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Σύνοδος
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ 
ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (ΗPV) [ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗPV ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ]

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

1ο HPV ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Εντατικό σεμινάριο θεωρητικής κατάρτισης σχετικά 
με την HPV λοίμωξη και τις συνέπειές της)  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

6η Σύνοδος
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV) 
[ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ]

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
με ιδιαίτερη ευχαρίστηση σας προσκαλούμε και πάλι να συμμετάσχετε στην 6η Σύνοδο της Ελληνικής Εταιρείας 
Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV) [Ελληνικής HPV Εταρείας], η οποία διοργανώνεται με 
φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας υπό μορφή 3ήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου από 
21 έως και 23 Φεβρουαρίου 2014 στο Ξενοδοχείο Ηyatt Regency της Θεσσαλονίκης.
Λόγω της συνεχώς διευρυνόμενης σημασίας της μόλυνσης από τον ιό των θηλωμάτων τόσο των γυναικών όσο 
και των ανδρών, αλλά και των παιδιών, και της άμεσης συσχέτισης της HPV λοίμωξης με την δημιουργία καρκί-
νου σε διάφορα όργανα του σώματος, είναι προφανής η ανάγκη ενημέρωσης τόσο των επαγγελματιών υγείας 
όσο άλλωστε και του ευρέος κοινού.
Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που η 6η Σύνοδος της Ελληνικής HPV Εταιρείας απευθύνεται σε ιατρούς και 
επαγγελματίες υγείας πολλών ειδικοτήτων (Μαιευτήρες-Γυναικολόγους, Παιδιάτρους, Ωτορινολαρυγγολόγους, 
Ουρολόγους, Δερματολόγους, Στοματολόγους, Οδοντιάτρους, Ογκολόγους, Γαστρεντερολόγους, Ανοσολόγους, 
Επαγγελματίες Δημόσιας Υγείας, Παθολογοανατόμους, Κυτταρολόγους, Βιολόγους, Επιδημιολόγους, κ.ά.). 
Η πρόληψη (μέσω ενίσχυσης της άμυνας του οργανισμού και εμβολιασμού), η έγκαιρη ανίχνευση (κλινική, κυτ-
ταρο-ιστολογική και μοριακή) και η αντιμετώπιση (χειρουργική και φαρμακευτική) της HPV λοίμωξης και των συ-
νεπειών της θα αποτελέσουν τα κύρια θέματα του Συνεδρίου, στόχος του οποίου είναι η προώθηση της συνεργα-
σίας μεταξύ επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και επιστημονικών φορέων του εσωτερικού και εξωτερικού, η 
προαγωγή επιστημονικών συζητήσεων και η ανταλλαγή εμπειριών, καθώς και η εξειδικευμένη και επιστημονικά 
τεκμηριωμένη καθοδήγηση μεμονωμένων ατόμων, οργανισμών και υπηρεσιών όσον αφορά στην πρόληψη και 
αντιμετώπιση παθήσεων οφειλόμενων στην δράση του HPV. 
Η Σύνοδος θα περιλαμβάνει διαλέξεις διακεκριμένων προσκεκλημένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερι-
κό, συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, θέσεις-αντιθέσεις, ελεύθερες προφορικές ανακοινώσεις και ηλεκτρονικές 
παρουσιάσεις εργασιών (e-posters) σχετικές με την πρόληψη, την επιδημιολογία, τη φυσική ιστορία της HPV 
λοίμωξης και την αντιμετώπιση των παθήσεων που αυτή προκαλεί σε γυναίκες, άνδρες και παιδιά.
Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα διενεργηθούν και οι παρακάτω προ- και μετασυνεδριακές εκδηλώσεις:
• Το «1ο HPV Σεμινάριο» (με Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, ως μέρος σειράς προαπαιτούμενων παρακολου-
θήσεων για την λήψη Διπλώματος Εξειδίκευσης)
• ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ (με Πιστοποιητικό Παρακολούθησης)
• ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ (με Πιστοποιητικό από την Ελληνική Εταιρεία Κολποσκόπη-
σης και Παθολογίας Τραχήλου)
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου θα πραγματοποιηθεί και Γενική Συνέλευση των Μελών της Εταιρείας, θα είναι δε 
δυνατή και η αποδοχή νέων αιτήσεων επιστημόνων που επιθυμούν να γίνουν μέλη της Εταιρείας. 
Ελπίζοντας και ευχόμενοι η συμμετοχή σας και στην 6η Σύνοδο της Ελληνικής HPV Εταιρείας να είναι ιδιαίτερα 
πολυπληθής, σας διαβεβαιώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίσει για την αρτιότερη δυνατή διοργά-
νωση της Συνόδου, τόσο από πλευράς επιστημονικού όσο και από πλευράς κοινωνικού ενδιαφέροντος.

