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Ελληνική Μαιευτική και
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ

•	  Σε ποιες ασθενείς με παθολογία τραχήλου συστήνεται η παραπομπή για κολποσκό-
πηση;

•	  Ποια είναι η αντιμετώπιση ασθενών με φυσιολογική κυτταρολογία αλλά θετικό HPV 
testing;

•	  Ποια είναι η αντιμετώπιση των ασθενών με παθολογία τραχήλου με βάση τα κολπο-
σκοπικά ευρήματα;

•	 Γιατί πρέπει να αποφεύγονται οι περιττές επεμβάσεις για CIN στις νέες ασθενείς;
•	 Πότε είναι αποδεκτή η συντηρητική παρακολούθηση ασθενών με CIN2;
•	 Ποιο είναι το προτεινόμενο σχήμα παρακολούθησης μετά από θεραπεία για CIN;
•	  Μπορεί η παρακολούθηση των γυναικών με παθολογία τραχήλου να είναι εξατομι-

κευμένη;
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Ι. Παραπομπή για κολποσκόπηση

	¾ �Σε�ποιες�ασθενείς�με�παθολογία�τραχήλου�συ-
στήνεται�η�παραπομπή�για�κολποσκόπηση;
	¾ �Ποια�είναι�η�αντιμετώπιση�ασθενών�με�φυσιο-
λογική�κυτταρολογία�αλλά�θετικό�HPV�testing;

Παραπομπή για κολποσκόπηση συστήνεται στις 
εξής περιπτώσεις:

•	 Υψηλόβαθμη κυτταρολογία (HSIL ή ASC-H)
•	 Χαμηλόβαθμη κυτταρολογία (LSIL)
o  Σε περίπτωση που μαζί με την κυτταρολο-

γία έχει πραγματοποιηθεί HPV testing (co-
testing), το δεύτερο μπορεί να λειτουργήσει 
για triage (διαλογή). Αν το HPV testing είναι 
θετικό, προτείνεται η άμεση διενέργεια κολ-
ποσκόπησης. Αν το HPV testing είναι αρνητι-
κό, προτείνεται η επανάληψη του co-testing 
σε 12 μήνες και η διενέργεια κολποσκόπησης 
αν οποιοδήποτε τεστ βγει θετικό. 

•	 ASC-US κυτταρολογία
o  Προτείνεται η πραγματοποίηση HPV testing 

για διαλογή (triage), ακόμα και σε γυναίκες 
<25 χρονών. Αν το HPV testing βγει θετικό, 
προτείνεται η άμεση διενέργεια κολποσκό-
πησης. Αν το HPV testing βγει αρνητικό, δεν 
χρειάζεται κάποια περαιτέρω ενέργεια. Αν η 
πραγματοποίηση HPV testing δεν είναι εφι-
κτή, τότε συστήνεται η επανάληψη της κυτ-
ταρολογίας σε 6 μήνες και η διενέργεια κολ-
ποσκόπησης αν η κυτταρολογία εξακολουθεί 
να είναι ASC-US+.

•	  Φυσιολογική κυτταρολογία (NILM) & θετικό 
HPV testing. Υπάρχουν 2 αποδεκτοί τρόποι αντι-
μετώπισης:
o  Γονοτύπηση για τους υπότυπους HPV 16/18. 

Αν υπάρχει μόλυνση από τους υπότυπους 
HPV 16/18, προτείνεται η άμεση διενέργεια 
κολποσκόπησης, διαφορετικά προτείνεται η 
επανάληψη του co-testing στους 12 μήνες.

•	  Φυσιολογική (NILM) αλλά ανεπαρκής κυττα-
ρολογία (δηλαδή επίχρισμα που δεν περιέχει 
ενδοτραχηλικά ή μεταπλαστικά κύτταρα).

o  Σε γυναίκες κάτω των 25 ετών, ή σε γυναί-
κες άνω των 25 με αρνητικό HPV testing, δεν 
χρειάζεται κάποια περαιτέρω ενέργεια.

o  Σε γυναίκες άνω των 25 ετών με θετικό HPV 
testing, ο τρόπος αντιμετώπισης είναι ο ίδιος 
όπως σε γυναίκες με φυσιολογική κυτταρο-
λογία και θετικό HPV testing.

