζα ζε 

γπλαίθεο πνπ έρνπλ νκφθπιεο ζεμνπαιηθέο επαθέο θαη θαηέιεμαλ ζηα εμήο: α) Ζ HPV ινίκσμε 

είλαη θνηλή ζε απηή ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα, β) Ζ δηάδνζε ηνπ ηνχ ζπκβαίλεη θαη κεηαμχ 

ζπληξφθνπ ηνπ ηδίνπ θχινπ θαη άξα νη ζπζηάζεηο γηα δνθηκαζίεο πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ γηα 

θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ, ζηηο νκνθπιφθηιεο , δε δηαθέξνπλ απφ απηέο ησλ εηεξνθπιφθηισλ 

γπλαηθψλ (4). 

Ζ πεξίνδνο επψαζεο ηνπ ηνχ πνηθίιεη θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 6 εβδνκάδσλ θαη 18 κελψλ κε κέζν 

φξν ηνπο 3 κήλεο.  

Ο HPV έρεη ζεσξεζεί σο ν πξψηνο πηζηνπνηεκέλνο ηφο πνπ επζχλεηαη γηα ηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ 

ζηνλ άλζξσπν. ε πξαθηηθφ επίπεδν απηφ ζεκαίλεη φηη,  γηα λα αλαπηπρζεί θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ, 

ε παξνπζία  ηνπ DNA ηνπ HPV είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο. Ο HPV αληρλεχεηαη ζε πάλσ απφ 

90% ησλ θαξθίλσλ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο  (5). 

Δπηζηεκνληθά, ε ππφζεζε φηη ππάξρεη έλαο κηθξφο αξηζκφο HPV αξλεηηθψλ θαξθίλσλ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο ζα πξέπεη λα παξακείλεη, δηφηη ζεσξεηηθά φια ηα επηζειηαθά θχηηαξα κπνξνχλ λα 

ππνζηνχλ απηφκαηε εμαιιαγή θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ. Δπνκέλσο θαξθίλνο ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο κπνξεί λα ππάξμεη θαη ζε απνπζία HPV. Δθηφο απηνχ, κε επηζειηαθνί 

θαξθίλνη ζπκβαίλνπλ, έζησ θαη αλ ε ζπρλφηεηά ηνπο είλαη κηθξή. Βέβαηα, ην 5-10% πεξηπηψζεσλ 
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HPV αξλεηηθψλ, πνπ πηζαλφλ λα είλαη θαη ςεπδψο αξλεηηθά απνηειέζκαηα, δελ είλαη ηθαλνί 

παξάγνληεο γηα λα καο νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ έξεπλεο γηα αλεχξεζε άιισλ αηηίσλ. 

ε κία κεγάιε έξεπλα φπνπ έιαβαλ κέξνο 22 ρψξεο κε πάλσ απφ 1000 πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη πνπ εμεηάζηεθαλ κε ηε κέζνδν ΜΥ09/11 PCR, αλαθέξεηαη αλίρλεπζε 

ηνπ HPV-DNA ζε πνζνζηφ 93% (6). Σα HPV-DNA αξλεηηθά απνηειέζκαηα δηεξεπλήζεθαλ 

πεξαηηέξσ θαη δηαπηζηψζεθε φηη ηα HPV – νξνινγηθά πξνθίι ησλ HPV ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 

πεξηπηψζεσλ είλαη παξφκνηα, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ «HPV αξλεηηθψλ» πεξηπηψζεσλ ηειηθά ήηαλ 

«HPV ζεηηθά». Με βάζε ηα ηειηθά απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο, αιιά θαη κηαο ζεηξάο άιισλ 

κειεηψλ,  ζεσξείηαη φηη ν HPV-DNA είλαη ηειηθά έλαο απαξαίηεηνο πξνδηαζεζηθφο παξάγνληαο 

ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο πνπ ιφγσ απηνχ θαη γηα πξαθηηθνχο, θπξίσο ιφγνπο, νη 

απνδνηένη ζηνλ HPV θαξθίλνη ηνπ ηξαρήινπ ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο 100% (5) 

Μηα πξφζθαηε κεηαλάιπζε 85 εξγαζηψλ, εμέηαζε ηχπνπο HPV πνπ ζπλδένληαη κε θαξθίλν ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, δειαδή θαξθίλσκα εθ πιαθσδψλ θπηηάξσλ, αδελνθαξθίλσκα, θαη 

αδελνπιαθψδεο θαξθίλσκα, ελψ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν PCR, ινίκσμε HPV απφ ηνλ ηχπν16 

αλεπξέζε ζην 50% ησλ πεξηπησζεσλ, ελψ απφ ηνλ ηχπν18 ηνπ HPV, ζην 10-14% ησλ φγθσλ (7). 

Μεγάιν πνζνζηφ ησλ HPV ινηκψμεσλ είλαη παξνδηθέο θαη αζπκπησκαηηθέο θαη δε πξνθαινχλ 

επηζειηαθέο δπζπιαζίεο, ιφγσ πξνζηαηεπηηθψλ αλνζνινγηθψλ κεραληζκψλ ηεο θπηηαξηθήο 

αλνζίαο. Ζ παξακνλή ηεο HPV ινίκσμεο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηξαρειηθήο δπζπιαζίαο θαη 

θαξθίλνπ (8). 

Τπνινγίδεηαη φηη ην 30-35% φισλ ησλ βαζκψλ CIN ζα ππνζηξέςεη, έλα 40% ζα επηκείλεη θαη κφλν 

ην 25% ζα εμειηρζεί. Απφ ηηο εμειηζζφκελεο βιάβεο κφλν έλα 10% ζα νδεγήζεη ζε θαξθίλν in situ 

θαη ην 1% ζε δηεζεηηθφ θαξθίλν (9). 

Δπεηδή ε ινίκσμε απφ ηνλ HPV είλαη απαξαίηεην αιιά φρη αξθεηφ αίηην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ζεσξνχκε φηη ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη 
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λα ζπλδπαζηνχλ κε ηνλ HPV, γηα λα επεξεάζνπλ ην επηζήιην ηνπ ηξαρήινπ θαη λα νδεγήζνπλ ζε 

κεηάπησζε ηνπ απφ HPV ινίκσμε ζε ηξαρειηθή δπζπιαζία.  

Δπηδεκηνινγηθά, έρεη αλαθεξζεί, φηη νη βιάβεο CIN εκθαλίδνληαη θπξίσο ζην ηέινο ηεο 2
εο

 

εηθνζαεηίαο, ν θαξθίλνο in situ (CIS) πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ 35 εηψλ θαη ν δηεζεηηθφο θαξθίλνο 

πεξίπνπ ζηελ ειηθία κεηαμχ 55 θαη 60 εηψλ (10). 

Ο ρξφλνο εμέιημεο απφ CIN ζε CIS, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, έρεη ππνινγηζζεί ζε 10-15 ρξφληα, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε λφζνο κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί θαη λα αληηκεησπηζζεί 

απνηειεζκαηηθά (11). 

Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, είλαη ν ηξίηνο πην δηαδεδνκέλνο θαξθίλνο ζηνλ θφζκν. Δίλαη 

ν δεχηεξνο πην θνηλφο θαη θχξηα αηηία ζαλάηνπ απφ θαξθίλν ζηηο γπλαίθεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο. Πεξίπνπ 200.000 γπλαίθεο πέζαλαλ απφ ηε λφζν ην 2000 (12). 

Οη πεξηνρέο κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα δηεζεηηθνχ θαξθίλνπ είλαη νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηε 

Λ. Ακεξηθή, ηελ Αζία, ηελ Αθξηθή, θαη ηελ Καξατβηθή. Πεξίπνπ 400.000 πεξηπηψζεηο 

δηαγηγλψζθνληαη θάζε ρξφλν, παγθνζκίσο (13), ελψ αληίζεηα, ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηα πνζνζηά 

ηξαρειηθνχ θαξθίλνπ ζπλερψο κεηψλνληαη. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη νη γπλαίθεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα ειέγρνπ, ηα νπνία έρνπλ κεηψζεη ζεκαληηθά ηα 

πνζνζηά ζηηο ρψξεο ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ. Ο θίλδπλνο ζηε δσή κηαο γπλαίθαο λα αλαπηχμεη θαη λα 

πεζάλεη απφ δηεζεηηθφ θαξθίλν είλαη πεξίπνπ 1% θαη 0.3% αληίζηνηρα (14). 

                 

ΜΟΡΗΑΚΟ PROFIL ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΓΡΑΖ ΣΟΤ HPV 

 

Έρνπλ αληρλεπζεί θαη θισλνπνηεζεί πάλσ απφ 100 γνλφηππνη HPV (15). 

Γεληθά, νη HPVs αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ PAPOVA ηψλ θαη δηαθξίλνληαη ζε α) 

Δπηθαλεηαθνχο θαη β) Βιελλνγνληθνχο. Οη Βιελλνγνληθνί ηχπνη αλεπξίζθνληαη θπξίσο ζηελ 
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πξσθηνγελλεηηθή πεξηνρή θαη νδεγνχλ είηε ζε θαινήζεηο βιάβεο (θνλδπιψκαηα), είηε ζε 

πξνθαξθηληθέο αιινηψζεηο (CIN,VIN,VAIN). 

