
Κατευθυντήρια Οδηγία 
No 50

Μάρτιος 2021

1

Ε Μ Γ Ε
Ελληνική Μαιευτική και
Γυναικολογική Εταιρεία

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ

•	  Σε ποιες ηλικίες απαντάται συνήθως η VaIN και ποιοι είναι οι συχνότεροι αιτιολογικοί 
παράγοντες;

•	  Σε ποιες θα πρέπει να διακόπτεται ο έλεγχος του κολπικού κολοβώματος σε γυναίκες 
που έχουν υποβληθεί σε υστερεκτομή;

•	 Ποια είναι τα συχνότερα σημεία και συμπτώματα της VaIN;
•	 Ποια είναι η κολποσκοπική εικόνα της VaIN;
•	 Πότε πρέπει να θεραπεύεται η VaIN και ποιες είναι οι διαθέσιμες μέθοδοι;
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I. Καρκίνος κόλπου

Ο καρκίνος του κόλπου αποτελεί μια σπάνια γυ-
ναικολογική νόσο η οποία αφορά το 1-2% του 
συνόλου των γυναικολογικών καρκίνων. Η εκτι-
μώμενη επίπτωση της διηθητικής μορφής της νό-
σου υπολογίζεται σε περίπου 0.42 περιπτώσεις 
ανά 100.000 και παραμένει σχετικά αμετάβλητη 
από τη δεκαετία του 80 και μετά, βάσει διεθνών 
επιδημιολογικών δεδομένων [1-3]. Σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες οδηγίες της FIGO η διάγνωση 
της νόσου θα πρέπει να τίθεται αφού έχει πρώτα 
αποκλειστεί ο καρκίνος τραχήλου ουρήθρας και/ή  
αιδοίου. Η αντιμετώπιση της νόσου είναι αρκετά 
δυσχερής καθώς δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα για 
την επιτυχία των διαφόρων μεθόδων, κυρίως λόγω 
της απουσίας κλινικών μελετών φάσης ΙΙΙ οι οποίες 
θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν την αποτελεσμα-
τικότητα των επιμέρους θεραπευτικών μέτρων.

Ο καρκίνος του κόλπου διαγιγνώσκεται σε 
γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας με τη μεγαλύτερη 
επίπτωσή του να εντοπίζεται στην 6η με 7η δεκα-
ετία της ζωής [4, 5]. Υπολογίζεται ότι οι γυναίκες 
κάτω των 50 ετών αποτελούν λιγότερο από το 
15% του συνόλου των περιπτώσεων με καρκίνο 
του κόλπου, ενώ η νόσος αφορά σε λιγότερο από 
το 10% του συνόλου των περιπτώσεων σε γυναί-
κες κάτω των 40 ετών [6]. 

Στη συντριπτική του πλειοψηφία ο καρκίνος 
του κόλπου ιστολογικά, προέρχεται απο το πλα-
κώδες επιθήλιο (90% των περιπτώσεων). Στα 
αρχικά του στάδια επεκτείνεται κατά συνέχεια 
ιστού, ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό των 
ασθενών ανευρίσκεται σε προχωρημένα στάδια 
με μεταστατική νόσο. Το αδενοκαρκίνωμα το 
κόλπου απαντάται σε μικρότερες ηλικίες (συνή-
θως μεταξύ 17 και 21 ετών), μεθίσταται γρήγο-
ρα στους πνέυμονες και τους υπερκλείδιους λεμ-
φαδένες και συνήθως σχετίζεται με την κολπική 
αδένωση, πάθηση η οποία καθ' υπεροχήν οφείλε-
ται στην ενδομήτριο έκθεση της μητέρας σε διαι-
θυλστιλβεστρόλη (DES) [6]. 

Στους προδιαθεσικούς παράγοντες ανάπτυ-
ξης καρκίνου του κόλπου συμπεριλαμβάνονται 
η πρώιμη ηλικία (<17) έναρξης των σεξουαλικών 
επαφών, το κάπνισμα, το πτωχό κοινωνικοοικο-
νομικό προφίλ, το ιστορικό κονδυλωμάτων του 
γεννητικού συστήματος, το ιστορικό παθολογι-
κών αποτελεσμάτων στην κυτταρολογική εξέ-
ταση κατά Παπανικολάου και η υστερεκτομή για 
την αντιμετώπιση ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων 
του τραχήλου [6]. 

II. Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία κόλπου

Η επίπτωση της ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας του 
κόλπου (VaIN) υπολογίζεται σε περίπου 0.2 με 
0.3 περιτπώσεις ανά 100.000 γυναίκες και αφορά 
το 1% των περιπτώσεων ενδοεπιθηλιακής νεο-
πλασίας του κατώτερου γεννητικού συστήματος 
[1, 3].  Το προκαρκινικό της δυναμικό έχει απο-
δειχθεί σε πολυάριθμες κλινικές μελέτες καθώς 
φαίνεται ότι αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα 
ανάπτυξης καρκίνου του κόλπου [7]. Οπως και 
στις περιπτώσεις καρκίνου του κόλπου, η νόσος 
απαντάται κυρίως σε ηλικίες άνω των 50 ετών. 
Φαίνεται ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ 
της ηλικίας της νόσου και της βαρύτητάς της, κα-
θώς οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας τείνουν να 
εμφανίζουν βαρύτερες βλάβες, συγκριτικά με τις 
γυναίκες μικρότερης ηλικίας [8, 9]. 

Οπως η ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχή-
λου, έτσι και η κολπική, έχει ταξινομηθεί σε τρεις 
βαθμούς βαρύτητας ανάλογα με το βάθος διείσ-
δυσης της βλάβης. Έτσι λοιπόν στις περιπτώσεις 
VaIN I νοσεί το κατώτερο τριτημόριο του επιθη-
λίου του κόλπου, στις περιπτώσεις με VaIN II η 
νόσος καταλαμβάνει τα 2/3 του επιθηλίου ενώ 
στις γυναίκες με VaIN ΙΙΙ η παθολογική εικόνα 
εκτείνεται σε έκταση μεγαλύτερη των 2/3 του 
βάθους του επιθηλίου. Κατ` αντιστοιχία με τις αλ-
λοιώσεις CIN τα VaIN II & III χαρακτηρίζονται ως 
υψηλόβαθμες αλλοιώσεις, ενώ το VaIN I ως χαμη-
λόβαθμη. 

Στους προδιαθεσικούς παράγοντες ανάπτυξης 
της νόσου συμπεριλαμβάνονται, όπως και στην 
περίπτωση του καρκίνου του κόλπου, η πρώιμη 
ηλικία (<17) έναρξης των σεξουαλικών επαφών, 
το κάπνισμα, το πτωχό κοινονικοοικονομικό προ-
φίλ, το ιστορικό κονδυλωμάτων στο γεννητικό 
σύστημα και το ιστορικό παθολογικών αποτελε-
σμάτων στην κυτταρολογική εξέταση κατά Παπα-
νικολάου [8, 10]. Η ακριβής, ωστόσο, συσχέτιση με 
τον ιό των ανθρώπινων κονδυλωμάτων (HPV) δεν 
έχει αποσαφηνισθει πλήρως, καθώς σε αρκετές 
μελέτες η συχνότητα εμφάνισής του κυμαίνεται σε 
μέτρια επίπεδα της τάξης του 60-70% [11, 12]. 

Ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών φαίνε-
ται ότι εμφανίζει ταυτόχρονα αλλοιώσεις στον 
τράχηλο ή/και το αιδοίο, ενώ σε γενικές γραμμές 
η νόσος είναι πιο σοβαρή σε ασθενείς με ανεπάρ-
κεια του ανοσοποιητικού συστήματος. Σε υστερε-
κτομηθείσες γυναίκες οι οποίες εμφάνιζαν αλλοι-
ώσεις στον τράχηλο, η επίπτωση του VaIN και του 
καρκίνου του κόλπου είναι σημαντική. Σε πρό-

https://hsog.gr/


Σελιδοποίηση:  www.tziola.gr

ΕνδοΕπιθηλιακη νΕοπλασια κολπου – διαΓνωση και αντιΜΕτωπιση    3

σφατη πληθυσμιακή μελέτη που βασίστηκε στο 
σύνολο του Σουηδικού πληθυσμού (5.000.000 
γυναίκες ηλικίας 20 ετών και άνω κατά το διά-
στημα 1987-2011) παρατηρήθηκε ότι ο κίνδυνος 
εμφάνισης καρκίνου του κόλπου ήταν ελαφρώς 
αυξημένος σε γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε 
υστερεκτομή για καλοήθεις παθήσεις έναντι αυ-
τών που δεν είχαν αφαιρέσει τη μήτρα τους [13] 
(LoE 2). Ο κίνδυνος αυτός ήταν ακόμα μεγαλύ-
τερος σε γυναίκες που εμφάνιζαν ενδοεπιθηλια-
κή αλλοίωση κατά τη στιγμή της υστερεκτομής, 
ενώ εκτοξευόταν στις 51 περιπτώσεις/100.000 
γυναίκες όταν η βλάβη αυτή ήταν CIN3. Παράλ-
ληλα φάνηκε ότι ο κίνδυνος αυτός παρέμενε αυ-
ξημένος ακόμα και μετά τα 15 πρώτα χρόνια μετά 
την επέμβαση [13]. Αντίθετα οι γυναίκες που 
έχουν υποβληθεί σε ολική υστερεκτομή και οποί-
ες δεν έχουν εμφανίσει ποτέ στη ζωή τους βλάβες 
CIN2+ έχουν μικρό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου 
στο κολπικό κολόβωμα για αυτό το λόγο και η 
ΈΜΓΈ συστήνει τη διακοπή της παρακολούθησής 
τους με κυτταρολογική εξέταση κολποτραχηλι-
κού επιχρίσματος κατά Παπανικολάου, εφόσον 
υπήρχε τεκμηριωμένος τακτικός φυσιολογικός 
κυτταρολογικός έλεγχος την τελευταία 5ετία, 
πριν την επέμβαση. Η επικρατέστερη θεωρία για 
την ανάπτυξη των κολπικών ενδοεπιθηλιακών 
δυσπλασιών προτείνει ότι σε ασθενείς οι οποίες 
έχουν υποβληθεί σε υστερεκτομία για CIN 2/3 
υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να έχουν πα-
ραμείνει δυσπλαστικές εστίες προερχόμενες απο 
την επέκταση της νόσου στους κολπικούς θόλους 
οι οποίες στη συνέχεια διαγιγνώσκονται ως ενδοε-
πιθηλιακές βλάβες στο κολόβωμα του κόλπου [14]. 
 
