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Φυσιολογία της αναπαραγωγήςΦυσιολογία της αναπαραγωγής



Φυσιολογία της αναπαραγωγήςΦυσιολογία της αναπαραγωγής

Για να Για να 
επιτευχθεί µια επιτευχθεί µια 
εγκυµοσύνηεγκυµοσύνη

ΕκσπερµάτισηΕκσπερµάτιση

> 20.000.000 > 20.000.000 

ΣπερµατοζωάριαΣπερµατοζωάρια

ΩοθυλακιορρηξίαΩοθυλακιορρηξία
κατά τη γέννηση η κατά τη γέννηση η 

ωοθήκη διαθέτει ωοθήκη διαθέτει 

περίπου 1περίπου 1--2 εκατοµµύρια 2 εκατοµµύρια 

γεννητικά κύτταρα.γεννητικά κύτταρα.

στην ήβη αποµένουν στην ήβη αποµένουν 

περίπου περίπου 

300300--400.000.400.000.

µετά την ηλικία των µετά την ηλικία των 

37 ετών περίπου 37 ετών περίπου 

25.000 ωοθυλάκια.25.000 ωοθυλάκια.

ηλικία εµµηνόπαυσης, ηλικία εµµηνόπαυσης, 

αποµένουν αποµένουν 

περίπου 1.000 περίπου 1.000 

ωοθυλάκιαωοθυλάκια



ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑΝΟΣΗΜΑΤΑ



ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ
( 1 ) ΦΥΣΙΚΗ( 1 ) ΦΥΣΙΚΗ

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

( 2 ) ΜΗΧΑΝΙΚΑ ( 2 ) ΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΜΕΣΑΜΕΣΑ

( 3 ) ΟΡΜΟΝΙΚΗ ( 3 ) ΟΡΜΟΝΙΚΗ 

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

1.1. Διακοπτόµενη συνουσίαΔιακοπτόµενη συνουσία

2.2. Μέθοδος ρυθµούΜέθοδος ρυθµού

3.3. Παρατεταµένη Παρατεταµένη 
γαλουχία γαλουχία 

1.1. Μέθοδοι φραγµούΜέθοδοι φραγµού
a. Ανδρικό 

προφυλακτικό

b. Γυναικείο 
προφυλακτικό

c. Διαφράγµατα

2.2. ΣτειροποίησηΣτειροποίηση

1.1. Αντισυλληπτικά δισκίαΑντισυλληπτικά δισκία
a. Οιστρογόνα + 

προγεστaγόνα 
(µονοφασικά, διφασικά, 
τριφασικά )

b. Προγεστερόνη

2.2. Ορµονικά σκευάσµατα Ορµονικά σκευάσµατα 
µακράς διαρκείαςµακράς διαρκείας2.2. ΣτειροποίησηΣτειροποίηση

a. Απολίνωση 
σπερµατικών 
πόρων

b. Απολίνωση 
σαλπίγγων

3.3. Ενδοµήτρια Ενδοµήτρια 
σπειράµατασπειράµατα

a. Χαλκού

b. Προγεστερόνης

µακράς διαρκείαςµακράς διαρκείας
a. Διαδερµικά (Patch)

b. Ενέσιµα

c. Εµφυτεύµατα 

d. Σε ενδοµήτριο 
σπείραµα ή κολπικό 
δακτύλιο

3.3. Επείγουσα αντισύλληψηΕπείγουσα αντισύλληψη
a. Χάπι επόµενης ηµέρας



Φυσική ΑντισύλληψηΦυσική Αντισύλληψη

� Ως Μέθοδο Ρυθµού Μέθοδο Ρυθµού ορίζεται η περιοδική 
αποχή σεξουαλικής επαφής 5-7 ηµέρες πριν 
την πιθανή ωοθυλακιορρηξία και 2 ηµέρες 
µετά. 

�� Η Διακοπτόµενη ΣυνουσίαΗ Διακοπτόµενη Συνουσία είναι από τις 
παλαιότερες µεθόδους και σε συνδυασµό µε 
την µέθοδο ρυθµού µέθοδο ρυθµού µπορούν να δώσουν 
καλύτερα αποτελέσµατα αντισύλληψης, µε 
ποσοστά επιτυχίας    που κυµαίνονται 
µεταξύ 75%-90%.
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ΩοθυλακιορρηξίαΩοθυλακιορρηξία: : 
Γίνεται συνήθως 14 ± 1 ηµέρες, πριν από την αρχή 
της επόµενης περιόδου.