•	  Μη ικανοποιητική κυτταρολογία (π.χ. λόγω αί-
ματος ή φλεγμονής).
o  Προτείνεται η επανάληψη της κυτταρολογί-

ας σε 3 μήνες και η άμεση διενέργεια κολπο-
σκόπησης αν η κυτταρολογία εξακολουθεί 
να είναι μη ικανοποιητική.

o  Σε περίπτωση που μαζί με την κυτταρολο-
γία έχει πραγματοποιηθεί HPV testing (co-
testing), το δεύτερο μπορεί να λειτουργήσει 
για triage (διαλογή). Αν το HPV testing είναι 
αρνητικό, συστήνεται η επανάληψη της κυτ-
ταρολογίας σε 3 μήνες. Aν το HPV testing εί-
ναι θετικό, προτείνεται η άμεση διενέργεια 
κολποσκόπησης. 

•	  Άτυπα αδενικά κύτταρα (AGC) ή αδενοκαρκί-
νωμα in situ (AIS).

ΙΙ. Κολποσκοπική διάγνωση CIN

Προτείνεται η λήψη πολλαπλών στοχευμένων βι-
οψιών (2-4) από κάθε περιοχή με λευκό επιθήλιο 
μετά την εφαρμογή του διαλύματος οξικού οξέος. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες αλλοι-
ώσεις ή άτυπη αγγείωση, δεν συστήνεται η λήψη 
βιοψιών.

III.  Αντιμετώπιση CIN μετά την 
κολποσκόπηση

	¾ �Ποια� είναι� η� αντιμετώπιση� των�ασθενών�με�
παθολογία�τραχήλου�με�βάση�τα�κολποσκοπι-
κά�ευρήματα;

	¾ �Γιατί� πρέπει� να� αποφεύγονται� οι� περιττές�
επεμβάσεις�για�CIN�στις�νέες�ασθενείς;

	¾ �Πότε�είναι�αποδεκτή�η�συντηρητική�παρακο-
λούθηση�ασθενών�με�CIN2;

Οι παρακάτω συστάσεις για την διάγνωση και αντιμετώπιση του CIN στηρίζονται στις κατευθυντήριες 
οδηγίες της αμερικανικής (ASCCP)1, 2 και της βρετανικής (BSCCP)3 εταιρείας κολποσκόπησης και παθο-
λογίας τραχήλου. 

https://hsog.gr/
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Γενικά, θεραπεία ενδείκνυται σε περιπτώσεις 
CIN2+, ή επίμονου CIN1 για τουλάχιστον 2 χρό-
νια. Η θεραπεία δεν θα πρέπει να πραγματοποι-
είται στις υπόλοιπες περιπτώσεις για την απο-
φυγή μαιευτικών επιπλοκών που έχουν συσχε-
τιστεί με την θεραπεία4-9. Οι θεραπείες εκτομής 
(excision) προτιμώνται των θεραπειών εξάχνω-
σης (ablation) προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
ιστολογική εξέταση του κώνου η οποία θα εξετά-
σει αν υπάρχουν εστίες μικροδιηθητικού καρκί-
νου και εάν η αφαίρεση έγινε επί υγιών ορίων.

Αντιμετώπιση αλλοιώσεων ≤CIN1 (μετά από 
NILM/ASC-US/LSIL κυτταρολογία): 

•	  <25 χρονών: Επανάληψη κυτταρολογίας σε 1 
χρόνο. Αν η κυτταρολογία είναι ASCH/HSIL σε 
1 χρόνο, συστήνεται η άμεση διενέργεια κολ-
ποσκόπησης.