III.  Αντικειμενικά ευρήματα κατά την 

εξέταση

Το πλακώδες επιθήλιο το οποίο καλύπτει τον 
κόλπο έχει παρόμοια μορφολογία με το πλακώ-
δες επιθήλιο το οποίο καλύπτει τον τράχηλο. 
Έμβρυολογικά το επιθήλιο του κατώτερου τριτη-
μορίου του κόλπου προέρχεται από το επιθήλιο 
του ουρογεννητικού κόλπου ο οποίος προέρχεται 
από το ενδόδερμα, ενώ αντίθετα, το επιθήλιο του 
ανώτερου κόλπου προέρχεται από το μεσοδερ-
μικής προέλευσης μυλλεριανό σύστημα [15]. Στο 
στρώμα του κόλπου εμφανίζονται πολυάριθμες 
ελαστικές ίνες εντός των οποίων μπορεί να εμφα-
νίζονται κατάλοιπα των πόρων του Wolf ή των 
μεσονεφρικών δομών. 

Στην πλειοψηφία τους οι γυναίκες με VaIN 
είναι ασυμπτωματικές, ωστόσο, ένα μικρό πο-
σοστό από αυτές μπορεί να ζητήσει την κλινική 
συμβουλή λόγω αυξημένων κολπικών εκκρίσεων 
ή/και αιμορραγίας από το κατώτερο γεννητικό 
σύστημα [16, 17]. Σε ότι αφορά την παθοφυσιο-
λογία του VaIN στην πλειοψηφία των περιπτώσε-
ων αφορά πολυεστιακές βλάβες οι οποίες τείνουν 
να αφορούν το ανώτερο τριτημόριο του κόλπου 
και ιδίως τους κολπικούς θόλους [17, 18].

Σε πολλές περιπτώσεις η διάγνωση των ενδοε-
πιθηλιακών βλαβών του κόλπου δεν είναι εφικτή 
με την άμεση όραση και για αυτό το λόγο η κολ-
ποσκόπηση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην πα-
ρακολούθηση γυναικών που βρίσκονται σε κίν-
δυνο ανάπτυξης της παθολογίας αυτής. Ιδίως οι 
γυναίκες που εμφανίζουν θετική κυτταρολογική 
εξέταση μετά από θεραπευτική παρέμβαση για 
την αντιμετώπιση βλαβών του τραχήλου θα πρέ-
πει να ελέγχονται προσεχτικά για τον αποκλει-
σμό VaIN. Κατά την εξέταση ο κολποδιαστολέας 
θα πρέπει να περιστρέφεται ανάλογα, επιτρέπο-
ντας τη διεξοδική εξέταση των κολπικών θόλων, 
ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται στις 
γωνίες των κολπικών κολοβωμάτων σε γυναί-
κες που έχουν υποβληθεί σε υστερεκτομή για την 
αντιμετώπιση προκαρκινικών αλλοιώσεων του 
τραχήλου. Οι γωνίες του κολπικού κολοβώματος 
(dog ears) αποτελούν τα δυσκολότερα σημεία της 
κολποσκόπησης εφόσον μπορεί να μην υπάρχει 
καλή εκτίμηση.