Δηλ.:  25 – 15 = 10
25 – 14 = 11 
25 – 13 = 12 

Τα ωάρια έχουν διάρκεια ζωής 24 – 48 ώρες

Συµπέρασµα

Φυσιολογία της αναπαραγωγήςΦυσιολογία της αναπαραγωγής

ΕκσπερµάτισηΕκσπερµάτιση
Τα Σπερµατοζωάρια 
έχουν διάρκεια ζωής 
από 3 – 5 ηµέρες σε 
κατάλληλες συνθήκες

Συµπέρασµα
10 – 5 = 5  ,   12 + 2 = 14 

Άρα οι Γόνιµες ηµέρες είναι :Άρα οι Γόνιµες ηµέρες είναι :
Από 5 – 14 του µήνα



Αποφυγή των Αποφυγή των 
Γόνιµων  ηµερώνΓόνιµων  ηµερών

Αντισύλληψη Αντισύλληψη 

µε τη µε τη 
Γόνιµων  ηµερώνΓόνιµων  ηµερών

µε τη µε τη 

Μέθοδο ΡυθµούΜέθοδο Ρυθµού



Ορµονική Αντισύλληψη Ορµονική Αντισύλληψη 

Αντισυλληπτικά δισκίαΑντισυλληπτικά δισκία

Τα σύγχρονα Α.Δ. είναι ορµονικά σκευάσµατα µικρής 
δοσολογίας που χορηγούνται από 
το στόµα και είναι δύο τύπων.

a. Αυτά που περιέχουν 20-30 µg οιστρογόνου και 
75-150 µg προγεσταγόνου και λέγονται 
µικτά δισκίαµικτά δισκία

&
b. αυτά που περιέχουν µόνο προγεστερόνη 
((mini pillmini pill).).



Για τη χορήγηση του Α.Δ. Για τη χορήγηση του Α.Δ. 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη,πρέπει να λαµβάνονται υπόψη,

�οι σωµατοµετρικές διαστάσεις,
όπως παχυσαρκία ή υπερβολικά ελαττωµένο βάρος. 

�θεραπευτικοί στόχοι,
όπως υπερτρίχωση, ακµή, διαταραχές κύκλου. 

το κάπνισµα και η ηλικία.
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�το κάπνισµα και η ηλικία.

�Το κάπνισµα µε τη σύγχρονη χορήγηση Α.Δ. αυξάνει τη 
πιθανότητα καρδιοαγγειακού κινδύνου και θροµβοεµβολικής
νόσου.



Ποιος ο απαραίτητος εργαστηριακός έλεγχος για τη 

χορήγηση Αντισυλληπτικών ∆ισκίων?
��Έλεγχος Έλεγχος θροµβοφιλίαςθροµβοφιλίας

Ποιος ο απαραίτητος εργαστηριακός έλεγχος 
για τη χορήγηση Αντισυλληπτικών Δισκίων?

��Έλεγχος Ηπατικής Λειτουργίας Έλεγχος Ηπατικής Λειτουργίας 



Οι ανεπιθύµητες ενέργειες χωρίζονται σε 
ελάσσονες και µείζονες.

Οι ελάσσονες περιλαµβάνουνΟι ελάσσονες περιλαµβάνουν

��αύξηση σωµατικού βάρους, αύξηση σωµατικού βάρους, 

��ναυτία,ναυτία,

Οι µείζονες περιλαµβάνουνΟι µείζονες περιλαµβάνουν

��καρδιαγγειακούς κινδύνους, καρδιαγγειακούς κινδύνους, 

��θροµβοεµβολικήθροµβοεµβολική νόσο, νόσο, ��ναυτία,ναυτία,

��έµετος, έµετος, 

��τάση µαστών και τάση µαστών και 

��ενδιάµεσες αιµορραγίες.ενδιάµεσες αιµορραγίες.

��θροµβοεµβολικήθροµβοεµβολική νόσο, νόσο, 

��επίδραση στα λιπίδια αίµατος, επίδραση στα λιπίδια αίµατος, 

��στο µεταβολισµό στο µεταβολισµό υδατανδράκωνυδατανδράκων

��και στην αρτηριακή πίεση.και στην αρτηριακή πίεση.



Επείγουσα αντισύλληψηΕπείγουσα αντισύλληψη

Το Χάπι της Επόµενης Ηµέρας. Το Χάπι της Επόµενης Ηµέρας. 
(( PostinorPostinor –– NorlevoNorlevo ))

Χορηγείται εντός 72 ωρών µετά από την επικίνδυνη συνουσία. Χορηγείται εντός 72 ωρών µετά από την επικίνδυνη συνουσία. 

Η συσκευασία περιέχει 2 δισκία, τα οποία πρέπει να Η συσκευασία περιέχει 2 δισκία, τα οποία πρέπει να 
λαµβάνονται µαζί. 

Δρα εµποδίζοντας την εµφύτευση. 

Μετά την παρέλευση 10 ηµερών θα εµφανιστεί έµµηνος ρύση. 

Ποσοστό αποτελεσµατικότητας 98%.