 Θ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Α. ΓΑΛΛΗ
 Πρόεδρος	 Γραμματέας	
	 της	Ελληνικής	HPV	Εταιρείας	 της	Ελληνικής	HPV	Εταιρείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV)

[ΕΛΛΗΝΙΚΗ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
	 Πρόεδρος: ΑΓΟΡΑΣΤOΣ Θ. 
	 Αντιπρόεδρος: ΛΑΜΠΡOΠΟΥΛΟΣ Α. 
	 Γραμματέας: ΓΑΛΛH Α. 
	 Ταμίας: ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤIΟΥ K. 
	 Μέλος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝIΔΗΣ Θ. 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Θ.

ΒΑΪΤΣΗ Β.
ΓΑΛΛΗ Α.

ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ Α.
ΖΑΦΡΑΚΑΣ Μ.

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΩΜ.
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ Α.

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι.
ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ Τ.

ΚΙΤΣΟΥ Α.
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Θ.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΛΕΚΚΑ Ε.

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ Π.
MOΡΤΑΚΗΣ Α.
ΣΙΑΜΑΝΤΑ Β.

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Α.
ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ Π.

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Κ.
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ Δ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Αναστασία Κίτσου

Τηλ.: +30 6997 193770, Fax.: +30 2310 458776
E-mail: info@hpvsociety.gr & kitsou.anastasia@gmail.com 

Website: http://www.hpvsociety.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 6ης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τηλ.: +30 6944 687942 – Fax.: +30 2310 458776

E-mail: agorast@auth.gr & agorast@med.auth.gr



Ειδική προσφορά μικρής διάρκειας
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HPV6η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΆΙΡΕΙΆΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ – ΣΥΖΗΤΗΤΕΣ:
	Αγοραστός	Θ.,	Κολιόπουλος	Γ.,	Μορτάκης	Α.

 08.30 – 08.55 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γενικά περί κολποσκόπησης
	 	 Αγοραστός	Θ.

• Τι είναι η κολποσκόπηση; 
• Ιστορική εξέλιξη της κολποσκόπησης
• Πού βασίζεται;
• Τι εξυπηρετεί;
• Πόσο ακριβής είναι;
• Πώς γίνεται;
• Τι εξοπλισμό χρειάζεται;
• Τι προσφέρει το Lugol?
• Τι αλλάζει στην εμμηνόπαυση;
• Τι αλλάζει στην κύηση;

 08.55 – 09.45 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Ιατρείο Κολποσκόπησης - ο ρόλος του στην πρόληψη του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας

	 	 Μορτάκης	Α.

• Μη ικανοποιητικές προϋποθέσεις για κολποσκόπηση
• Φυσιολογικά κολποσκοπικά ευρήματα
• Χαμηλού βαθμού παθολογικά κολποσκοπικά ευρήματα
• Υψηλού βαθμού παθολογικά κολποσκοπικά ευρήματα
• Αξιολόγηση αλλοιώσεων και λήψη βιοψιών
• Πώς παίρνουμε βιοψίες – ποιες λαβίδες χρησιμοποιούμε – πόσες βιοψίες παίρνουμε
• Εκτίμηση του κινδύνου παράβλεψης διήθησης
• Συνεκτίμηση των κολποσκοπικών ευρημάτων με τις υπόλοιπες παραμέτρους
• Ο ρόλος της κολποσκόπησης στον σχεδιασμό της θεραπείας
• Πώς να αποφύγουμε λάθη στην κολποσκόπηση

 09.45 – 10.10  ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Διαδικασία συντηρητικής αντιμετώπισης
	 	 Αγοραστός	Θ.