Κολποσκοπικά οι υψηλόβαθμες βλάβες δια-
κρίνονται από περιοχές λευκάζοντος επιθηλίου 
το οποίο εμφανίζει περιοχές διάστιξης και μω-
σαϊκού, κατ` αντιστιχία με τις ενδοεπιθηλιακές 
αλλοιώσεις του τραχήλου (CIN). Η εφαρμογή 
βάμματος ιωδίου (Lugol) μπορεί να βοηθήσει 
σημαντικά στη διάγνωση της νόσου, ενώ θεωρεί-
ται απαραίτητη για το σχεδιασμό της θεραπείας 
όταν αυτή είναι επεμβατική καθώς αναδεικνύ-
εται χαρακτηριστικά η μειωμένη πρόσληψή του 
(πορτοκαλί περιοχές) στις πάσχουσες περιοχές. 
Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία ανεύρεσης των 
βλαβών με τη χρήση του οξύλευκου επιθηλίου 
μόνο συστήνεται σε γυναίκες στις οποίες υπάρχει 
υποψία VaIN να ολοκληρώνεται η εξέταση με την 
εφαρμογή Lugol στο σύνολο του τοιχώματος του 
κόλπου. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονισθεί, 
ωστόσο, ότι η εξέταση στις μετεμμηνοπαυσιακές 
ασθενείς με ατροφία του κολπικού επιθηλίου η 
εκτίμηση της εξέτασης μπορεί να είναι δυσχερής, 
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για αυτό το λόγο συνιστάται η εφαρμογή κρέμας 
οιστρογόνων για 3-4 εβδομάδες πριν την εξέταση 
[19] (LoE 3).
 
IV. Μέθοδοι αντιμετώπισης

Η αντιμετώπιση των βλαβών VaIN αφορά τις 
υψηλόβαθμες αλλοιώσεις και κυρίως τα VaIN III, 
ενώ στις περιπτώσεις χαμηλόβαθμων αλλοιώ-
σεων προτείνεται γενικά η παρακολούθηση των 
ασθενών, καθώς αυτές τείνουν να υποστρέφουν 
αυτόματα. Η θεραπευτική αντιμετώπιση του 
VaIN έχει αποτελέσει πρόκληση καθώς, όπως και 
στην περίπτωση του καρκίνου του κόλπου, δεν 
υπάρχουν κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ οι οποίες 
να πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα ή την 
υπεροχή κάποιας συγκεκριμένης μεθόδου. Ωστό-
σο, κατά την πάροδο των ετών έχουν προταθεί 
διάφορες μέθοδοι, πολλές εκ των οποίων βασίζο-
νται σε φαρμακευτικά σκευάσματα, όπως και μέ-
θοδοι οι οποίες είναι επεμβατικές, όπως η ευρεία 
χειρουργική αφαίρεση των βλαβών (Wide Local 
Excision - WLE), η ακτινοθεραπεία και ο τοπικός 
καυτηριασμός αυτών.

Η δυσκολία στην εφαρμογή συγκεκριμένων 
πρωτοκόλλων αντιμετώπισης της νόσου έχει 
πρόσφατα αναδειχθεί σε πολυκεντρική μελέτη 
που πραγματοποιήθηκε από ομάδα του NHS στην 
οποία παρατηρήθηκε ότι 90% των γυναικολόγων 
που πραγματοποιούσαν κολποσκοπήσεις σε εξει-
δικευμένα ογκολογικά κέντρα ανέφεραν ότι δεν 
είχαν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες για 
την αντιμετώπιση του VaIN [20].

Μη επεμβατικές μέθοδοι 
Στις φαρμακευτικές μεθόδους αντιμετώπισης του 
VaIN συμπεριλαμβάνονται η τοπική θεραπεία με 
κρέμα ιμικουιμόδης 5% (Aldara) καθώς και η το-
πική έγχυση φθοριοουρακίλης [21-23]. Η ασφά-
λεια της μεθόδου έχει τεκμηριωθεί σε μελέτες 
φάσης ΙΙ οι οποίες ανέδειξαν ότι η χρήση της ιμι-
κουιμόδης είχε ως κύρια συμπτώματα την εμφά-
νιση πυρετού, γριππώδους συνδρομής, τοπικού 
ερεθισμού και κοιλιακού πόνου, συμπτώματα τα 
οποία, ωστόσο, δεν οδήγησαν στη διακοπή της 
θεραπείας τους. Σε ότι αφορά την αποτελεσματι-
κότητα, παρατηρήθηκε ότι η θεραπεία υπερείχε 
σαφώς της θεραπείας με τοπικό καυτηριασμό 
με laser στην υποστροφή της νόσο [24] (LoE 2). 
Αντίστοιχα σε ότι αφορά τη θεραπεία με φθοριο-
ουρακίλη, τα κύρια συμπτώματα φαίνεται ότι 

αφορούν τοπικό ερεθισμό της περιοχής, απαντώ-
νται σε περίπου 20% των ασθενών [25].