Αποτελεσµατικότητα Επείγουσας ΑντισύλληψηςΑποτελεσµατικότητα Επείγουσας Αντισύλληψης

� Αν ληφθεί µέσα σε 12-24 ώρες αποτελεσµατικότητα 95%

� Αν ληφθεί µέσα σε 24-48 ώρες αποτελεσµατικότητα 85%� Αν ληφθεί µέσα σε 24-48 ώρες αποτελεσµατικότητα 85%

� Αν ληφθεί µέσα σε 48-72 ώρες αποτελεσµατικότητα 58%



Πριν τη λήψη κρίνεται 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 

προϋπόθεση η συµβουλή από το προϋπόθεση η συµβουλή από το 
Γυναικολόγο!!!Γυναικολόγο!!!



ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ.

�Ναυτία και  έµετος 

�Πρήξιµο των µαστών

�Κατακράτηση υγρών (πρήξιµο γενικευµένο)

�Ζάλη και πονοκέφαλος

�Αιµορραγία 

Οι παρενέργειες αυτές υποχωρούν µετά Οι παρενέργειες αυτές υποχωρούν µετά 
από 2από 2--3 µέρες!3 µέρες!



ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΕΔΕΙΚΝΥΤΑΙΑΝΤΕΔΕΙΚΝΥΤΑΙ Η Η 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ!ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ!

• Γυναίκες µε θροµβοφλεβίτιδα 

• Επιληψία 

• ∆ιαβήτη 

• Υπέρταση • Υπέρταση 

• Επίσης σε άτοµα µε ηµικρανίες

• Νεφρική ανεπάρκεια 

• Καρδιαγγειακά προβλήµατα. 



ΠΡΟΣΟΧΗ!!!ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

• Σε περίπτωση εµέτου τις πρώτες 2 ώρες από την 
λήψη του φαρµάκου, η δόση πρέπει να επαναληφθεί!

• Η Ε.Α. δεν πρέπει να εφαρµόζεται ως αντισυλληπτική 
µέθοδος.µέθοδος.

• Ε.Α. δεν πρέπει να εφαρµόζεται περισσότερο από 1 
φορά στον ίδιο κύκλο.



Το Ανδρικό Προφυλακτικό Το Ανδρικό Προφυλακτικό 



Μηχανικά ΜέσαΜηχανικά Μέσα

Το Ανδρικό Προφυλακτικό Ανδρικό Προφυλακτικό αποτελεί ένα από τα πλέον 
αξιόπιστα µέσα αντισύλληψης, αλλά και για προστασία έναντι των 
σεξουαλικών µεταδιδοµένων νοσηµάτων σεξουαλικών µεταδιδοµένων νοσηµάτων ( S.T.Ds )( S.T.Ds ),  όπως: 

� το ΑΙDS, 
� ο έρπης γεννητικών οργάνων (H.S.V.), 

Μέθοδοι ΦραγµούΜέθοδοι Φραγµού

� ο έρπης γεννητικών οργάνων (H.S.V.), 
� Ηπατίτιδα Β, C,
� Η Χλαµυδιακή λοίµωξη,
� Ο Μεγαλοκυτταροϊός (C.M.V.),
� Η τριχοµοναδική αιδοιοκολπίτιδα ,
� Η µυκητιασική αιδοιοκολπίτιδα ,
� σύφιλη, 
� βλεννόρροια, 
� τα κονδυλώµατα (H.P.V.)

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (W.H.O.) εκτιµά ότι η χρήση του 
φθάνει το 16% όλων των αντισυλληπτικών µεθόδων στον ανεπτυγµένο 
κόσµο και 6% στον υπό ανάπτυξη. 
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Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα 
( S.T.Ds )( S.T.Ds )

��Πρόκειται για ασθένειες που Πρόκειται για ασθένειες που 
µεταδίδονται κατά τη σεξουαλική µεταδίδονται κατά τη σεξουαλική 

��Πρόκειται για ασθένειες που Πρόκειται για ασθένειες που 
µεταδίδονται κατά τη σεξουαλική µεταδίδονται κατά τη σεξουαλική 
επαφή (κολπική, πρωκτική, επαφή (κολπική, πρωκτική, 
στοµατική) και µε το φιλί. στοµατική) και µε το φιλί. 



Η Η ΧλαµυδιακήΧλαµυδιακή λοίµωξη λοίµωξη κατώτερου γεννητικού συστήµατος είναι πολύ κατώτερου γεννητικού συστήµατος είναι πολύ 
διαδεδοµένη για το λόγο ότι το 85% των γυναικών και το 40% των ανδρών διαδεδοµένη για το λόγο ότι το 85% των γυναικών και το 40% των ανδρών 
δεν δίνει συµπτώµατα δεν δίνει συµπτώµατα τέτοια ώστε να ζητήσει τη γνώµη του ειδικού. τέτοια ώστε να ζητήσει τη γνώµη του ειδικού. 

Τα συµπτώµατα στη γυναίκα Τα συµπτώµατα στη γυναίκα µπορεί µπορεί να είναι:να είναι:

� Δύσοσµες κολπικές εκκρίσεις

� Φαγούρα και τσούξιµο µέσα ή γύρω από τον κόλπο

� Κοιλιακό άλγος µε πυρετό � Κοιλιακό άλγος µε πυρετό 

� Δυσπαρεύνια ( πόνο κατά την σεξουαλική επαφή )

� Δυσουρία (πόνο κατά την ούρηση )

� Δυσµηνόρροια  ( Επώδυνη περίοδο )κ.ά.