• Πότε παρακολουθούμε συντηρητικά μια γυναίκα με μη φυσιολογικά ευρήματα;
• Πώς παρακολουθούμε συντηρητικά μια γυναίκα με μη φυσιολογικά ευρήματα;
• Τι θέση έχει μια αντιφλεγμονώδης/αντιβιοτική θεραπεία μιας «τραχηλίτιδας»;
• Τι προσφέρει ένα HPV DNA test και τι ένα HPV mRNA test;
• Πότε χρειάζεται να ξέρουμε τον τύπο του ιού;
• Τι ρόλο παίζει η ηλικία;
• Τι ρόλο παίζει το κάπνισμα;
• Σε τι βοηθά η χορήγηση βιταμινών, αντιοξειδωτικών, κλπ;
• Έχει σημασία αν η γυναίκα έχει ήδη εμβολιαστεί εναντίον του HPV;
• Ποιοι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τις αποφάσεις;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21.02.14
FRIDAY, 21.02.14
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6η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΆΙΡΕΙΆΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

 10.10 – 11.00 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Χειρουργική αντιμετώπιση μη φυσιολογικών ευρημάτων
	 	 Κολιόπουλος	Γ.

• Πότε δεν κάνουμε εκτομή;
• Πότε και πώς κάνουμε εξάχνωση με ακτίνες Laser;
• Πότε και πώς κάνουμε εκτομή με ακτίνες Laser;
• Πότε και πώς κάνουμε εκτομή με ηλεκτροδιαθερμική αγκύλη (LLETΖ); 
• Πότε και πώς κάνουμε κωνοειδή εκτομή με νυστέρι;
• Ποιες επιπλοκές μπορεί να υπάρξουν κατά ή μετά την εκτομή;
• Πώς εκτιμούμε τα ιστολογικά ευρήματα;
• Τι σημασία έχει η κατάσταση των χειρουργικών χειλέων εκτομής;
• Πώς παρακολουθούμε μια γυναίκα μετά από Laser/LLETZ/κωνοειδή εκτομή;
• Ποιος είναι ο κίνδυνος της επανεμφάνισης/υποτροπής CIN;

 11.00 – 11.30 Διάλειμμα – Καφές

 11.30 – 12.15 ENOTHTA V: Παρουσιάσεις Videos & Quiz (tele-voting)
	 	 Μορτάκης	Α.,	Κολιόπουλος	Γ.,	Αγοραστός	Θ.

 12.15 – 13.00 ΕΝΟΤΗΤΑ VI: Παρουσίαση περιστατικών και παραδειγμάτων με συμμετοχή 
των συνέδρων (tele-voting), ερωτήσεις, απαντήσεις

	 	 Κολιόπουλος	Γ.,	Μορτάκης	Α.,	Αγοραστός	Θ.

 13.00 – 13.15 ΕΝΟΤΗΤΑ VII: Συνολική συζήτηση, Συμπεράσματα
	 	 Αγοραστός	Θ.,	Κολιόπουλος	Γ.,	Μορτάκης	Α.

13.15  Πέρας Σεμιναρίου Κολποσκόπησης – Παράδοση Πιστοποιητικών Παρακολού-
θησης

 13.15 – 14.00	 Ελαφρύ Γεύμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21.02.14
FRIDAY, 21.02.14
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1o HPV ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ
Εντατικό σεμινάριο θεωρητικής κατάρτισης
σχετικά με την HPV λοίμωξη και τις συνέπειές της 



HPV6η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΆΙΡΕΙΆΣ
1ο HPV ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Εντατικό σεμινάριο θεωρητικής κατάρτισης
σχετικά με την HPV λοίμωξη και τις συνέπειές της 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ – ΣΥΖΗΤΗΤΕΣ:
	Αγοραστός	Θ.,	Κολιόπουλος	Γ.,	Μορτάκης	Α.

 14.00 – 14.30 ENOTHTA I: Ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (ΗPV) - Δομή, Επιδημιολογία
	 	 	 Αγοραστός	Θ.

• Ιστορία
• Φυλογενετικό δέντρο - Τύποι
• Μόλυνση των ζώων 
• Μόλυνση του ανθρώπου 
• Ποια όργανα και επιθήλια μολύνει;
• Επιπολασμός στα διάφορα όργανα της γυναίκας και του άνδρα
• Η ηλικία ως καθοριστική παράμετρος του επιπολασμού
• Επιδημιολογία (παγκόσμια, ευρωπαϊκή, ελληνική)
• Μοριακή δομή 
• Κύκλος ζωής

 14.30 – 15.30 ENOTHTA ΙI: Φυσική ιστορία της λοίμωξης και της καρκινογένεσης από τους 
HPV -  Χρήσιμες γνώσεις για τον κλινικό γιατρό 

	 	 Μορτάκης	Α.