Δύο μετα-αναλύσεις έχουν αναδείξει την εξαι-
ρετική αποτελεσματικότητα και των δύο αυτών 
μεθόδων θεραπείας στην υποστροφή (82% για 
την ιμικουιμόδη και 76% για την φθοριοουρα-
κίλη) και τον έλεγχο της νόσου (94% στην περί-
πτωση της φθοριοουρακίλης) [26, 27] (LoE 1).Η 
εφαρμογή κολπικού υποθέτου  φαίνεται ότι συν-
δέεται με χαμηλότερα ποσοστά ανεπιθύμητων 
παρενεργειών, ωστόσο, η παρασκευή του αφορά 
σε γαληνικό φάρμακο (LoE 3). 

Επεμβατικές μέθοδοι
Η συχνότερα εφαρμοζόμενη θεραπεία αντιμετώ-
πισης της ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας του κόλπου 
είναι ο καυτηριασμός με συσκευή laser διοξειδίου. Η 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου έχει μελετηθεί σε 
πολυάριθμες μελέτες, καμία εκ των οποίων ωστόσο 
δεν ήταν φάσης ΙΙΙ [24, 28-31] (LoE 2).

Τα ποσοστά θεραπείας των ασθενών κυμαίνο-
νται μεταξύ 70 και 90% ενώ ο βραχυπρόθεσμος 
έλεγχος της νόσου (εντός της πρώτης διετίας από 
τη θεραπεία) αναδεικνύει ικανοποιητικά αποτε-
λέσματα καθώς σε τουλάχιστον 70-80% των θε-
ραπευμένων περιπτώσεων φαίνεται ότι δεν υπο-
στρέφει η νόσος [32]. Στην πλειοψηφία των περι-
πτώσεων εμφανίζεται κάποιου βαθμού κολπική 
αιμόρροια ή/και αύξηση των κολπικών εκκρίσε-
ων τις πρώτες ημέρες μετά τον καυτηριασμό των 
βλαβών, ενώ σε περιπτώσεις εκτεταμένων βλα-
βών υπάρχει η πιθανότητα δημιουργίας ουλής 
και σύμμυσης του κόλπου ιδίως σε μετεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες με εκτεταμένη ατροφία. Τα 
τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται 
νέες θεραπείες καυτηριασμού των βλαβών VaIN 
όπως είναι το laser αργού (argon), ωστόσο, τα 
δεδομένα στο πεδίο αυτό παραμένουν ανέκδοτα 
και η εφαρμογή τους θα πρέπει να περιορίζεται 
μόνο στα πλαίσια των κλινικών μελετών. Ο καυ-
τηριασμός των αλλοιώσεων με απλή μονοπολική 
διαθερμία δε συστήνεται, καθώς η αποτελεσμα-
τικότητά της, όπως και η ασφάλεια της μεθόδου 
δεν έχουν τεκμηριωθεί μέχρι σήμερα.

Η χειρουργική αφαίρεση των βλαβών με τη μέ-
θοδο της κολπεκτομής θα πρέπει να συστήνεται 
στις περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να απο-
κλεισθεί η διηθητική νόσος. Η εξαιρεσιμότητα, 
ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει πρόκληση στην 
περίπτωση πολυεστιακών βλαβών και σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται στα υπόψη 

https://hsog.gr/
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η ηλικία της ασθενούς καθώς η επέμβαση μπορεί 
να είναι ακρωτηριαστική και να επηρεάσει σοβα-
ρά τη  σεξουαλικότητα της γυναίκας [33, 34]. Σε 
μικρές σειρές ασθενών έχει επίσης παρατηρηθεί 
ότι εξαίρεση μπορεί να πραγματοποιηθεί και λα-
παροσκοπικά [29, 35]. Παρόλα αυτά η εφαρμο-
σιμότητα της μεθόδου χρειάζεται εξειδικευμένες 
δεξιότητες και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
πραγματοποιείται σε εξειδικευμένα κέντρα με 
εμπειρία στις κολπεκτομές καθώς η επέμβαση 
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές διεγχειρητικές 
καθώς και άμεσες ή απώτερες επιπλοκές, κυριό-
τερη εκ των οποίων είναι η δημιουργία συριγγίων 
[35] (LoE 4).

Η ακτινική θεραπεία του VaIN αποτελεί την 
τελευταία λύση αντιμετώπισης της πολυεστια-
κής, ανθιστάμενης στη θεραπεία νόσο [36-40]. Η 
αποτελεσματικότητά της είναι υψηλή, ωστόσο, οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες που τη συνοδεύουν είναι 
πολυάριθμες και θα πρέπει να συζητηθούν διε-
ξοδικά με την ασθενή πριν την εφαρμογή της. Η 
εφαρμογή της βραχυθεραπείας στις περιπτώσεις 
αυτές βασίζεται στη χορήγηση χαμηλών δόσεων 
με τις οποίες επιτυγχάνεται η μέγιστη ισορροπία 
κόστους-οφέλους για την ασθενή [38]. Παρόλα 
αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει σταθμισθεί η βέλτιστη 
δόση, ενώ η σοβαρού βαθμού σύμμυση του κόλ-
που και η δυσπαρεύνια φαίνεται ότι αποτελούν 
δοσοεξαρτώμενες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποί-
ες είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπισθούν. 