Η διάγνωση Η διάγνωση γίνεται µε κ/α κολπικού και τραχηλικού επιχρίσµατος



Τα συµπτώµατα στον άνδραΤα συµπτώµατα στον άνδρα µπορεί µπορεί να είναι :να είναι :

� Ελάχιστες εκκρίσεις από την ουρήθρα

� Δυσουρία εντός 3 εβδοµάδων από τη λοίµωξη

ΧλαµυδιακήΧλαµυδιακή λοίµωξη στους λοίµωξη στους ΑνδρεςΑνδρες

� Πόνο και Οίδηµα στους όρχεις

Η διάγνωση Η διάγνωση γίνεται παίρνοντας δείγµα από την ουρήθρα 

και στέλνοντας το στο εργαστήριο.

Η θεραπεία Η θεραπεία πραγµατοποιείται µε τη λήψη αντιβίωσης σε όλους τους 
εµπλεκόµενους στη νόσο και επανέλεγχο µετά το τέλος της θεραπείας.



Τι συµβαίνει όταν µια Τι συµβαίνει όταν µια ΧλαµυδιακήΧλαµυδιακή λοίµωξη δεν θεραπευτεί λοίµωξη δεν θεραπευτεί 
ή γιατί δεν είχε συµπτώµατα ή γιατί τα συµπτώµατα ήταν τέτοια που δεν ή γιατί δεν είχε συµπτώµατα ή γιατί τα συµπτώµατα ήταν τέτοια που δεν 

παρουσίαζαν ανησυχία?παρουσίαζαν ανησυχία?

ΧλαµυδιακήΧλαµυδιακή
λοίµωξη λοίµωξη 

Πυελική Πυελική 
ΦλεγµονήΦλεγµονή

στειρότηταστειρότητα

Απόφραξη Απόφραξη 
σαλπίγγων σαλπίγγων 

έκτοπη έκτοπη 
κύηση κύηση 



ΠροδιαθεσικοίΠροδιαθεσικοί παράγοντες:παράγοντες:
�Χρήση αντισυλληπτικών δισκίων.
�Συστηµατική χορήγηση κορτιζόνης.
�Διαβήτης.
�Κύηση και κυρίως
�η παρατεταµένη χορήγηση αντιβιοτικών ευρέως φάσµατος.

Η Η µυκητιασικήµυκητιασική αιδοιοκολπίτιδααιδοιοκολπίτιδα
δεν είναι αυστηρά ένα σεξουαλικό µεταδιδόµενο νόσηµα. δεν είναι αυστηρά ένα σεξουαλικό µεταδιδόµενο νόσηµα. 

Συµπτώµατα: Συµπτώµατα: 
�Αίσθηµα καύσου και κνησµού στο αιδοίο.
�Υπερέκκριση λευκών κολπικών υγρών ( σαν κοµµένο γάλα).

Η θεραπεία Η θεραπεία συνίσταται σε χορήγηση αντιµυκητιασικών φαρµάκων ή από το στόµα ή 
στον κόλπο.



Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα 
( S.T.Ds )( S.T.Ds )

��Ιογενείς λοιµώξειςΙογενείς λοιµώξεις



Το  Το  AA..II..DD..SS..

που οφείλεται στο Human Immunodeficiency Virus (H.I.V.) είναι το πιο 
θανατηφόρο από όλα τα Σεξουαλικά Μεταδιδόµενα Νοσήµατα ( Σ.Μ.Ν. ).

Τα πιο κοινά µέσα µετάδοσης είναι:Τα πιο κοινά µέσα µετάδοσης είναι:
�Χρήστες που µοιράζονται την ίδια σύριγγα
�Άτοµα που κάνουν απροφύλακτα sex.
�Μετάγγιση αίµατος (αυτό είναι απίθανο να συµβεί στις Η.Π.Α. –
Δυτική  Ευρώπη-και Ελλάδα-, όπου το αίµα ελέγχεται για H.I.V.)

�Από µητέρα φορέα στο νεογέννητο µωράκι της και µε το θηλασµό.�Από µητέρα φορέα στο νεογέννητο µωράκι της και µε το θηλασµό.
�Γενικά επαφή µε µολυσµένο αίµα, σπέρµα, κολπικά υγρά

Δεν είναι δυνατό να µεταδοθεί:Δεν είναι δυνατό να µεταδοθεί:
�Αγγίζοντας, αγκαλιάζοντας κάποιον φορέα ή ασθενή του A.I.D.S.
�Δηµόσια W.C., πισίνες
�Μοιράζοντας φλιτζάνια, µαγειρικά σκεύη, ή τηλέφωνα από κάποιον

φορέα ή ασθενή του A.I.D.S.