•	  >25 χρονών: Επανάληψη κυτταρολογίας και 
HPV testing σε 1 χρόνο. Σε περίπτωση ASC-US+ 
ή θετικού HPV testing, συστήνεται η διενέργεια 
κολποσκόπησης και περαιτέρω αντιμετώπιση 
σύμφωνα με τα ευρήματα. Αν το co-testing εί-
ναι αρνητικό, η ασθενής μπορεί να επιστρέψει 
στο screening του γενικού πληθυσμού. 

≤CIN1 (μετά από ASC-H/HSIL κυτταρολογία):

Αν είναι εφικτό, συστήνεται η επανεξέταση των 
κυτταρολογικών, κολποσκοπικών και ιστολογι-
κών ευρημάτων και σε περίπτωση αναθεώρησης, 
η αντιμετώπιση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα 
αναθεωρημένα ευρήματα). Αν τα ευρήματα δεν 
αλλάξουν:
•	  <25 χρονών: Συστήνεται κυτταρολογία και κολ-

ποσκόπηση στους 12 και 24 μήνες. και περαιτέ-
ρω αντιμετώπιση σύμφωνα με τα ευρήματα.

•	  >25 χρονών: Συστήνεται κυτταρολογία, HPV 
testing και κολποσκόπηση στους 12 και 24 μή-
νες, και περαιτέρω αντιμετώπιση σύμφωνα με 
τα ευρήματα. Σε περίπτωση κολποσκοπικής/
ιστολογικής διάγνωσης ≤CIN1 μετά από HSIL 
κυτταρολογία, είναι επίσης αποδεκτή η άμεση 
διαγνωστική εκτομή της αλλοίωσης χωρίς να 
προηγηθεί συντηρητική παρακολούθηση.

CIN2: 

Συστήνεται θεραπεία. Ωστόσο, σε νεαρές γυ-
ναίκες με επιθυμία τεκνοποίησης στο μέλλον, η 

συντηρητική παρακολούθηση είναι επίσης απο-
δεκτή επειδή η πιθανότητα αυτόματης υποστρο-
φής, ειδικά σε γυναίκες <30 ετών, είναι μεγάλη10. 
Ο αποδεκτός χρόνος συντηρητικής παρακολού-
θησης του CIN2 είναι μέχρι 2 χρόνια. Αν υπάρχουν 
αμφιβολίες για τη συμμόρφωση της ασθενούς με 
το follow-up, η συντηρητική αντιμετώπιση δεν 
προτείνεται.

•	  <25 χρονών: Θεραπεία, ή συντηρητική παρα-
κολούθηση με κολποσκόπηση και κυτταρολο-
γία στους 6 και 12 μήνες. Αν η κυτταρολογία 
είναι <ASC-H και η ιστολογία <CIN2 και στις 
2 επισκέψεις, συστήνεται η πραγματοποίηση 
κυτταρολογίας στους 24 μήνες. Αν η κυτταρο-
λογία είναι ≥ASC-H και η ιστολογία CIN2 στους 
6 ή 12 μήνες, συστήνεται κυτταρολογία και 
κολποσκόπηση στους 18 και 24 μήνες.

•	  >25 χρόνων: Σε περίπτωση επιθυμίας γονιμό-
τητας η αντιμετώπιση είναι ίδια (παρακολού-
θηση ανά εξάμηνο επί διετία), αλλά μαζί με την 
κυτταρολογία προτείνεται και το HPV testing 
(co-testing). Σε κάθε περίπτωση που προκύ-
ψουν αλλοιώσεις CIN3 συστήνεται θεραπεία.

CIN3/AIS: Συστήνεται θεραπεία.