 ¾ �Σε�ποιες�ηλικίες�απαντάται�συνήθως�η�VaIN�και�
ποιοι�είναι�οι�συχνότεροι�αιτιολογικοί�παράγοντες;

Η νόσος απαντάται κυρίως σε ηλικίες άνω των 50 
ετών. Φαίνεται ότι υπάρχει θετική συσχέτιση με-
ταξύ της ηλικίας της νόσου και της βαρύτητάς της, 
καθώς οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας τείνουν να 
εμφανίζουν βαρύτερες βλάβες, συγκριτικά με τις 
γυναίκες μικρότερης ηλικίας. Στους προδιαθεσι-
κούς παράγοντες ανάπτυξης της νόσου συμπερι-
λαμβάνονται, όπως και στην περίπτωση του καρ-
κίνου του κόλπου, η πρώιμη ηλικία (<17) έναρξης 
των σεξουαλικών επαφών, το κάπνισμα, το πτωχό 
κοινονικοοικονομικό προφίλ, το ιστορικό κονδυ-
λωμάτων στο γεννητικό σύστημα και το ιστορικό 
παθολογικών αποτελεσμάτων στην κυτταρολογική 
εξέταση κατά Παπανικολάου. Η ακριβής, ωστόσο, 
συσχέτιση με τον ιό των ανθρώπινων κονδυλωμά-
των (HPV) δεν έχει αποσαφηνισθει πλήρως, καθώς 
σε αρκετές μελέτες η συχνότητα εμφάνισής του κυ-
μαίνεται σε μέτρια επίπεδα της τάξης του 60-70%. 

 ¾ �Σε�ποιες�περιπτώσεις�θα�πρέπει�να�διακόπτεται�
ο�έλεγχος�του�κολπικού�κολοβώματος�σε�γυναί-
κες�που�έχουν�υποβληθεί�σε�υστερεκτομή;

Οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε ολική υστε-
ρεκτομή και οποίες δεν έχουν εμφανίσει ποτέ 
στη ζωή τους βλάβες CIN2+ μπορούν να σταμα-
τήσουν τον κυτταρολογικό έλεγχο αφού έχουν 2 
συνεχόμενα αρνητικά τέστ Παπανικολάου στους 
6 και 18 μήνες μετά την υστερεκτομία καθώς ο 
κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου στο κολπικό κο-
λόβωμα είναι ιδιαίτερα μικρός. Σε πρόσφατη 
πληθυσμιακή μελέτη που βασίστηκε στο σύνολο 
του Σουηδικού πληθυσμού (5.000.000 γυναίκες 
ηλικίας 20 ετών και άνω κατά το διάστημα 1987-
2011) παρατηρήθηκε ότι ο κίνδυνος εμφάνισης 
καρκίνου του κόλπου ήταν ελαφρώς αυξημένος 
σε γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε υστερεκτο-
μή για καλοήθεις παθήσεις έναντι αυτών που δεν 
είχαν αφαιρέσει τη μήτρα τους. Ο κίνδυνος αυτός 
ήταν ακόμα μεγαλύτερος σε γυναίκες που εμφά-
νιζαν ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση κατά τη στιγμή 
της υστερεκτομής, ενώ εκτοξευόταν στις 51 πε-
ριπτώσεις/100.000 γυναίκες όταν η βλάβη αυτή 
ήταν CIN3. Παράλληλα φάνηκε ότι ο κίνδυνος 
αυτός παρέμενε αυξημένος ακόμα και μετά τα 15 
πρώτα χρόνια μετά την επέμβαση. Σε αντίστοιχη 
μελέτη κοορτής από το Βέλγιο η οποία βασίστηκε 
σε 3,030 ασθενείς, παρατηρήθηκε ότι ανάμεσα σε 
αυτές που υποβλήθηκαν σε υστερεκτομή εντός 
εξαμήνου μετά τη διάγνωση CIN2+ βλαβών η επί-
πτωση VaIN2+ αλλοιώσεων έφθανε το 7.4%.
Λαμβάνοντας αυτά τα δεδομένα υπόψη συστήνε-
ται ο τακτικός επανέλεγχος των ασθενών που εμ-
φανίζουν αλλοιώσεις CIN2 για χρονικό διάστημα 
έως και 20 χρόνια μετά την πάροδο της αλλοίω-
σης ή την υστερεκτομή αντίστοιχα. Ο έλεγχος σε 
αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται να πραγματο-
ποιείται με κυτταρολογική εξέταση του κολπικού 
επιχρίσματος, καθώς η αξία της ανίχνευσης του 
HPV στην πρόληψη του καρκίνου του κόλπου δεν 
έχει αποσαφηνισθεί πλήρως μέχρι και σήμερα.