Η διάγνωση Η διάγνωση γίνεται µε την ανεύρεση των αντισωµάτων του ιού στο αίµα 3-6 
µήνες µετά τη µόλυνση από τον ιό. 



Ο Ο ΕΡΠΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΠΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (H.S.V.)(H.S.V.)

Μπορεί να µεταδοθεί επίσης κατά τη διάρκεια του κολπικού τοκετού εάν η µητέρα 
έχει τον ιό σε ενεργό φάση. 

�� Συµπτώµατα: Συµπτώµατα: της πρώτης επαφής µε τον ιό µπορεί να είναι ερυθρότητα, φλεγµονή, 
φλύκταινες (φουσκάλες), έλκη στο δέρµα πάνω ή δίπλα στα γεννητικά όργανα. 

Η πρώτη ενεργός φάση µπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδοµάδες, στη συνέχεια ο ιός 
παραµένει στον οργανισµό χωρίς συµπτώµατα µέχρι κάτι να τον πυροδοτήσει πυροδοτήσει για να 
ξαναγίνει ενεργός. 

Τι είναι αυτό που πυροδοτεί την ενεργό φάση? Τι είναι αυτό που πυροδοτεί την ενεργό φάση? 
�Stress

�Ασθένεια 

�Χειρουργείο 

�Δίαιτα κ.α.

�� Η διάγνωσή Η διάγνωσή του γίνεται στην ενεργό φάση ή από την επισκόπηση ή παίρνοντας 
δείγµα από το έλκος.

�� Η θεραπεία Η θεραπεία συνίσταται στη χορήγηση αντιικών φαρµάκων για γρηγορότερη 
επούλωση των ελκών.  

�� Μεταδίδεται :Μεταδίδεται : από άτοµο που έχει τον ιό σε ενεργό φάση µε κάθε 
είδους σεξουαλικής επαφής κολπικής, στοµατικής, πρωκτικής.



Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα Β, CC

Μεταδίδονται Μεταδίδονται από το αίµα, άλλα υγρά του σώµατος όπως σπέρµα σπέρµα και 
κολπικές εκκρίσεις κολπικές εκκρίσεις που περιέχουν τον ιό. Η έγκυος µπορεί να µεταδώσει 
τον ιό της ηπατίτιδας Β στο παιδί της κατά τη διάρκεια του τοκετού. 
Ο φορέας της ηπατίτιδας B, C, µπορεί να µεταδώσει τον ιό.

Τα συµπτώµατα Τα συµπτώµατα συχνά εµφανίζονται από ένα µέχρι έξι µήνες µετά από 
επαφή µε τον ιό. 
Τα συµπτώµατα Τα συµπτώµατα συχνά εµφανίζονται από ένα µέχρι έξι µήνες µετά από 
επαφή µε τον ιό. 

Η διάγνωση Η διάγνωση µπορεί να γίνει µε εξετάσεις αίµατος ελέγχοντας την ηπατική 
λειτουργία και ανεύρεση των αντισωµάτων του ιού στο αίµα.

Υπάρχει επίσης εµβόλιο κατά της ηπατίτιδας Βεµβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β και πρέπει να 
εµβολιάζονται όλες οι οµάδες ανθρώπων που είναι εκτεθειµένες στον ιό 
όπως γιατροί, νοσηλευτές, τραυµατιοφορείς, χρήστες κ.α. 



Human Papilloma VirusHuman Papilloma Virus ((HH..PP..VV.).)

•• ΟΟ ιόςιός τωντων ανθρωπίνωνανθρωπίνων θηλωµάτωνθηλωµάτων είναιείναι έναένα απόαπό τατα

πιοπιο κοινάκοινά σεξουαλικάσεξουαλικά µεταδιδόµεναµεταδιδόµενα νοσήµατανοσήµατα..

ΥπολογίζεταιΥπολογίζεται ότιότι τοτο 7575%% τουτου σεξουαλικάσεξουαλικά ενεργούενεργού

πληθυσµούπληθυσµού έχειέχει µολυνθείµολυνθεί µεµε κάποιακάποια µορφήµορφή τουτου ιούιού

καικαι µάλισταµάλιστα κάποιοικάποιοι τύποιτύποι τωντων ιώνιών αυτώναυτών προκαλούνπροκαλούνκαικαι µάλισταµάλιστα κάποιοικάποιοι τύποιτύποι τωντων ιώνιών αυτώναυτών προκαλούνπροκαλούν

τοντον καρκίνοκαρκίνο τουτου τραχήλουτραχήλου τηςτης µήτραςµήτρας..



ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ

•• Ο ιός επίσης µπορεί να µεταδοθεί από επαφή Ο ιός επίσης µπορεί να µεταδοθεί από επαφή 

δέρµα µε δέρµα (γεννητικά όργανα και δέρµα µε δέρµα (γεννητικά όργανα και 

περιγεννητικήπεριγεννητική περιοχή) περιοχή) ακόµα και αν δεν υπάρξει ακόµα και αν δεν υπάρξει 

ολοκληρωµένη σεξουαλική επαφή. ολοκληρωµένη σεξουαλική επαφή. ολοκληρωµένη σεξουαλική επαφή. ολοκληρωµένη σεξουαλική επαφή. 