Δπίζεο, νη HPV δηαθξίλνληαη ζε α) Τςεινχ θηλδχλνπ ή νγθνγφλνη:16,18,45,56,58 β) Υακεινχ 

θηλδχλνπ ή θαινήζεηο: 6,11,42,43,44,53 θαη γ) ελδηάκεζνπ θηλδχλνπ: 31,33,35,39,51,52,59,68 

αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν εμαιιαγήο (15). 

Οη νγθνγφλνη HPV πξνθαινχλ ηφζν ππνθιηληθέο αιινηψζεηο ρακεινχ βαζκνχ (LGSIL) φζν θαη 

αιινηψζεηο πςεινχ βαζκνχ (HGSIL πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αιινηψζεηο CIN 2 θαη 3), ζην θαηψηεξν 

γελλεηηθφ ζχζηεκα ηεο γπλαίθαο. παληφηεξα, πξνθαινχλ θαξθίλνπο ηνπ πξσθηνχ θαη ηνπ πένπο. 

ηηο ππνθιηληθέο αιινηψζεηο ρακεινχ θηλδχλνπ πεξηιακβάλνληαη νη πεξηπηψζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαλ πξίλ σο HPV θιεγκνλή, επίπεδα θνλδπιψκαηα αιιά θαη ειαθξέο δπζπιαζίεο 

(CIN 1). Απφ ηελ νκάδα απηή, έλα κηθξφ κέξνο ζα εμειηρζεί ζε ζαθείο πξνθαξθηληθέο αιινηψζεηο 

θαη θαξθίλν.  

Οη θπηηαξνινγηθέο αιινηψζεηο ηνπ HPV αλαγλσξίζζεθαλ γηα πξψηε θνξά ην 1956 απφ ηνπο Koss 

& Durfee θαη πήξαλ ην φλνκα «θνηινθχηηαξα» (16). 

Μειέηεο Μνξηαθήο Βηνινγίαο, έδεημαλ πςειά επίπεδα ηνπ HPV DNA θαη ηνπ αληηγφλνπ ηνπ 

θαςηδίνπ, δείρλνληαο παξαγσγηθή ητθή ινίκσμε ζηα θνηινθχηηαξα (17). Δπίζεο ην γνληδίσκα  ηνπ 

HPV έρεη απνκνλσζεί ζε φινπο ηνπο βαζκνχο ηξαρειηθήο λενπιαζίαο (18). Καζψο νη αιινηψζεηο 

CIN γίλνληαη ζνβαξφηεξεο, ηα θνηινθχηηαξα εμαθαλίδνληαη, ν αξηζκφο ησλ αληηγξάθσλ HPV 

κεηψλνληαη θαη ην αληηγφλν θαςηδίνπ εμαθαλίδεηαη, δείρλνληαο φηη ν ηφο δελ είλαη ηθαλφο λα 

αλαπαξαρζεί ζε ιηγφηεξν δηαθνξνπνηεκέλα θχηηαξα (19). Αληίζεηα, ηκήκαηα DNA ηνπ HPV 

δηεηζδχνπλ ζην θχηηαξν ηνπ μεληζηή. Απηή ε δηείζδπζε, ηνπ κεηαγξαθηθά ελεξγνχ DNA, θαίλεηαη 

πσο είλαη απαξαίηεηε γηα αλάπηπμε θαθνήζεηαο (20). Ζ θαθνήζεο εμαιιαγή θαίλεηαη φηη απαηηεί 

ηελ έθθξαζε ησλ Δ6, Δ7 νγθνπξσηετλψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηνλ HPV (21). 

πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεη ε Dr. Margaret Stanley ζην άξζξν ηεο ‘Human Papilomavirus and 

Cervical Cancerogenesis’ ηα γνλίδηα Δ6 θαη Δ7 ησλ πςεινχ θηλδχλνπ HPV ηψλ είλαη θαξθηλνγελή 
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γηαηί δηαηαξάζζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ θπηηαξηθφ θχθιν, δειαδή νη πξσηεΐλεο 

πνπ θσδηθνπνηνχληαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα γνλίδηα απνξπζκίδνπλ ηα ζεκεία ειέγρνπ ηεο 

θπηηαξηθήο δηαθνξνπνίεζεο. Ζ θαξθηλνγέλεζε απφ ηα Δ6 θαη Δ7 απαηηεί απνξχζκηζε ησλ ητθψλ θαη 

θπηηαξηθψλ γνληδίσλ, νπφηε επηηξέπεη αθχζηθεο εθθξάζεηο ησλ Δ6 θαη Δ7. Απηφ είλαη έλα ζπάλην 

θαηλφκελν αιιά ε ζπλερήο πξνζβνιή απφ ηνπο ηνχο θαη ε ρξφληα έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηηο 

ζηεξνεηδείο νξκφλεο απμάλεη ηε πηζαλφηεηα  απηήο ηεο απνξξχζκηζεο. 

Σν Δ7 δεζκεχεη ην pRB κπινθάξνληαο απνηειεζκαηηθά ηε δξάζε ηνπ, σο κεηαγξαθηθνχ 

θαηαζηνιέα θαη ζπλεπαθφινπζα ηε ζπλνιηθή ηνπ ιεηηνπξγία. Σν Δ6 αλαζηέιιεη ηελ έθθξαζε ηνπ 

p53 νπφηε ειαηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θπηηάξνπ λα σξηκάζεη ζσζηά. αλ απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ, ηα «θιεηδηά» ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ, θαζψο θαη ηα ζεκεία ειέγρνπ 

θαηαζηέιινληαη, νπφηε νη κεηαιιάμεηο ζπζζσξεχνληαη θαη κεηαδίδνληαη ζηα ζπγαηξηθά θχηηαξα.  

    Σα θχηηαξα πνπ πξνζβάιινληαη απφ ηνλ HPV εκθαλίδνπλ:  

α) αλσκαιίεο ζηε δηαθνξνπνίεζε  

β) ‘‘αζάλαην’’ θαηλφηππν 

γ) ρξσκνζσκηθέο αλεππινεηδίεο θαη απμαλφκελεο πηζαλφηεηεο πεξαηηέξσ κεηαιιάμεσλ, νη νπνίεο, 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θαθνήζε εμαιιαγή ησλ θπηηάξσλ θαη δηήζεζε ησλ ηζηψλ. 

Ωζηφζν, ε ινίκσμε απφ πςεινχ θηλδχλνπ HPV ζηειέρε, απφ κφλε ηεο, δελ είλαη αξθεηή γηα 

θαθνήζε εμαιιαγή, επεηδή κφλν έλα κέξνο ησλ κνιπζκέλσλ γπλαηθψλ ζα αλαπηχμεη SIL θαη κφλν 

ην 30-50% κε HGSIL πξνρσξά ζε θαξθίλν. Ζ θαξθηλνγέλεζε ιφγσ ηνπ HPV, απαηηεί ηελ 

απνξξχζκηζε ησλ ητθψλ θαη θπηηαξηθψλ γνληδίσλ, νπφηε αλελεξγά, ‘‘αθαηάιιεια’’ γνλίδηα 

εθθξάδνληαη ζε δηαθνξνπνηεκέλα επηζειηαθά θχηηαξα. Σα γεγνλφηα πνπ επηηξέπνπλ θάηη ηέηνην, 

πξέπεη λα είλαη γελεηηθά ζπκβάληα ηνπ μεληζηή, ζπλδπαδφκελα ίζσο κε ηελ παξεκβνιή ηνπ ητθνχ 

γνληδηψκαηνο κε ην ρξσκνζσκηθφ DNA. H πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ ηα αλσηέξσ απμάλεηαη αλ ην 

επηζήιην: 
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α. παξακέλεη ρξνλίσο κνιπζκέλν απ’ ηνλ HPV, ιφγσ ηεο κε απνηειεζκαηηθήο αλνζνινγηθήο ηνπ 

απάληεζεο.  

β. ήηαλ HPV κνιπζκέλν θαη  βξίζθεηαη ζηαζεξά ζε κηα επηζειηαθή ππεξπιαζία εμαηηίαο ηεο 

ρξφληαο έθζεζήο ηνπ ζηηο ζηεξνεηδείο νξκφλεο ή ιφγσ ησλ επαλεηιεκκέλσλ εξεζηζκψλ θαη 

επνπιψζεσλ σο ζπλέπεηα άιισλ γελλεηηθψλ ινηκψμεσλ ή ηξαπκάησλ.  

γ. ήηαλ HPV κνιπζκέλν θαη εθηίζεην ζε κηηνγφλα,φπσο π.ρ. ζηνπο θαπληζηέο (22). 

Παξφια απηά νη γλψζεηο καο εμαθνινπζνχλ λα είλαη πεξηνξηζκέλεο, φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία 

κφιπλζεο απφ ηνπο ηνχο ησλ θνλδπισκάησλ, ηελ πξφζθπζή ηνπο ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε, ηελ 

κεηαθνξά ηνπο ζηνπο ππξήλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνδέζκεπζήο ηνπο, ελψ δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί 

επαθξηβψο ν ξφινο ησλ Σ-θπηηάξσλ ζηελ πξνζηαζία απφ ηελ HPV-ινίκσμε. 