 ¾ �Ποια�είναι�τα�συχνότερα�σημεία�και�συμπτώμα-
τα�της�VaIN;

Στην πλειοψηφία τους οι γυναίκες με VaIN είναι 
ασυμπτωματικές, ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό 
από αυτές μπορεί να ζητήσει την κλινική συμβου-
λή λόγω αυξημένων κολπικών εκκρίσεων ή/και αι-
μορραγίας από το κατώτερο γεννητικό σύστημα.
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 ¾ Ποια�είναι�η�κολποσκοπική�εικόνα�της�VaIN;

Η κολποσκόπηση θεωρείται απαραίτητη εξέταση 
για την ταυτοποίηση της ενδοεπιθηλιακής νεο-
πλασίας του τραχήλου, καθώς ,στην πλειονότητά 
τους, οι βλάβες δεν είναι ορατές στο γυμνό μάτι. 
Κολποσκοπικά το VaIN χαρακτηρίζεται από τα 
αντίστοιχα ευρήματα με τις βλάβες CIN, με τις αλ-
λοιώσεις τύπου διάστιξης και μωσαϊκού να είναι 
ενδεικτικές υψηλόβαθμων βλαβών.. Συγκεκριμέ-
να, η διάστιξη και το μωσαϊκό αποτελούν βλάβες 
που σπάνια εμφανίζονται σε ασθενείς με ενδοε-
πιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου, ενώ η συχνό-
τερη εικόνα είναι αυτή του οξύλευκου επιθηλίου 
το οποίο εμφανίζει διακριτά όρια και κοκκώδη 
παρυφή. Η εκτίμηση των βλαβών, παρόλα αυτά 
βασίζεται στην ταξινόμηση των κολποσκοπικών 
αλλοιώσεων του τραχήλου, καθώς οι περιοχές 
που εμφανίζουν παθολογικά αγγεία συνήθως 
αφορούν σε υψηλόβαθμες βλάβες. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη δυσκολία ανεύρεσης των βλαβών με τη 
χρήση του οξύλευκου επιθηλίου μόνο συστήνεται 
σε γυναίκες στις οποίες υπάρχει υποψία VaIN να 
ολοκληρώνεται η εξέταση με την εφαρμογή Lugol 
στο σύνολο του τοιχώματος του κόλπου. Σε αυτό 
το σημείο θα πρέπει να τονισθεί, ωστόσο, ότι η 
εξέταση στις μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με 
ατροφία του κολπικού επιθηλίου η εκτίμηση της 
εξέτασης μπορεί να είναι δυσχερής, για αυτό το 
λόγο συνιστάται η εφαρμογή κρέμας οιστρογό-
νων για 3-4 εβδομάδες πριν την εξέταση.

 ¾ �Πότε�πρέπει�να�θεραπεύεται�η�VaIN�και�ποιες�
είναι�οι�διαθέσιμες�μέθοδοι;

Η αντιμετώπιση των βλαβών VaIN αφορά κυρί-
ως τις υψηλόβαθμες αλλοιώσεις, και κυρίως τις 
τρίτου βαθμού, ενώ στις περιπτώσεις χαμηλό-
βαθμων αλλοιώσεων προτείνεται γενικά η παρα-
κολούθηση των ασθενών, καθώς αυτές τείνουν 
να υποστρέφουν αυτόματα. Η θεραπευτική αντι-
μετώπιση του VaIN έχει αποτελέσει πρόκληση κα-
θώς, όπως και στην περίπτωση του καρκίνου του 
κόλπου, δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ 
οι οποίες να πιστοποιούν την αποτελεσματικότη-
τα ή την υπεροχή κάποιας συγκεκριμένης μεθόδου. 

Στις διαθέσιμες φαρμακευτικές μεθόδους συ-
γκαταλέγονται η εφαρμογή κολπικών υποθέτων 
φθοριοουρακίλης και ιμικουϊμόδης. Οι παρενέρ-
γειές τους φαίνεται ότι είναι περιορισμένες και 
ανεκτές από τις ασθενείς, ωστόσο, η μορφή εφαρ-
μογής (κολπικό υπόθετο) δεν είναι διαθέσιμη στην 

αγορά και πρέπει να παρασκευασθεί ως γαληνικό 
φάρμακο. 