• Έχουν εντοπιστεί >150 τύποι του ιού HPV

• Χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

1. Αυτοί που προσβάλουν το δέρµα 

2. Αυτοί που προσβάλουν τους βλεννογόνους 

Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωµάτων (HPV)

2. Αυτοί που προσβάλουν τους βλεννογόνους 

• Από τα κυριότερα στελέχη που ευθύνονται περίπου για το 

90% των γεννητικών κονδυλωµάτων είναι οι τύποι 6 και 11

• Υπάρχουν όµως και ογκογόνα στελέχη όπως οι τύποι 16 και 

18 που ευθύνονται για το 72% του καρκίνου του τραχήλου της 

µήτρας καθώς και άλλοι ογκογόνοι τύποι όπως ο 31, 33,35, 

45, 52, 56 που ενοχοποιούνται για το υπόλοιπο 28% του ΚΤΜ.



Κονδυλώµατα

↓

ογκίδια 
επάνω ή γύρω από τα γεννητικά όργανα επάνω ή γύρω από τα γεννητικά όργανα 

ή την περιπρωκτική περιοχή 
στους άνδρες και τις γυναίκες 

που προεξέχουν και το µέγεθός τους ποικίλλει 
από µέγεθος φακής έως µικρού κουνουπιδιού





Τα αποτελέσµατα της HPV λοίµωξης

HPV λοίµωξη1,2

6, 11, άλλα

Χαµηλού κινδύνου τύποι

16, 18, 45, 31, άλλα

Ογκογόνοι τύποι

CIN II/III

6, 11, άλλα

Κονδυλώµατα/CIN I

Υποστροφή

Θεραπεία µόνο 
κονδυλώµατα

Υποστροφή

16, 18, 45, 31, άλλα

Λοίµωξη τραχήλου της 
µήτρας

CIN I/II

Καρκίνος του 
τραχήλου της µήτρας

1. Bosch FX et al. J Clin Pathol 2002; 55: 244–65; 2. Burd EM Clin Microbiol Rev 2003; 16: 1-17



Καρκίνος του τραχήλου της µήτρας:Καρκίνος του τραχήλου της µήτρας:
όσα πρέπει να γνωρίζουµε για να προστατευτούµε



Αντιλήψεις σχετικά µε τον καρκίνο Αντιλήψεις σχετικά µε τον καρκίνο 

του τραχήλου της µήτρας



Πανευρωπαϊκή Έρευνα Αγοράς 2007

(4.500 γυναίκες)

Το 41% των Το 41% των 
γυναικών πιστεύει γυναικών πιστεύει 
ότι ο καρκίνος του ότι ο καρκίνος του 
τραχήλου της τραχήλου της 

µήτρας έχει σχέση µήτρας έχει σχέση 

1 στις 5 γυναίκες 1 στις 5 γυναίκες 
πιστεύει ότι η πιστεύει ότι η µεγάλη µεγάλη µήτρας έχει σχέση µήτρας έχει σχέση 

µε µε 
κληρονοµικότητακληρονοµικότητα

πιστεύει ότι η πιστεύει ότι η µεγάλη µεγάλη 
ηλικίαηλικία είναι ο είναι ο 
µεγαλύτερος µεγαλύτερος 

παράγοντας κινδύνου παράγοντας κινδύνου 
για την ανάπτυξη του για την ανάπτυξη του 
καρκίνου του τραχήλουκαρκίνου του τραχήλου

Το 48% των γυναικών Το 48% των γυναικών 
δεν γνωρίζειδεν γνωρίζει ακριβώς ακριβώς 
το λόγο για τον οποίο το λόγο για τον οποίο 

κάνει Παπκάνει Παπ--τεσττεστ
Το 35% των Το 35% των 

γυναικών γυναικών δεν έχει   δεν έχει   
κάνει ποτέκάνει ποτέ ΠαπΠαπ--

τεσττεστ



Μύθοι και Αλήθειες



Μύθος 1: Ο καρκίνος του τραχήλου δεν κληρονοµείται…

…προκαλείται από έναν ιό: 

Human Papilloma Virus (HPV)Human Papilloma Virus (HPV)Human Papilloma Virus (HPV)Human Papilloma Virus (HPV)

…που µεταδίδεται συνήθως µέσω 
της σεξουαλικής επαφής



Ο HPV είναι η απαραίτητη αιτία για τον καρκίνο του 

τραχήλου της µήτρας

Στο 99,7% των τραχηλικών δειγµάτων µε 

καρκίνο, ανευρίσκεται ο ιός HPV



Πόσο σχετίζεται ο HPV;