Σν 90% ηνπ HGSIL θαη θαξθίλνπ πξνθαιείηαη απφ ηνπο HPV ηχπνπο 

16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58 (23). 

Ο HPV-16 είλαη ν πην θνηλφο ηχπνο ζην δηεζεηηθφ θαξθίλν θαη ην CIN2-3 θαη αλεπξίζθεηαη ζην 

47% ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ 2 θαηεγνξηψλ (24). 

Σν γνληδίσκα ηνπ HPV-16 έρεη πιήξσο πξνζδηνξηζηεί (7.905 δεχγε βάζεσλ) θαη απνηειείηαη απφ 3 

πεξηνρέο: α) ηελ LCR (long control region), πνπ είλαη κε κεηαγξαθφκελε πεξηνρή, ππεχζπλε γηα 

ηε ξπζκηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ητθνχ γνληδηψκαηνο, β) ηελ E (early region), πνπ απνηειεί 

κεηαγξαθηθή πεξηνρή θαη απνηειείηαη απφ ηηο Δ1-Δ7 πξσηεΐλεο πνπ είλαη ξπζκηζηηθέο γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ HPV. Oη Δ6, Δ7 νξηζκέλσλ ηχπσλ ζπλδένληαη κε ηα νγθνθαηαζηαιηηθά γνλίδηα 

ησλ θπηηάξσλ ηνπ μεληζηή (ξ53, ξRB) θαη ηα αδξαλνπνηνχλ. Ζ απψιεηα ησλ ξπζκηζηηθψλ απηψλ 

κεραληζκψλ νδεγεί ζην ζπλερή πνιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ (αζαλαηνπνίεζε). Ο ζπλδπαζκφο 

αζαλαηνπνίεζεο θαη ζπζζψξεπζεο κεηαιιάμεσλ νδεγεί ζε θαξθίλν. γ) ηελ LR (late region), πνπ 

θσδηθνπνηεί ηηο δνκηθέο πξσηεΐλεο L1, L2 ηνπ θαςηδίνπ ηνπ ηνχ (9).  

Οη ιεηηνπξγίεο ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ HPV-16 είλαη: 



 8 

Δ6 : ζε ζπλεξγαζία κε ην Δ7 αξρηθά ‘‘αζαλαηνπνηεί’’ ηα αλζξψπηλα θεξαηηλνθχηηαξα. Γεζκεχεη ηελ 

νγθνθαηαζηαιηηθή πξσηεΐλε p53 θαη κε πξσηενιπηηθέο δηαδηθαζίεο θαηεπζχλεη ηελ απνδηνξγάλσζή 

ηνπ. 

Δ7 : ζε ζπλεξγαζία κε ην Δ6 αξρηθά ‘‘αζαλαηνπνηεί’’ ηα αλζξψπηλα θεξαηηλνθχηηαξα. Γεζκεχεη ην 

pRb νδεγψληαο ζηελ απνξχζκηζε ηνπ G1/S ζεκείνπ ειέγρνπ ζηνλ θπηηαξηθφ θχθιν. Καηαζηνιή 

ηεο δξάζεο ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα Δ2F. 

Δ1: ειηθάζε απαξαίηεηε γηα ηελ αληηγξαθή ηνπ ητθνχ DNA.                                                                                                                                                                          

Δ2 : ητθφο κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο. Γέζκεπζε ηνπ Δ1 γηα λα δηεπθνιπλζεί ε αξρή ηεο αληηγξαθήο 

ηνπ ητθνχ DNA. Βαζηθφ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θάςαο ηνπ γνληδηαθνχ πιηθνχ.  

Δ5 : κηθξή κεηαιιαθηηθφηεηα. Ρπζκηζηηθφ γηα ηνπο αξηζκνχο ησλ ππνδνρέσλ ηνπ απμεηηθνχ 

παξάγνληα. 

Δ4 : αιιειεπηδξά κε ηηο θπηηαξνζθειεηηθέο πξσηεΐλεο. Δπηηξέπεη ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ηνχ. 

        L1 : κείδνλα θαςηθή πξσηεΐλε.  

        L2 : ειάζζνλα θαςηθή πξσηεΐλε (22).  

 

Οη ιεηηνπξγίεο ησλ Δ6 θαη Δ7 ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ ηνχ είλαη δχν: 

α) λα επηθέξνπλ ηα εθηφο θχθινπ δηαθνξνπνηεκέλα θεξαηηλνθχηηαξα ζηε θάζε S ηνπ θχθινπ 

(αιιά φρη ζηελ M ), 

β) λα απνηξέςνπλ ηελ απφπησζε πνπ ζπλνδεχεη, κνηξαία, κηα ιαλζαζκέλε ζχλζεζε ηνπ DNA.  

Οη παξαπάλσ δηεξγαζίεο ξπζκίδνληαη απφ ηελ Δ4 –πξσηεΐλε ηνπ HPV, ε νπνία κπνξεί λα 

ζηακαηήζεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ θπηηαξηθνχ DNA (22). 

ηελ θιηληθή πξάμε ε βηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ HPV έρεη σο εμήο: 
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ν ηφο ζηε θάζε ελνθζαικηζκνύ πξνζβάιιεη ηα θχηηαξα ηεο βαζηθήο ζηνηβάδαο ηνπ επηζειίνπ 

δηαζπά ηελ ππξεληθή ηνπ κεκβξάλε θαη εηζέξρεηαη ζηνλ ππξήλα. Σηε θάζε επώαζεο ή 

ιαλζάλνπζαο θιεγκνλήο πνπ δηαξθεί απφ 6 εβδ.-8 κήλεο, ν ηφο αλαδηπιαζηάδεηαη θαη κεηαθέξεηαη 

ζε άιια θχηηαξα ρσξίο λα ελζσκαηψλεηαη ζην DNA ηνπ θπηηάξνπ μεληζηή. Ζ κεηάβαζε ζηε θάζε 

ελεξγνύ έθθξαζεο ηνπ ηνύ εμαξηάηαη απφ ηελ αλνρή ηνπ θπηηάξνπ, ηνλ ηχπν ηνπ ηνχ θαη ηελ 

αλνζνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ μεληζηή. 

ηα εππαζή άηνκα, ν ηφο πνιιαπιαζηάδεηαη γξήγνξα, ηα θχηηαξα ππεξπιάζζνληαη θαη εκθαλίδνπλ 

θνηινθχηησζε. Απνηέιεζκα είλαη ε εκθάληζε νμπηελψλ θνλδπισκάησλ ή ππεξπιαζηηθψλ 

ιεπθσπψλ αιινηψζεσλ ζηνλ θνιπνζθνπηθφ έιεγρν. 

ηελ επφκελε θάζε, 9 κήλεο κεηά, άιινη παξνπζηάδνπλ ύθεζε θαη άιινη ππνηξνπηάδνπλ ζηελ 

πξνεγνχκελε θάζε. Πάλησο ελψ κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ έρεη πξνζβιεζεί απφ HPV, ζπαλίσο 

εκθαλίδεηαη CIN ή θαξθίλνο (9).  

 

                          ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΝΟΟΤ 

 

Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο έλα κηθξφ πνζνζηφ γπλαηθψλ πνπ έρνπλ κνιπλζεί  απφ 

νγθνγφλνπο HPV ηχπνπο ζα αλαπηχμνπλ HGSIL & θαξθίλν. Δπεηδή ε ινίκσμε κε νγθνγφλνπο 

HPV ηχπνπο είλαη έλαο απαξαίηεηνο αιιά φρη αξθεηφο παξάγνληαο γηα θαξθηλνγέλεζε (5), ηέζεθε ε 

ππφζεζε φηη άιινη παξάγνληεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ HPV, νδεγνχλ ηελ ηξαρειηθή HPV ινίκσμε 

ζε θαθνήζεηα. 

Όινη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά θαη έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ 

θαξθηλνγέλεζε, ζε παιαηφηεξεο κειέηεο, θαζψο θαη νη πεξηβαιινληηθνί θαη κε παξάγνληεο έρνπλ 

αλαζεσξεζεί ή βξίζθνληαη ππφ αλαζεψξεζε. 

Ζ επηθξαηνχζα ζήκεξα άπνςε γηα ηελ HPV θαξθηλνγέλεζε έρεη σο εμήο: ε HPV ινίκσμε είλαη 

απαξαίηεηε, αιιά πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ α) πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο (ρξήζε 
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αληηζπιιεπηηθψλ, πνιιαπιέο εγθπκνζχλεο θ.α) θαη/ή β) κε πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο 

(αλνζνινγηθή απάληεζε μεληζηή θαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηφ). 