Στις επεμβατικές μεθόδους συγκαταλέγονται 
ο καυτηριασμός των βλαβών με laser CO2, η κολ-
πεκτομή και η βραχυθεραπεία. Οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες είναι σοβαρότερου βαθμού, καθώς η 
σύμμυση του κόλπου και η δυσπαρεύνια είναι συ-
χνά μη αναστρέψιμες, ενώ η επίπτωση τους φαί-
νεται ότι είναι εξαρτώμενη από την έκταση των 
βλαβών και, στην περίπτωση της ακτινοβολίας, 
από τη δόση αυτής.

Η σύσταση της Έλληνικής Μαιευτικής & Γυναι-
κολογικής εταιρείας είναι η κατ` αρχήν αντιμετώ-
πιση των βλαβών με τη χρήση laser CO2, και στις 
περιπτώσεις ανθιστάμενων στη θεραπεία περιο-
ρισμένων σε έκταση βλαβών η περιοχική κολπε-
κτομή. Οι φαρμακευτικές θεραπείες φαίνεται να 
είναι πολλά υποσχόμενες, καθώς πετυχαίνουν 
υψηλά ποσοστά ύφεσης αλλά και ελέγχου της νό-
σου με καλά ανεκτές ανεπιθύμητες ενέργειες. Στις 
περιπτώσεις βλαβών στις οποίες τίθεται η υπό-
νοια διηθητικής νόσου, η κολπεκτομή αποτελεί 
τη θεραπεία εκλογής, καθώς η χρήση laser είναι 
καταστροφική και δεν επιτρέπει την περαιτέρω 
ιστολογική ανάλυση των βλαβών. Στις περιπτώ-
σεις ανθιστάμενης στις θεραπείες, εκτεταμένης 
νόσου θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
ακτινικής θεραπείας στην περιοχή του κόλπου 
(βραχυθεραπείας). Η μέθοδος συνοδεύεται από 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες με προεξάρχου-
σα τη δυσπαρεύνια, οι οποίες επηρεάζουν σημα-
ντικά την ποιότητα ζωής της ασθενούς. Για αυτό 
το λόγο συστήνεται η διεξοδική ενημέρωση πριν 
την επιλογή της θεραπείας αυτής, καθώς και η 
εξάντληση όλων των εναλλακτικών μεθόδων.
 

V. Σύνοψη 

	�  Η ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου απα-
ντάται συχνότερα σε ηλικίες άνω των 50 ετών. 
Η επίπωση σε ηλικίες <40 ετών αφορά σε πο-
σοστό μικρότερο του 10% των περιπτώσεων.

	�  Η λοίμωξη από τον ιό των κονδυλωμάτων δεν 
αποτελεί κατ` ανάγκη συνθήκη, όπως στις περι-
πτώσεις CIN, ωστόσο, στην πλειοψηφία των περι-
πτώσεων ο ιός ανιχνεύεται στις γυναίκες αυτές.

	�  Οι βλάβες συνήθως είναι ασυμπτωματικές, 
ωστόσο, ορισμένες γυναίκες μπορεί να ζητή-
σουν την κλινική συμβουλή σε περιπτώσεις 
αυξημένων κολπικών εκκρίσεων ή αιμόρροιας.

https://hsog.gr/
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	�  Σε κάθε γυναίκα που εμφανίζει βλάβες στην 
εξέταση κολποτραχηλικού επιχρίσματος μετά 
από επιτυχή θεραπεία εξαίρεσης βλαβών στον 
τράχηλο θα πρέπει να τίθεται η υποψία VaIN.

	�  Ο αποκλεισμός του VaIN θα πρέπει πάντα να βα-
σίζεται σε κολποσκοπική εξέταση, καθώς η απλή 
επισκόπηση του κόλπου συχνά δεν επαρκεί.

	�  Κατά την επιλογή της θεραπευτικής αντιμετώ-
πισης του VaIN θα πρέπει να λαμβάνονται στα 
υπόψη οι ανεπιθύμητες ενέργειες των διαφό-
ρων μεθόδων. Συστήνεται ο καυτηριασμός των 
βλαβών με laser CO2, ωστόσο, η τοπική εφαρμο-
γή ιμικουιμόδης ή/και φθοριοουρακίλης απο-
τελεί εξίσου αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώ-
πισης η οποία σε γενικές γραμμές γίνεται καλά 
ανεκτή από την ασθενή.

VI.  Τι αλλάζει από την προηγούμενη 
κατευθυντήρια οδηγία της ΕΜΓΕ

 • �Δεν�υπάρχει�προηγούμενη�κατευθυντήρια�
οδηγία�της�ΕΜΓΕ.

Ομάδα σύνταξης
Χαϊδόπουλος Δημήτριος
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Αθήνα
Περγιαλιώτης Βασίλειος
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Αθήνα
Καλογιαννίδης Ιωάννης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Θεσσαλονίκη
Τσολακίδης Δημήτριος
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Θεσσαλονίκη

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