• Ένας καπνιστής έχει 10 φορές µεγαλύτερο κίνδυνο 

από έναν µη καπνιστή να πάθει καρκίνο του 

πνεύµονα

• Μία γυναίκα µε ογκογόνο τύπο HPV έχει >500• Μία γυναίκα µε ογκογόνο τύπο HPV έχει >500

φορές µεγαλύτερο κίνδυνο από µια γυναίκα που 

δεν έχει HPV να πάθει καρκίνο του τραχήλου της 

µήτρας



Ογκογόνοι και µη ογκογόνοι τύποι του 

HPV

• 40 τύποι του HPV µπορούν να 

προσβάλλουν το γεννητικό 

βλεννογόνο

– Μόνο οι ογκογόνοι τύποι του HPV 

µπορεί να προκαλέσουν καρκίνο του 

τραχήλου της µήτρας1,2

– Περίπου 15 τύποι έχουν 

κατηγοριοποιηθεί ως ογκογόνοι2



Μύθος 2: Αν µια γυναίκα έχει HPV, θα πάθει καρκίνο

• O HPV αποτελεί την αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για 

την εµφάνιση Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας 



O HPV αποτελεί την αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για 

την εµφάνιση ΚΤΜ

• Παράγοντες που µπορεί να παίζουν ρόλο στην 

εξέλιξη της απλής λοίµωξης HPV σε βλάβες του 

τραχήλου της µήτρας:

– Έναρξη σεξουαλικής ζωής σε νεαρή ηλικία

– Πολλές εγκυµοσύνες

– Κάπνισµα

– Μακροχρόνια χρήση αντισυλληπτικού χαπιού

– Σεξουαλικά µεταδιδόµενες λοιµώξεις



Ευτυχώς όµως:

• Από τις 100 γυναίκες που θα κολλήσουν HPV µόνο 

η 1 θα πάθει καρκίνο του τραχήλου της µήτρας

• Από τη λοίµωξη µε HPV έως την εξέλιξη σε καρκίνο • Από τη λοίµωξη µε HPV έως την εξέλιξη σε καρκίνο 

απαιτούνται χρόνια



Μύθος 3:  Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας  δεν αφορά µόνο τις 

αναπτυσσόµενες χώρες…

… είναι πρόβληµα όλων των γυναικών σε όλο

τον κόσµο



Μύθος 4: Ο καρκίνος του τραχήλου δεν είναι νόσος της 

3ης ηλικίας…

… αφορά νέες γυναίκες…… αφορά νέες γυναίκες…



Μύθος 5: ∆εν υπάρχουν γυναίκες «υψηλού κινδύνου» για 

καρκίνο του τραχήλου της µήτρας…

…όλες οι γυναίκες κινδυνεύουν σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής τουςδιάρκεια της ζωής τους



Όλες οι γυναίκες κινδυνεύουν…

• Η HPV λοίµωξη µεταδίδεται εύκολα1

• Η χρήση προφυλακτικών µειώνει τον κίνδυνο αλλά δεν τον 
εξαλείφει1

• Ο κίνδυνος ξεκινά αµέσως µετά την έναρξη της σεξουαλικής 
ζωής2

• Προηγούµενη λοίµωξη δεν προστατεύει από επόµενες 
λοιµώξεις3

1. McIntosh N. Human papillomavirus and cervical cancer. JHPIEGO 2000; 2. Burk RD. Hosp Pract (Off Ed) 1999; 34: 103–11.

3. Viscidi RP et al. Cancer,Epidemiol,Biomarkers & Prev 2004,13:324-327



Όλες οι γυναίκες κινδυνεύουν…

• Το 50−80% των γυναικών θα εµφανίσει τουλάχιστον µία

λοίµωξη από HPV κατά τη διάρκεια της ζωής του1,2,3

• Οι περισσότερες (πάνω από το 80%) από αυτές τις

λοιµώξεις είναι παροδικές, ασυµπτωµατικές και 

υποστρέφουν άµεσα2,5–7υποστρέφουν άµεσα2,5–7

• ∆εν υπάρχει τρόπος να προβλέψουµε ποιες λοιµώξεις θα 

εξελιχθούν

1. Baseman JG et al. J Clin Virol 2005; 32 Suppl 1; S16−24; 2. Ho GY et al. N Engl J Med 1998; 338: 423–8; 3. Brown DR et al. J Infect 

Dis 2005; 191: 182–92; 4. Bosch FX et al. J Natl Cancer Inst Monogr 2003; 3−13; 5. Moscicki AB et al. J Pediatr 1998: 132:277–84; 

6. Giuliano AR et al. J Infect Dis 2002; 186: 462–9; 7. Franco EL et al. J Infect Dis 1999; 180: 1415–23.



Πώς µπορούµε να προφυλαχθούµε;



Σωστή και υπεύθυνη ενηµέρωση



Προσοχή!...