Ωο θχξηνο  παξάγνληαο ζεσξείηαη ε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα 

έθζεζεο ζηνλ HPV θαη κφιπλζεο απφ απηφλ. Άιιεο παξάκεηξνη πνπ πξνζκεηξψληαη είλαη ε ειηθία 

ζηελ νπνία μεθίλεζαλ νη ζεμνπαιηθέο επαθέο κέρξη ηελ ειηθία ηνπ πξώηνπ γάκνπ. Μεγάινο 

αξηζκφο ζεμνπαιηθψλ ζπληξφθσλ ζρεηίδεηαη κε αχμεζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

θαζψο θαη θαξθίλνπ in situ, αιιά ππάξρνπλ ιίγεο ελδείμεηο γηα ην φηη ε ινίκσμε κπνξεί λα 

απνθεπρζεί κε αιιαγέο ζηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο π.ρ. ηε ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ. ε κηα 

κειέηε ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο πνιιά Κέληξα, ε ρξήζε ηνπ πξνθπιαθηηθνχ δε θάλεθε λα κεηψλεη 

ηελ πετθή ινίκσμε απφ HPV ζηνπο ζπδχγνπο ησλ γπλαηθψλ πνπ έπαζραλ απφ θαξθίλν ηνπ 

ηξαρήινπ θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Ζ εκθαληδφκελε απνηπρία ηεο ρξήζεο ηνπ πξνθπιαθηηθνχ ζηελ 

πξνθχιαμε ηεο ινίκσμεο απφ ηνλ HPV ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζε αλαηνκηθνχο ιφγνπο (π.ρ. έθζεζε 

ζηε ινίκσμε απφ HPV ησλ γελλεηηθψλ πεξηνρψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην πξνθπιαθηηθφ) θαη 

ιφγνπο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. δπζθνιία ζηε ηαθηηθή ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ γηα κεγάιε ρξνληθή 

δηάξθεηα, ηδίσο ζε κνλνγακηθά δεπγάξηα). 

Οη HPV ζεηηθέο γπλαίθεο έρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν αλάπηπμεο HGSIL/CC, φηαλ αλαθέξνπλ 

κεγάιν αξηζκό ηειεηόκελσλ θπήζεσλ. Γπλαίθεο κε 7 ή θαη πεξηζζφηεξεο ηειεηφκελεο θπήζεηο 

έρνπλ (απφ 3 έσο 6 θνξέο), θαηά κέζν φξν 4 θνξέο, κεγαιχηεξν θίλδπλν αλάπηπμεο θαξθίλνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο  απφ επηζειηαθά θχηηαξα απ’ φηη νη HPV ζεηηθέο γπλαίθεο πνπ δελ είραλ πνηέ 

εγθπκνζχλε (25). Οη κεραληζκνί απηήο ηεο ζπζρέηηζεο πηζαλνινγνχληαη φηη είλαη νξκνληθνί, 

ηξαπκαηηθνί θαη αλνζνινγηθνί. Πηζαλψο ν απμεκέλνο αξηζκφο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

ζηηο γπλαίθεο κε ζπρλέο εγθπκνζχλεο λα νθείιεηαη θαη ζην φηη δηαηεξεί ηε δψλε κεηάπησζεο ζηνλ 

εμσηξάρειν γηα πνιιά ρξφληα, αθφκα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηεπθνιχλεη ηελ απ’ επζείαο έθζεζε 

ζηνλ HPV θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ησλ άιισλ παξαγφλησλ (26). 

H καθξνρξόληα ρξήζε αληηζπιιεπηηθώλ δηζθίσλ (ΑΓ) γηα πάλσ από 5 ρξόληα θαίλεηαη λα 

πνιιαπιαζηάδεη κέρξη θαη 4 θνξέο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ, κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ 
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πνπ είλαη θνξείο ηνπ HPV-DNA (27). Υξήζε ησλ ΑΓ γηα 5-9 ρξφληα δηπιαζηάδεη ηνλ θίλδπλν, ελψ 

γηα πάλσ απφ 10 ρξφληα ηνλ ηεηξαπιαζηάδεη (28). Πεηξακαηηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ε νηζηξαδηφιε 

δηεγείξεη ηελ έθθξαζε ησλ Δ6 θαη Δ7 ηνπ HPV-16 ζηα θχηηαξα ηεο πεξηθέξεηαο πνπ πεξηέρνπλ 

ελζσκαησκέλν ην ζπγθεθξηκέλν ηφ (29). Δπίζεο βξέζεθε φηη ππάξρεη ζπλεξγηθφο κεραληζκφο 

δξάζεο κεηαμχ ηεο ρξφληαο έθζεζεο ζηα νηζηξνγφλα θαη ηνπ νγθνγνληδίνπ HPV-16, ελψ ηα ΑΓ 

κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε δξάζε ηνπ HPV θαη ηελ παξακνλή ηνπ ζηνπο ηζηνχο (30). Παξφια 

απηά ππάξρνπλ κεξηθέο κειέηεο πνπ δε ζρεηίδνπλ ηε ρξήζε ΑΓ κε απμεκέλν θίλδπλν θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζηηο  HPV ζεηηθέο γπλαίθεο (25,28). 

Πξφζθαηεο κειέηεο έδεημαλ ηελ θαξθηλνγφλν δξάζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζηηο γπλαίθεο κε HPV-

ινίκσμε. Οη θαπλίζηξηεο έρνπλ δηπιάζην θίλδπλν αλάπηπμεο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ, ελψ ππάξρεη 

αμηνζεκείσηε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηζηγάξσλ (31,32). Ζ γλψζε πνπ αθνξά ηνπο κεραληζκνχο 

κε ηνπο νπνίνπο ην θάπληζκα επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ παξακέλεη 

ειιηπήο θαη ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ έξεπλεο. Τπάξρεη απεπζείαο δξάζε ησλ κεηαβνιηηψλ ηεο 

ληθνηίλεο θαη έκκεζε ζρέζε κέζσ ηεο αλνζνθαηαζηνιήο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ληθνηίλε θαζψο 

θαη κε ηε κείσζε ησλ δηαηξνθηθψλ αληηνμεηδσηηθψλ νπζηψλ. Σν γεγνλφο φηη ε ληθνηίλε θαη ηα 

θαξθηλνγφλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα έρνπλ αληρλεπηεί ζηελ ηξαρειηθή βιέλλε ησλ 

θαπληζηξηψλ ηζρπξνπνηεί ηελ ππφζεζε φηη αλάκεζα ζην θάπληζκα θαη ζηνλ HPV ππάξρεη ζπλεξγηθή 

δξάζε γηα ηελ αλάπηπμε SIL θαη θαξθίλνπ (33). Σα ρεκηθά θαξθηλνγφλα πνπ πεξηέρνληαη ζην 

ηζηγάξν κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ απεπζείαο ζε κίησζε θαη λα πξνθαιέζνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

DNA. Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη, ε έθζεζε ζηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ μεληζηή λα έρεη κία ηνπηθή αλνζνινγηθή απάληεζε θαηά ηεο ινίκσμεο, θαζψο είλαη 

γλσζηφ φηη ην θάπληζκα κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ θπηηάξσλ ηνπ Langerhans θαη λα 

δεκηνπξγήζεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο αλνζνθαηαζηνιή. Ζ επίδξαζε ζηα θχηηαξα ηνπ Langerhans 

θαη ζηελ θπηηαξηθή αλνζία ζηε δψλε κεηάπησζεο επζχλνληαη γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζηηο HPV ζεηηθέο θαπλίζηξηεο (34). ε κία νκάδα κε ειάρηζηνπ 

βαζκνχ νξγαληθέο βιάβεο, κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο επήιζε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο 
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νξγαληθήο βιάβεο, θάηη πνπ ηζρπξνπνηεί ην ξφιν πνπ παίδεη ην θάπληζκα ζηελ θαξθηλνγέλεζε απφ 

HPV (35). 

Η ινίκσμε από HPV ζε ζπλδπαζκό κε άιια ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα όπσο 

C.Trachomatis θαη HSV-2 δελ έρεη νδεγήζεη κέρξη ζηηγκήο ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Έρεη 

απνδεηρζεί φηη ε χπαξμε ΗgG αληηζσκάησλ ησλ C.Trachomatis, ζρεηίδνληαη κε πςειφηεξα πνζνζηά 

θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζε ζρέζε κε ηηο νξναξλεηηθέο (36). Οη HIV-ζεηηθέο γπλαίθεο, έρνπλ 

απμεκέλν θίλδπλν γηα ηξαρειηθφ SIL ζε ζρέζε κε ηηο νξναξλεηηθέο γπλαίθεο. Ζ ζρέζε απηή είλαη 

πην ηζρπξή ζηηο γπλαίθεο κε ρακειφ απφιπην αξηζκφ CD4+ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ. Απηέο πνπ έρνπλ 

κνιπλζεί θαη απφ ηνπο δχν ηνχο, HIV θαη HPV, δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα SIL βιάβε απ’ 

φηη νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε ηνλ έλα απφ ηνπο δχν ηνχο (37). Απηή ε ζρέζε ηνπ HΗV κε 

ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ, δείρλεη θαη ηνλ ξφιν πνπ παίδεη ε θαηάζηαζε ηνπ αλνζνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο ζηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ. 