IV. Follow-up μετά την θεραπεία

	¾ �Ποιο�είναι�το�προτεινόμενο�σχήμα�παρακολού-
θησης�μετά�από�θεραπεία�για�CIN;

Συστήνεται HPV testing και κυτταρολογία στους 
6 μήνες (test-of-cure) ανεξαρτήτως της κατάστα-
σης των ορίων εκτομής. Ωστόσο, αν τα όρια εκτο-
μής είναι θετικά για CIN2+ και η ασθενής είναι 
>25 ετών και δεν ενδιαφέρεται για τεκνοποίηση 
στο μέλλον, μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεση 
επαναληπτική εκτομή. Αν το co-testing στους 6 
μήνες είναι αρνητικό, προτείνεται co-testing ετη-
σίως για 3 χρόνια, και στη συνέχεια κάθε 3 χρόνια 
για τουλάχιστον 25 χρόνια, ακόμα και αν αυτό 
σημαίνει ότι το screening θα συνεχιστεί και μετά 
τα 65 έτη. Ο λόγος για το πιο εντατικό screening 
στις γυναίκες με ιστορικό θεραπείας για CIN είναι 
ο αυξημένος κίνδυνος καρκίνου τραχήλου της μή-
τρας και άλλων HPV-συσχετισμένων καρκίνων11. 
Αν η κυτταρολογία ή το HPV testing στους 6 μήνες 
είναι θετικό, προτείνεται η διενέργεια κολποσκό-
πησης και περαιτέρω αντιμετώπιση σύμφωνα με 
τα ευρήματα.

https://www.tziola.gr/
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V. Εξατομικευμένη αντιμετώπιση CIN

	¾ �Μπορεί� η� παρακολούθηση� των� γυναικών� με�
παθολογία�τραχήλου�να�είναι�εξατομικευμένη;

Τα πιο πρόσφατα guidelines της ASCCP υπογραμ-
μίζουν την ανάγκη εξατομικευμένης αντιμετώπι-
σης του CIN2. Ετσι, ενώ όλες οι παραπάνω συστά-
σεις αποτελούν τον γενικό κανόνα, η αντιμετώπι-
ση ενδέχεται να χρειαστεί να διαφοροποιηθεί από 
ασθενή σε ασθενή ανάλογα με τα τρέχοντα αποτε-
λέσματα των εξετάσεων καθώς και το ιστορικό της 
κάθε ασθενούς. Η ASCCP προτείνει η απόφαση για 
κολποσκόπηση, θεραπεία ή συντηρητική παρα-
κολούθηση να βασίζεται στην πιθανότητα CIN3+. 
Για τον σκοπό αυτό, έχει διανείμει μια mobile 
εφαρμογή (ASCCP Management Guidelines), η 
οποία με βάση τα τρέχοντα αποτελέσματα και το 
ιστορικό της ασθενούς υπολογίζει τον απόλυτο 
κίνδυνο CIN3+ και κάνει τις αντίστοιχες συστάσεις 
στον ιατρό. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να αποτελέ-
σει ένα χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο στην 
καθημερινή κλινική πρακτική και να συμβάλλει 
στην αποφυγή της υπο- ή υπερθεραπείας.

VI. Σύνοψη

	�  Προτείνεται η άμεση παραπομπή για κολπο-
σκόπηση σε ασθενείς με HSIL, ASC-H ή LSIL, 
καθώς και AGC ή AIS.

	�  Σε ασθενείς με κυτταρολογία ASC-US, προτεί-
νεται η πραγματοποίηση HPV testing και η πα-
ραπομπή για κολποσκόπηση επί θετικού HPV 
testing. Αν το HPV testing δεν είναι εφικτό, 
προτείνεται η επανάληψη της κυτταρολογίας 
σε 12 μήνες και η παραπομπή για κολποσκό-
πηση επί ASC-US+.

	�  Σε ασθενείς με αρνητική κυτταρολογία αλλά 
θετικό HPV testing, προτείνεται η επανάληψη 
σε 12 μήνες και η παραπομπή για κολποσκόπη-
ση επί θετικού HPV testing ή θετικής κυτταρο-
λογίας. Αν έχει γίνει HPV γονοτύπηση, προτεί-
νεται η άμεση παραπομπή για κολποσκόπηση 
επί θετικού HPV 16/18.