Μέτρα Πρόληψης

• Πρωτογενής

– Προλαµβάνουµε µια νόσο πριν εµφανιστεί

• ∆ευτερογενής

– Εντοπίζουµε πρώιµες βλάβες ώστε να παρέµβουµε – Εντοπίζουµε πρώιµες βλάβες ώστε να παρέµβουµε 

εγκαίρως



Έλεγχος µε ‘Παπ-τεστ’ – κυτταρολογικός έλεγχος

• Ο ιός προκαλεί βλάβες που 
µπορούν να εντοπισθούν 
έγκαιρα

• Κίνδυνος για ανάπτυξη • Κίνδυνος για ανάπτυξη 
ΚΤΜ: περίπου 5 φορές 
υψηλότερος στις γυναίκες 
που δεν ελέγχονται 
τακτικά1

Γ.Παπανικολάου 1. National Cancer Institute. Screening for cervical cancer. 2005.



Μέθοδος προληπτικού ελέγχου: κυτταρολογία υγρής φάσης

• Μία νέα µέθοδος – βελτιώνει την ποιότητα των 

δειγµάτων τραχηλικών κυττάρων

• Αυξάνει την ακρίβεια του προληπτικού ελέγχου

• Το συντηρητικό υγρό που χρησιµοποιείται 

µπορεί να εξεταστεί για HPV DNA



Μέθοδοι διάγνωσης: κολποσκόπηση

• Αν το επίχρισµα κατά Παπανικολάου δείξει 

αλλοιώσεις, το επόµενο βήµα είναι η 

κολποσκόπηση. 

• Το κολποσκόπιο εξετάζει τον τράχηλο µέσω 

µίας πηγής φωτός και µεγένθυσης

• Χρησιµοποιείται οξικό οξύ και ιώδιο Lugol για 

να εντοπιστούν οι αλλοιωµένες περιοχές

• Επιτρέπει στον ύποπτο ιστό είτε να 

αποµακρυνθεί είτε να υποστεί βιοψία

Ήπια δυσπλασία µετά την τοποθέτηση οξικού οξέως

Φυσιολογική αρχική εµφάνιση ήπιας δυσπλασίας



Η αξία του προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του 

τραχήλου της µήτρας

• Ο προληπτικός έλεγχος µπορεί να επιτρέψει τον εντοπισµό 
ανωµαλιών και προ-καρκινικών κυττάρων στον τράχηλο1

– Ο προληπτικός έλεγχος δεν προλαµβάνει την αιτία των ανωµαλιών, 
π.χ. λοίµωξη µε ογκογόνο HPV1

• Αν εντοπιστούν αλλοιωµένα κύτταρα, οι βλάβες µπορεί να • Αν εντοπιστούν αλλοιωµένα κύτταρα, οι βλάβες µπορεί να 
παρακολουθηθούν και να θεραπευτούν πριν αρχίσουν να 
εξελίσσονται

• Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της µήτρας είναι
3 –10 φορές υψηλότερος σε γυναίκες που δεν ελέγχονται 
τακτικά2

1. Sankaranarayanan R et al. Int J Gynecol Obstet 2005; 89 Suppl 2: S4–12; 2. National Cancer Institute. Screening for Cervical Cancer. 2005.



Πρωτογενής πρόληψη: Εµβολιασµός για τον HPV



Σήµερα υπάρχει η δυνατότητα πρωτογενούς πρόληψης

• Τα εµβόλια προφυλάσσουν από τον ιό HPV που 

θεωρείται απαραίτητη αιτία για τον καρκίνο του 

τραχήλου της µήτρας

• Τα εµβόλια δεν περιέχουν τον ιό, άρα δεν • Τα εµβόλια δεν περιέχουν τον ιό, άρα δεν 

µπορούν να προκαλέσουν καρκίνο

• Είναι δοκιµασµένα σε µεγάλο αριθµό γυναικών 

πριν και µετά την κυκλοφορία τους και θεωρούνται 

ασφαλή



Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών

• Σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών:

– Υποχρεωτικός εµβολιασµός σε κορίτσια 9-15 ετών

– Υποχρεωτικός εµβολιασµός σε γυναίκες 16-26 ετών,

εφόσον δεν έχουν εµβολιασθεί σε µικρότερη ηλικίαεφόσον δεν έχουν εµβολιασθεί σε µικρότερη ηλικία

και

εφόσον δεν έχουν προσβληθεί από τους συγκεκριµένους

τύπους του ίου που καλύπτει το εµβόλιο



…και το τεστ Παπανικολάου;

• Ο προληπτικός έλεγχος µε τεστ Παπανικολάου θα 

πρέπει να συνεχίζεται και µετά τον εµβολιασµό

• Ο καλύτερος δυνατός τρόπος πρόληψης από τον 

καρκίνο του τραχήλου της µήτρας είναι ο καρκίνο του τραχήλου της µήτρας είναι ο 

συνδυασµός πρωτογενούς και δευτερογενούς 

πρόληψης 

+



Μπορεί να προληφθεί ο καρκίνος του τραχήλου 

της µήτρας;

Είναι στο χέρι µας!