Οη κειέηεο γηα ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε δίαηηα θαη νη ππόινηπνη παξάγνληεο δηαηξνθήο ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ, είλαη πεξηνξηζκέλεο. Φαίλεηαη φηη ε απμεκέλε ιήςε 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ έρεη θάπνηα ζρέζε κε ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ αλάπηπμήο ηνπ. Γελ 

ππάξρνπλ ηζρπξέο απνδείμεηο γηα ηνλ πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ηεο Βηηακίλεο Α  θαη ησλ θαξνηηλνεηδψλ, 

ελψ ππάξρνπλ αξθεηέο ελδείμεηο φηη ε ιήςε κεγάισλ πνζνηήησλ Βηηακίλεο C   θαη Δ έρνπλ 

πξνζηαηεπηηθή δξάζε (38). Δπίζεο ε ιήςε κεγάισλ πνζνηήησλ θνιηθνχ νμένο, Βηηακίλεο Β6 θαη 

Β12 είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηξαρειηθνχ SIL (39).  

Η πεξηηνκή ζηνπο άλδξεο θαίλεηαη λα κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα λα κνιπλζνχλ νη ίδηνη απφ ηνλ 

HPV, θαζψο ππάξρεη κεησκέλε πηζαλφηεηα αλεχξεζεο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ κεηαμχ ησλ 

κνλνγακηθψλ γπλαηθψλ, ησλ νπνίσλ νη άλδξεο έρνπλ ππνζηεί πεξηηνκή, αθόκε θαη εάλ αλαθέξνπλ 

ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο πεξηζζφηεξεο απφ 5 εξσηηθέο ζπληξφθνπο, ζε ζρέζε κε ηελ πηζαλφηεηα 

αλεχξεζεο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζε γπλαίθεο ησλ νπνίσλ νη άληξεο δελ ππέζηεζαλ πεξηηνκή 

(40).  
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Φαίλεηαη λα παίδεη ξφιν, ε ειηθία ζηελ νπνία νη γπλαίθεο είραλ ηελ πξώηε ηνπο εξσηηθή 

επαθή, θαη ε ειηθία ζηελ νπνία εθηέζεθαλ πξώηε θνξά ζηνλ HPV. Ζ επίδξαζε ηνπ HPV θνληά 

ζηελ εκκελαξρή, νπφηε θαη αλαπηχζζεηαη ν ηξάρεινο ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, ε ζεξαπεία 

ηξαχκαηνο ηνπ ηξαρήινπ ή άιιεο ινίκσμήο ηνπ, δεκηνπξγνχλ γηα ηνλ HPV ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε 

λα θηάζεη ζηα βαζηθά ζηξψκαηα θαη λα εγθαηαζηαζεί εθεί σο ρξφληα επίκνλε ινίκσμε (41). Με 

εηδηθέο θιεγκνλψδεηο αιινηψζεηο πάιη θαίλεηαη λα έρνπλ ζρέζε κε απμεκέλε αλάπηπμε θαξθίλνπ 

ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζε HPV-ζεηηθέο γπλαίθεο (42). 

Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ δελ είλαη εχθνιν λα αξζεί θαη θχξηνο ιφγνο γη’ απηφ είλαη ε ίδηα ε 

ινίκσμε απφ HPV, ε νπνία κπνξεί λα δηαξθέζεη δεθαεηίεο θαη είλαη αζπκπησκαηηθή, κε εμαίξεζε 

ηα θνλδπιψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηνχο HPV ηχπσλ 6 θαη 11. 

Άιινη κε πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο φπσο ε αλνζνινγηθή απάληεζε ηνπ μεληζηή θαη νη 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ίδην ηνλ ηό, φπσο ν γνλφηππνο, ηα είδε, ν επηπνιαζκφο θαη 

άιισλ εηδψλ ηνπ HPV, ην ητθφ θνξηίν θαη ε ηθαλφηεηα ελζσκάησζεο ηνπ ηνχ ζην θχηηαξν, είλαη 

παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο δε κπνξνχκε λα επέκβνπκε. 

 

ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΑΓΝΩΖ ΣΟΤ ΗΟΤ 

 

Η επηζθόπεζε ηνπ αηδνίνπ, θφιπνπ, ηξαρήινπ, πεξηλένπ θαη πεξηπξσθηηθήο πεξηνρήο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε δηάγλσζε ησλ γελλεηηθψλ θνλδπισκάησλ. πλήζσο πξφθεηηαη, γηα 

κνλήξεηο βιάβεο, αιιά κπνξεί λα ζπλελσζνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πιάθεο. Ζ δηαθνξηθή 

δηάγλσζε πεξηιακβάλεη, ηα επίπεδα θνλδπιψκαηα ηεο δεπηεξνγελνχο ζχθηιεο (condyloma latum). 

Bηνςία ησλ γελλεηηθψλ θνλδπισκάησλ δελ είλαη απαξαίηεηε σο ξνπηίλα, παξά κφλν φηαλ ππάξρεη 

ππεξρξσκάησζε, ειθνπνίεζε ή ππνςία ηξαρειηθνχ θαξθίλνπ. 

Παξαδνζηαθά ε αλίρλεπζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ βαζίδεηαη ζηε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ 

θπηηαξηθψλ επηρξηζκάησλ απφ ηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο γηα αλσκαιίεο. Σν 1950 εηζήρζε απφ ηνλ Γ. 
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Παπαληθνιάνπ ε εμέηαζε πνπ θέξεη ην φλνκά ηνπ (δνθηκαζία θαηά Παπαληθνιάνπ) κε ζθνπφ ηελ 

έγθαηξε αλίρλεπζε πξνθαξθηληθψλ θαη θαξθηληθψλ αιινηψζεσλ ησλ θπηηάξσλ ηεο πεξηνρήο θαη 

πνπ απνηέιεζε δηεζλψο κία απφ ηηο πιένλ επηηπρεκέλεο θαη θαζνξηζηηθέο εμειίμεηο ζην πιαίζην ησλ 

πξνζπαζεηψλ γηα πξφιεςε θαη έγθαηξε δηάγλσζε θαθνήζσλ λφζσλ. Ζ εμέηαζε έγθεηηαη ζηε ιήςε 

θπηηάξσλ απφ ηνλ ηξάρειν, ηε ζηαζεξνπνίεζή ηνπο θαη ηελ εμέηαζή ηνπο θάησ απφ ην 

κηθξνζθφπην γηα δπζπιαζίεο. 

Θα πξέπεη εδψ λα ηνλίζνπκε φηη α) ε δνθηκαζία θαηά Παπαληθνιάνπ δελ είλαη δηαγλσζηηθή, αιιά 

είλαη δνθηκαζία πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ (screening test), πνπ απνθαιχπηεη ηηο γπλαίθεο πνπ 

ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ έιεγρν (43). β) Ζ επαηζζεζία ηεο δνθηκαζίαο δελ είλαη πνιχ πςειή, ηα 

ςεπδψο αξλεηηθά, θπκαίλνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κεηαμχ 5-55%, κε κέζε ηηκή 10-20%, κε 

απνηέιεζκα ην ελδηαθέξνλ λα ζηξέθεηαη πξνο λέεο κεζφδνπο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ 

θπηηαξηθνχ πιηθνχ (43). 

Ζ ζπιινγή θπηηαξηθνχ πιηθνχ βειηηψλεηαη κε ηελ ηερλνινγία ηεο πγξήο θπηηαξνινγίαο (liquid 

cytology) θαη ηεο ιεπηήο επίζηξσζεο (thin layer technology) ηνπ θπηηαξηθνχ πιηθνχ, ελψ ε 

εξκελεία ησλ θπηηαξνινγηθψλ ζηξσκάησλ κπνξεί λα βειηησζεί κε ηε βνήζεηα ησλ απηνκάησλ 

κεραλψλ ζάξσζεο (automatic scanning devices), φπσο ε PAPNet, NeoPath θ.α (43). 

Τπάξρεη κφλν κία δνθηκαζία πνπ έρεη εγθξηζεί ζηελ Ακεξηθή απφ ηε FDA (Food & Drug 

Administration) γηά ηε δηάγλσζε ηεο HPV ινίκσμεο ηνπ ηξαρήινπ, ε κέζνδνο Υβξηδηζκνύ 

(Digene Hybrid Capture Test) (44). Ζ δνθηκαζία απηή αληρλεχεη ην DNA ηνπ HPV κε πβξηδηζκφ 

ηνπ, κε γλσζηέο RNA αιιεινπρίεο. Σν απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ γηα κηα ζεηξά απφ 

πςεινχ & ρακεινχ θηλδχλνπ HPV ηχπνπο. Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί α) απφ ην ππφινηπν πιηθφ 

ηεο πγξήο θπηηαξνινγίαο ή β)απφ ηαπηφρξνλε ζπιινγή δείγκαηνο. Δίλαη πην ρξήζηκν γηα γπλαίθεο 

κε δνθηκαζία θαηά Παπαληθνιάνπ πνπ δειψλεη «άηππα πιαθψδε θχηηαξα αδηεπθξίληζηεο 

ζεκαζίαο (ASCUS=atypical squamus cells of undetermined significance) (45). 