	�  Σε ασθενείς με μη ικανοποιητική κυτταρολο-
γία, προτείνεται η επανάληψη σε 3 μήνες και 
η παραπομπή για κολποσκόπηση επί επιμονής 
της μη ικανοποιητικής κυτταρολογίας.

	�  Αν στην κολποσκόπηση ληφθούν βιοψίες (punch 
biopsies), προτείνεται η λήψη πολλαπλώv βιο-
ψιών από κάθε acetowhite περιοχή.

	�  Οι θεραπείες για CIN συσχετίζονται με μαιευτική 
νοσηρότητα σε μελλοντικές κυήσεις και για αυτό 

τον λόγο δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται 
άσκοπες επεμβάσεις, ειδικά σε νέες γυναίκες.

	�  Οι επεμβάσεις προτείνονται σε περιπτώσεις 
CIN2+, ή επιμονής CIN1 για τουλάχιστον 2 έτη. Σε 
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας με επιθυμία 
τεκνοποιήσεις, είναι αποδεκτή και η συντηρητι-
κή αντιμετώπιση του CIN2 υπό προϋποθέσεις.

	�  Μετά από θεραπεία προτείνεται η πραγματο-
ποίηση co-testing (HPV testing + κυτταρολογία) 
στους 6 μήνες. Επί αρνητικού co-testing, είναι 
αποδεκτή η πραγματοποίηση co-testing κάθε 3 
χρόνια. Λόγω του αυξημένου κινδύνου διηθη-
τικού καρκίνου τραχήλου της μήτρας σε ασθε-
νείς με ιστορικό θεραπείας για CIN, προτείνεται 
screening με co-testing για τουλάχιστον 25 χρό-
νια μετά την θεραπεία, ακόμα και αν αυτό ση-
μαίνει παράταση του screening μετά τα 65 έτη.

	�  Στα πλαίσια της εξατομικευμένης αντιμετώπι-
σης γυναικών με παθολογία τραχήλου, η αντι-
μετώπιση μπορεί να χρειαστεί να διαφοροποι-
ηθεί από ασθενή σε ασθενή. Οι τελευταίες κα-
τευθυντήριες οδηγίες της ASCCP τονίζουν την 
ανάγκη εξατομίκευσης.

VII.  Τι αλλάζει από την προηγούμενη 
κατευθυντήρια οδηγία της ΕΜΓΕ;

 • Δεν�υπάρχει�προηγούμενη�κατευθυντήρια�οδη-
γία�της�ΕΜΓΕ.

Ομάδα σύνταξης παρούσας οδηγίας

Ευάγγελος Παρασκευαϊδης
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος Ιωάννινα
Αντώνιος Αθανασίου
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος Ιωάννινα
Ιωάννης Καλογιαννίδης
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος Θεσσαλονίκη
Αλέξανδρος Μορτάκης
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος Αθήνα
Αλέξανδρος Παπανικολάου
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος Θεσσαλονίκη
Μαρία Κυργίου
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Ομάδα συντονισμού οδηγιών
Απόστολος Αθανασιάδης
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Θεσσαλονίκη
Θεμιστοκλής Δαγκλής
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Θεσσαλονίκη
Παναγιώτης Μπεναρδής
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Αθήνα
Βασίλειος Περγιαλιώτης
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Αθήνα

https://hsog.gr/
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Οι κατευθυντήριες οδηγίες που αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαιευ-
τικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, βασίζονται σε αντίστοιχες οδηγίες/κείμενα Μαιευτικών 
και Γυναικολογικών Εταιρειών του εξωτερικού προσαρμοσμένες στην Ελληνική πραγματι-
κότητα και για τη σύνταξή τους χρησιμοποιούνται έγκυρες βιβλιογραφικές αναφορές. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες ανεξαιρέτως τις περι-
πτώσεις και δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν την κλινική κρίση του θεράποντος για-
τρού. Η περίπτωση κάθε ασθενούς είναι ξεχωριστή και ο γιατρός οφείλει να προσαρμόσει 
την επιστημονική γνώση στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου περιστατικού.
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