Ζ δηαγλσζηηθή δνθηκαζία γηα HPV, δελ ελδείθλπηαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο παζνινγηθήο ηξαρειηθήο 

θπηηαξνινγίαο. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη, αλ ζα πξέπεη λα εηζαρζεί ζηα πξνγξάκκαηα 
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ειέγρνπ ε αλίρλεπζε ηνπ HPV θαη αλ ζα ππάξμεη κεγαιχηεξν ψθεινο ζε ζρέζε κε ηελ 

θπηηαξνινγηθή εμέηαζε. Ζ απάληεζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζπλππνινγίδνληαο ην ψθεινο κε ην 

θφζηνο. 

Απφ ην 2002, ε FDA, έρεη εγθξίλεη σο πξσηνγελή δνθηκαζία πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ γηα ηξαρειηθή 

λενπιαζία ηε κέζνδν Τβξηδηζκνχ, γηά γπλαίθεο >30 ρξνλψλ. Δπεηδή ε δνθηκαζία είλαη πξφζθαηε, 

δελ ππάξρνπλ αθφκε κεγάιεο κειέηεο γηα ηε ρξεζηκφηεηα. Μία κειέηε, εμέηαζε ηελ επαηζζεζία, 

ηελ εηδηθφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα αλαθνξψλ γηα 7 δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο (46). Ζ επαηζζεζία ηεο 

πγξήο θπηηαξνινγίαο ήηαλ 61% θαη ηνπ HPV test 91%.Σν HPV test είρε κεγαιχηεξε επαηζζεζία 

αιιά κηθξφηεξε εηδηθφηεηα απφ ηελ πγξή θπηηαξνινγία ζε απηήλ ηελ κειέηε. 

Ηδεαηά, θάζε γπλαίθα κε παζνινγηθφ επίρξηζκα, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί κε ην θνιπνζθφπην, ψζηε 

λα θαζνξηζηεί ε ηνπνγξαθία θαη ε έθηαζε ηεο ηξαρειηθήο βιάβεο θαη λα επηβεβαησζεί ηζηνινγηθά 

ν βαζκφο ηεο ηξαρειηθήο εμεξγαζίαο, ψζηε λα επηιεγεί ε θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε. Η 

θνιπνζθόπεζε θαη ε θαηεπζπλόκελε εθιεθηηθή βηνςία ππό θνιπνζθνπηθό έιεγρν, απνηεινχλ 

ζήκεξα κέζνδν εθινγήο γηα έιεγρν ησλ γπλαηθψλ κε επξήκαηα επηζειηαθήο λενπιαζίαο απφ ηε 

δνθηκαζία θαηά Παπαληθνιάνπ (47). 

ηελ Αγγιία, πξνηείλεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Τγείαο, φηη νη γπλαίθεο πνπ εκθάληζαλ δνθηκαζία θαηά 

Παπαληθνιάνπ κε ειαθξέο αλσκαιίεο (ASCUS, LGSIL/CIN1) πξέπεη λα θάλνπλ επαλάιεςε ζε 6 

κήλεο. Αλ ζηελ επαλάιεςε, ε αλσκαιία επαλεκθαλίδεηαη, πξέπεη άκεζα λα γίλεη θνιπνζθφπεζε. 

Αλ φρη, 6 κήλεο κεηά ζα πξέπεη λα θάλεη λέα δνθηκαζία θαη αλ θαη απηή είλαη αξλεηηθή, ηφηε 

επηζηξέθεη ζην ζρήκα ξνπηίλαο. 

Σν Δζληθφ Ηλζηηηνχην Καξθίλνπ ησλ ΖΠΑ, πξνηείλεη πην επηζεηηθφ ζρήκα. Οη γπλαίθεο κε ειαθξψο 

παζνινγηθή δνθηκαζία Παπαληθνιάνπ, πξέπεη λα θάλνπλ επαλάιεςε ζε 3 κήλεο. Γεχηεξν 

παζνινγηθφ απνηέιεζκα, ζπλνδεχεηαη απφ άκεζε θνιπνζθφπεζε. Αλ ε εμέηαζε είλαη θπζηνινγηθή, 

ζα πξέπεη λα γίλεη επαλάιεςε ζε 6 κήλεο. Μεηά απφ 3 δηαδνρηθά αξλεηηθέο δνθηκαζίεο, κπνξεί λα 

γπξίζεη ζηε ξνπηίλα ησλ εηήζησλ παξαθνινπζήζεσλ. Αληίζεηα, γπλαίθεο κε δνθηκαζία 

Παπαληθνιάνπ ελδεηθηηθή (CIN2-3 ή HGSIL) πξέπεη άκεζα λα ππνβιεζνχλ ζε θνιπνζθφπεζε.                                                                                       
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                                          ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΓΩΓΖ-ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

  

Α) ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΞΤΣΔΝΩΝ ΚΟΝΓΤΛΩΜΑΣΩΝ: 

 

Κακία ζεξαπεία δελ είλαη 100% απνηειεζκαηηθή θαη θακία δελ ππεξέρεη. Ζ επαλεκθάληζε είλαη 

ζπλήζεο. Ζ θχξηα έλδεημε γηα ζεξαπεία είλαη ε αθαίξεζε ζπκπησκαηηθψλ αιινηψζεσλ. Μηθξά 

θνλδπιψκαηα είλαη δπλαηφλ λα ππνζηξέςνπλ ρσξίο ζεξαπεία. 

Ζ πξνηεηλφκελε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ην CDC (Center for Disease Control & 

Prevention), ην 2002, γηά ηα θνλδπιψκαηα είλαη ε εμήο: 

1) Θεξαπεία πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηνλ αζζελή: 1α) Πνδνθπιινηνμίλε 0.5% sol ή gel, 1β) 

Imiquimod 5% cream. 

2) Θεξαπεία πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηνλ Ηαηξφ: 2α) Κξπνζεξαπεία κε πγξφ Αδσην, 2β) Πνδνθπιιίλε 

10 ή 25%, 2γ) Γηρισξν ή ηξηρισξνμηθφ νμχ 80-90%, 2δ) Υεηξνπξγηθή αθαίξεζε (47). 

Θεξαπείεο φπσο, εμάρλσζε κε ρξήζε Laser, ηληεξθεξφλε θαη ηνπηθά 5-θινπννπξαθίιε, δε 

ζπληζηψληαη ιφγσ θφζηνπο, παξελεξγεηψλ θαη θησρήο απνηειεζκαηηθφηεηαο (48).  

θνπφο ηεο ζεξαπείαο ζηηο έγθπεο είλαη επίζεο ε αλαθνχθηζε απφ ηα ζπκπηψκαηα. Imiquimod, 

πνδνθπιιίλε θαη πνδνθπιινηνμίλε δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη (47).    

Καηζαξηθή ηνκή ελδείθλπηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα θνλδπιψκαηα θξάζζνπλ ηνλ θφιπν. 

Πεξηγελλεηηθή δηάδνζε ηνπ HPV είλαη ζπάληα. 

Αζζελείο κε αλνζνθαηαζηνιή φπσο νη αζζελείο κε AIDS, κπνξεί λα κελ αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

ζπλήζεηο ζεξαπείεο (49). Ζ δξάζε ηεο αληηξεηξντθήο αγσγήο ζηε θπζηθή ηζηνξία ηεο HPV 

ινίκσμεο είλαη άγλσζηε. Νέα αληηξεηξντθα θάξκαθα φπσο ην Cidofovir, έρνπλ δψζεη θάπνηεο 

ειπίδεο (50).  
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Β) ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ CIN1: 

 

H απηφκαηε ππνζηξνθή ηνπ CIN1 πηζηνπνηεκέλνπ κε βηνςία είλαη πεξίπνπ 60-85% ζε πξννπηηθέο 

κειέηεο (51,52). Οη ππνζηξνθέο ζπκβαίλνπλ ζηα 2 ρξφληα παξαθνινχζεζεο κε θπηηαξνινγία θαη 

θνιπνζθφπεζε. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε ζχζηαζε ζηηο αζζελείο κε δηαγλσζκέλν CIN1 κε 

βηνςία, ηθαλνπνηεηηθή θνιπνζθφπεζε θαη πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο λφζνπ θάζε 

6 κήλεο, κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ κε παξαθνινχζεζε. 

Αλ νη αιινηψζεηο πξνρσξήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ή επηκείλνπλ γηά 2 ρξφληα, 

νη θαηαζηξνθηθέο κέζνδνη (ablative methods) ζεξαπείαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φπσο, 

θξπνπεμία, ειεθηξνθαπηεξηαζκνί, εμάρλσζε κε Laser  θ.α. 

Οη θαηαζηξνθηθέο κέζνδνη, αθνξνχλ εμσηεξηθνχο αζζελείο κε ή ρσξίο ηνπηθή αλαηζζεζία. 

Μία ηπραηνπνηεκέλε πξννπηηθή κειέηε πνπ ζπλέθξηλε ηελ θξπνπεμία, ην Laser θαη ην LEEP, δελ 

έδεημε θακία δηαθνξά φζνλ αθνξά ηελ παξακνλή (47%) ή επαλεκθάληζε ηεο λφζνπ (17%) (53). 

 

Γ) ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ CIN2-3: 

 

Όιεο νη βιάβεο βαζκνχ CIN 2-3 ρξεηάδνληαη ζεξαπεία. Απηή ε ζχζηαζε ζηεξίδεηαη ζε κηά 

κεηααλάιπζε πνπ δείρλεη φηη ην CIN2 πξνρσξά ζε CIS ζην 20% ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ζε δηήζεζε 

ζην 5%, ελψ ε πξφνδνο ηνπ CIS ζε δηήζεζε είλαη 5% (54). 

Όπσο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε γπλαηθψλ κε CIN1, γπλαίθεο κε CIN 2-3 θαη ηθαλνπνηεηηθή 

θνιπνζθφπεζε κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ είηε κε ηηο θαηαζηξνθηθέο είηε κε ηηο αθαηξεηηθέο 

κεζφδνπο (55), αλ θαη κεγάιεο HGSIL αιινηψζεηο πξέπεη λα ζεξαπεχνληαη κε ηηο αθαηξεηηθέο 

κεζφδνπο φπσο,ε θσλνεηδήο εθηνκή, ε θσλνεηδήο εθηνκή κε Laser θαη ε αγθχιε δηαζεξκίαο (Large 
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Loop Excision of the Trasformation Zone-LLETZ), ε νιηθή πζηεξεθηνκία. Όπσο θαη ζην CIN1, 

νιφθιεξε ε δψλε κεηάπησζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πεξηνρή ζεξαπείαο (56). 

Οη αθαηξεηηθέο κέζνδνη πιενλεθηνχλ ησλ θαηαζηξνθηθψλ, επεηδή παξέρνπλ ηθαλφ ηκήκα 

ηξαρειηθνχ ηζηνχ γηα ηζηνινγηθή εμέηαζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο εμαίξεζεο επί πγεηνχο ηζηνχ. 

Οη θαηαζηξνθηθέο κέζνδνη αληελδείθλπηαη ζηε ζεξαπεία γπλαηθψλ κε CIN2-3 θαη κε ηθαλνπνηεηηθή 

θνιπνζθφπεζε, εθηφο φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηθεξηθά, κηαο ηξαρειηθήο βιάβεο πνπ 

αληηκεησπίζζεθε κε αθαηξεηηθή κέζνδν, γηα λα εμαιείςεη ηε λφζν έμσ απφ ηελ πεξηνρή, θαη φρη γηα 

λα ηελ αθαηξέζεη (57). 

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ CIN 2-3 κε παξαθνινχζεζε, κε επαλαιακβαλφκελεο δνθηκαζίεο θαηά 

Παπαληθνιάνπ θαη θνιπνζθνπήζεηο δελ είλαη απνδεθηή, παξά κφλν ζηελ εγθπκνζχλε θαη ζε 

κεξηθά πνιχ λεαξά θνξίηζηα. 

 

Γ)1) Αληηκεηψπηζε CIN2-3 ζηελ εγθπκνζχλε: 

 

Δθηφο αλ δε κπνξεί λα απνθιεηζζεί ν δηεζεηηθφο θαξθίλνο, φια ηα CIN 2-3 πνπ αληρλεχνληαη ζηελ 

εγθπκνζχλε παξαθνινπζνχληαη κέρξη κεηά ηνλ ηνθεηφ γηαηί ν θίλδπλνο λα πξνρσξήζεη ζε 

δηεζεηηθφ θαξθίλν είλαη κηθξφο θαη κπνξεί λα ππνζηξέςεη (58,59). Παξαθνινπζνχληαη κε 

δνθηκαζία θαηά Παπαληθνιάνπ θαη θνιπνζθφπεζε. 

 

Γ)2) Αληηκεηψπηζε CIN2-3 ζηελ εθεβεία: 

 

Οη έθεβεο κε CIN 2 ζπρλά έρνπλ παξνδηθή λφζν αλ θαη ην CIN 2 ζεσξείηαη HGSIL. Γη΄απηφ νη 

νδεγίεο αθνξνχλ παξαθνινχζεζε κε θνιπνζθφπεζε θαη δνθηκαζία θαηά Παπαληθνιάνπ θάζε 4-6 
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κήλεο, γηα 1 ρξφλν, αλ ε θνιπνζθφπεζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ε ελδνηξαρειηθή δεηγκαηνιεςία 

αξλεηηθή θαη αλ ε αζζελήο απνδέρεηαη ηνλ θίλδπλν πξνζβνιήο απφ αζπκπησκαηηθή λφζν (58). 

 

                                                        ΔΜΒΟΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΗΟΤ 

 

Σα ηειεπηαία 15 ρξφληα, κεηά ηελ αηηηνινγηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ HPV θαη ηνπ ηξαρειηθνχ 

θαξθίλνπ, άξρηζαλ λα γίλνληαη επξείεο κειέηεο γηα ηελ αλεχξεζε εκβνιίνπ ελάληηα ζηνλ ηφ. Ο 

ζηφρνο ηνπ εκβνιίνπ είλαη ηφζν ε πξνθχιαμε, φζν θαη ε ζεξαπεία. Βέβαηα, παξνπζηάδνληαη αξθεηά 

πξνβιήκαηα, φπσο ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πνιπάξηζκνη γνλφηππνη ηνπ ηνχ πνπ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ, γεγνλφο πνπ απμάλεη θαηά πνιχ ην θφζηνο παξαζθεπήο ηνπ εκβνιίνπ. 

Γελ ππάξρεη ηδηαίηεξα κεγάιε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ σο πξνο ηνλ ηφ θαη απηφ νθείιεηαη 

θπξίσο ζην γεγνλφο φηη νη άληξεο ζπάληα αλαπηχζζνπλ νξηζκέλεο αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

HPV (π.ρ θαξθίλν ηνπ πένπο θαη ηνπ πξσθηνχ), ελδερνκέλσο ιφγσ δηαθνξψλ ηνπ επηζειίνπ 

αλάκεζα ζην πένο θαη ηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο. 

Δπηπιένλ πξνβιεκαηηζκφ επηθέξεη ε άπνςε φηη, ζπκπεξηιακβάλνληαο κεξηθά κφλν ζηειέρε ηνπ 

ηνχ, είλαη πηζαλφ λα έρνπκε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε θάπνηνπο άιινπο νξφηππνπο. Λφγσ 

δηαζηαπξνχκελεο πξνθχιαμεο ζε νξηζκέλα ζηειέρε, θάπνηα άιια πνπ ζήκεξα ζπάληα 

εκθαλίδνληαη, ζα αλαπηπρζνχλ θαη ζα δηαδνζνχλ κέζσ πιεζψξαο κεραληζκψλ, αθνχ δελ 

θαηαπνιεκνχληαη απφ ην εκβφιην. 

Έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο ζπζρέηηζεο ησλ ηψλ HIV θαη HPV πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα 

εληαίν εκβφιην, επεηδή ζε απηέο ηηο δχν νηθνγέλεηεο ηψλ εληνπίδνληαη πνιιά θνηλά ζεκεία: είλαη θαη 

νη δχν «αλαδπφκελα» παζνγφλνη, είλαη θαηά θχξην ιφγν θαη νη δχν ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελνη (αλ 

θαη ν HPV είλαη θαη’εμνρήλ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελνο), έρνπλ βξεζεί πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί 

μεληζηέο (άλζξσπνη θαη δψα) θαη ζηηο δχν νηθνγέλεηεο ηψλ θαη ππάξρνπλ θαη ζηνπο δχν ηνχο 
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πεξίνδνη γξήγνξεο δηαθνξνπνίεζεο. Κχξηεο δηαθνξέο ησλ ηψλ απηψλ, είλαη ε δηαθνξεηηθή 

ζπρλφηεηα κεηάιιαμήο ηνπο θαη ε δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα ζηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπο. 

Οη θπξηφηεξεο ζηξαηεγηθέο ζηελ παξαζθεπή HPV εκβνιίσλ είλαη (59): 

Α) Πξνθπιαθηηθά HPV εκβόιηα 

Η) HPV L1,capsid protein based vaccine(VLPs) 

ΗΗ) HPV L2,capsid protein based vaccine 

Β) Θεξαπεπηηθά HPV εκβόιηα 

Η) Viral vector vaccines 

ΗΗ) Bacterial vector 

ΗΗΗ) Peptide/protein 

ΗV) Nucleic acid 

V) Cell based 

Γ) Σπλδπαζκέλα πξνθπιαθηηθά θαη ζεξαπεπηηθά εκβόιηα 

Η) HPV ρηκαηξηθά VLPs 

II) HPV pseudovirion   

Γεληθά, ηα πξνθπιαθηηθά εκβφιηα ρξεζηκνπνηνχλ πξσηεΐλεο θαςηδίνπ, ηα L1 & L2 γνληδηαθά 

πξντφληα. Σα ζεξαπεπηηθά εκβφιηα ρξεζηκνπνηνχλ ηα νγθνγελή Δ6,Δ7. Παγθνζκίσο, γίλνληαη πάξα 

πνιιέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηα εκβφιηα θαηά ηνπ HPV. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε νξηζκέλεο απφ 

απηέο: 

Οη Lacey θαη ζπλεξγάηεο αλαθέξνπλ φηη 27 αζζελείο κε γελλεηηθά θνλδπιψκαηα 

αληηκεησπίζζεθαλ κε έλα πεηξακαηηθφ εκβφιην πνπ απνηεινχληαλ απφ κηα HPV6L2E7 fusion 

πξσηεΐλε. Απφ απηέο, 8 αζζελείο ζεξαπεχζεθαλ ηειείσο ρσξίο λα επαλεκθαληζζνχλ ηα 

θνλδπιψκαηα (60). 
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Μηα άιιε κεγάιε κειέηε αλαθέξζεθε ζην New England Journal of Medicine, ζηελ νπνία έπαηξλαλ 

κέξνο 2400 γπλαίθεο. Σν ζρέδην εκβνιηαζκνχ ήηαλ φκνην κε εθείλν ηεο Ζπαηίηηδαο Β, κε 40κg 

HPV16L πξσηεΐλε, πνπ δφζεθε ζηνπο 0, 2, 6 κήλεο. Ζ παξαθνινχζεζε δηήξθεζε  18 κήλεο κεηά ην 

ηέινο ηνπ εκβνιηαζκνχ. Γελ ππήξραλ πεξηπηψζεηο κε HPV επίκνλε ινίκσμε ή HPV-related 

ηξαρειηθή δπζπιαζία ζηηο γπλαίθεο πνπ εκβνιηάζζεθαλ. Ζ ππνινγηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εκβνιίνπ ήηαλ 90-100% (61). 

Δπίζεο, απφ ην 2002 έρεη μεθηλήζεη ε εθαξκνγή ελφο εκβνιίνπ γηα ηελ πξφιεςε ηεο ινίκσμεο απφ 

ηνλ HPV. Σν εκβφιην απηφ πεξηέρεη πξσηεΐλεο ηνπ θαςηδίνπ ηνπ ηνχ πνπ πξνθαινχλ ηε δεκηνπξγία 

εηδηθψλ αληηζσκάησλ έλαληη αθξηβψο απηψλ ησλ ητθψλ πξσηετλψλ. Σν εκβφιην πεξηέρεη 4 ηχπνπο 

ηνπ HPV (6, 11, 16 θαη 18), νη νπνίνη επζχλνληαη γηα ην 80% πεξίπνπ ησλ πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ 

ηνπ ηξαρήινπ, δειαδή ηνπο δχν ζπρλφηεξνπο θαη ηνπο δχν πεξηζζφηεξν νγθνγφλνπο ηχπνπο, κε 

ζηνρν λα πξνζηαηέςεη δηεζλψο, έλα κεγάιν κέξνο ησλ γπλαηθψλ. Σα απνηειέζκαηα αλακέλνληαη κε 

αηζηνδνμία. ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ εκβνιίνπ, πνπ εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ελφο δηεζλνχο 

πξνγξάκκαηνο, ζπκκεηείρε από ηελ Διιάδα ην Τκήκα Δθεβηθήο Γπλαηθνινγίαο ηεο Β΄ 

Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, 

ζην «Αξεηαίεην» Ννζνθνκείν. 

Ζ δνθηκαζία ζρεδηάζηεθε σο εμήο: 

Πξφθεηηαη γηα κία δηεζλή πνιπθεληξηθή κειέηε ζε 3000 άηνκα. Απφ απηά, 1250 ήηαλ γπλαίθεο 16-

23 ρξνλψλ, 1250  ήηαλ θνξίηζηα 10-15 ρξνλψλ θαη 500 αγφξηα 10-15 ρξνλψλ. 

Έθεβεο θαη νη ελήιηθεο γπλαίθεο (Ν=2500) ηπραηνπνηήζεθαλ ζε κηα αλαινγία 1:1:1:2 γηα λα 

ιάβνπλ ην 20%, 40%, 60% ή 100% ηεο δφζεο απφ ην ηεηξαδχλακν εκβφιην, ζε 2 θαηεγνξίεο. 

Ζ πξψηε θαηεγνξία απνηεινχληαλ απφ 1250 γπλαίθεο 16-23 ρξνλψλ θαη ε δεχηεξε απφ 1250 

θνξίηζηα 10-15 ρξνλψλ. Αθφκα 500 αγφξηα 10-15 ρξνλψλ έιαβαλ πιήξε δφζε ηνπ εκβνιίνπ. 
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Όινη παξαθνινπζήζεθαλ γηα 7 κήλεο. Ζ κειέηε ήηαλ ηπραηνπνηεκέλε θαη δηπιή-ηπθιή φζνλ 

αθνξνχζε ηηο δηάθνξεο δφζεηο ηνπ εκβνιίνπ. Όζνλ αθνξνχζε ηε ζχγθξηζε εθήβσλ-ελειίθσλ ε 

κειέηε δε ηπραηνπνηήζεθε νχηε ήηαλ ηπθιή. 

Πιήξε δφζε ηνπ ηεηξαδχλακνπ HPV εκβνιίνπ (HPV6-20κg, HPV11-40κg, HPV16-40κg θαη HPV 

18-20κg) ειάβαλ 1500 άηνκα (500 γπλαίθεο, 500 θνξίηζηα θαη 500 αγφξηα), ζε ρξφλνπο : εκέξα 1, 

κήλεο 2 θαη 6. Πεληαθφζηα άηνκα (250 γπλαίθεο θαη 250 θνξίηζηα) έιαβαλ 20%,40%,60% ηεο 

δφζεο ηνπ ηεηξαδχλακνπ εκβνιίνπ (ζπλνιηθά 1500 ζα ιάβνπλ εκβφιην κεξηθήο δφζεο). 

Σν ππφ κειέηε εκβφιην ρνξεγήζεθε ηελ εκέξα 1, κήλα 2 θαη κήλα 6, αθνχ έγηλαλ νη απαξαίηεηεο 

εμεηάζεηο θαη φια ηα άηνκα ηεο κειέηεο ππνβιήζεθαλ ζε κέηξεζε ησλ αληη-HPV 6,11,16,18, κε 

cRIA (competitive radioimmunoassay) ζηηο: εκέξα 1, κήλα 3 θαη κήλα 7. 

ηφρνη ηεο κειέηεο: 

Αζθάιεηα: Ζ κειέηε ήζειε λα δείμεη φηη ην ζρήκα 3 δφζεσλ ηνπ ηεηξαδχλακνπ HPV VLP εκβνιίνπ 

είλαη γεληθά θαιά αλεθηφ ζε έθεβνπο θαη ελειίθνπο. 

Αληηγνληθφηεηα: Ζ κειέηε ήζειε λα δείμεη φηη ην ηεηξαδχλακν εκβφιην φηαλ δίλεηαη ζε ζρήκα 3 

δφζεσλ, νδεγεί ζε φκνηεο αληη-HPV 6,11,16,18 απαληήζεηο, 4 εβδνκάδεο κεηά ηε δφζε 3, ζε 

θνξίηζηα 10-15 ρξνλψλ, φπσο θαη ζηηο ειηθίεο κεηαμχ 16-23 ρξνλψλ θαη λα θαζνξίζεη ηελ ειάρηζηε 

κεξηθή δφζε (20%,40%,60%) ηνπ ηεηξαδχλακνπ εκβνιίνπ πνπ ζα πξνθαιέζεη αλνζνινγηθή 

απάληεζε φκνηα κε απηή ηνπ πιήξνπο εκβνιίνπ.  

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ εκβνιίνπ αλακέλεηαη λα θαλνχλ κε δεκνγξαθηθέο αιιαγέο ηθαλέο λα 

ηεθκεξηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ, ηνπιάρηζηνλ ην 2040. 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί πιένλ λα ππνζηεξηρζεί πσο ε εμέιημε ηεο HPV ινίκσμεο εμαξηάηαη απφ 

ηε ρξφληα παξακνλή ηνπ ηνχ ζηνλ νξγαληζκφ, ην πςειφ ητθφ θνξηίν, ηελ παξνπζία πςεινχ 

θηλδχλνπ ππνηχπσλ θαη θάπνησλ άιισλ επηβαξπληηθψλ παξαγφλησλ. ην δηαγλσζηηθφ ηνκέα, ε 

δνθηκαζία HPV - DNA δελ έρεη αθφκα θαζηεξσζεί σο δνθηκαζία ειέγρνπ πιεζπζκνχ, ελψ 
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εμειίμεηο αλακέλνληαη θαη ζην πεδίν ησλ πξνθπιαθηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ εκβνιίσλ θαηά ηνπ 

HPV. 

Σν κέιινλ παξακέλεη ειπηδνθφξν ζε φηη αθνξά ηελ παξαζθεπή εκβνιίνπ θαηά ηνπ HPV. Θα 

ρξεηαζηνχλ βεβαίσο πνιιέο θαη καθξνρξφληεο θιηληθέο κειέηεο γηα λα απνδεηρζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εκβνιίνπ θαηά ηνπ ηνχ θαη ησλ ζπλνδψλ ζπλεπεηψλ ηνπ. 
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