• Μόλυνση – Μετάδοση
• Από τη μόλυνση στη φλεγμονή
• Από τη φλεγμονή στην καρκινογένεση
• Ο ρόλος του ανοσοποιητικού και των μηχανισμών ογκοκαταστολής
• Ηλικία και καρκινογένεση από τους HPV
• Καθημερινή κλινική πρακτική (evidence based) με βάση τα ανωτέρω
• Ενημέρωση της γυναίκας με μόλυνση από HPV
• Ενημέρωση του συντρόφου της γυναίκας με μόλυνση από HPV 
• Εμβόλιο εναντίον του HPV: πώς παρασκευάζεται, πώς δρά, πόσο προστατεύει
• Ασφάλεια του εμβολίου εναντίον του HPV

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21.02.14
FRIDAY, 21.02.14
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6η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΆΙΡΕΙΆΣ
1ο HPV ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εντατικό σεμινάριο θεωρητικής κατάρτισης
σχετικά με την HPV λοίμωξη και τις συνέπειές της 

 15.30 – 16.30 ENOTHTA III: Συνέπειες HPV λοίμωξης – Διάγνωση, πρόγνωση 
	 	 Κολιόπουλος	Γ.

• Συνέπειες μόλυνσης από τύπους χαμηλού κινδύνου
• Πιθανότητες αυτόματης ίασης κονδυλωμάτων-θηλωμάτων
• Συνέπειες μόλυνσης από τύπους υψηλού κινδύνου
• Κακόηθες δυναμικό των διαφόρων υψηλού κινδύνου τύπων
• Παράγοντες που επηρεάζουν την διάρκεια και βαρύτητα της λοίμωξης
• Ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση χαμηλού βαθμού: τι είναι, πώς εξελίσσεται;
• Ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση μετρίου βαθμού: τι είναι, πώς εξελίσσεται;
• Ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση υψηλού βαθμού: τι είναι, πώς εξελίσσεται;
• Ανίχνευση του ιικού DNA στο πλαίσιο της διαγνωστικής διαδικασίας
• Είδη «HPV test», αξιολόγηση, ποιοτικός έλεγχος, ενδείξεις εφαρμογής

 16.30 – 17.00 ΕΝΟΤΗΤΑ IV: Συζήτηση, ερωτήσεις, απαντήσεις
	 	 Αγοραστός	Θ.,	Κολιόπουλος	Γ.,	Μορτάκης	Α.

17.00  Πέρας του 1ου HPV Σεμιναρίου – Παράδοση Πιστοποιητικών 
Παρακολούθησης

 17.00 – 17.30 Διάλειμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21.02.14
FRIDAY, 21.02.14
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6η ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΆΙΡΕΙΆΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ



6η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6th MEETING OF THE HELLENIC HPV SOCIETY
SCIENTIFIC PROGRAM

HPV
17.30 – 18.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ι - FREE COMUNICATIONS Ι 
	  Προεδρείο:	Τραϊανός	Β.,	Μοναστηριώτης	Π.,	Δαγκλής	Θ.
	  Chair:	Traianos	B.,	Monastiriotis	P.,	Daglis	Th.

1. Σύγκριση του επιπολασμού των HPV τύπων, του αποτελέσματος του τεστ Παπανικο-
λάου και των συνηθειών καπνίσματος σε πληθυσμό HPV θετικών γυναικών σε δυο 
μεγάλα αστικά κέντρα Ελλάδας και Γερμανίας
Χατζησταματίου	Κ.,	Κατσαμάγκας	Τ.,	Kaufmann	A.,	Janssen-Duerr	P.,	Σκεντέρη	Α.,	Λέκκα	
Ε.,	Μαγκλαβέρας	Ν.,	Θεοδωρίδης	Θ.,	Θ.	Soutschek	K.,	Boecher	O.,	Koch	I.,	Schneider	A.,	
Αγοραστός	Θ.

2. Αποτελέσματα πρώτου κύκλου πολυκεντρικής συγκριτικής μελέτης μεταξύ Ρap test 
και HPV test για την πρόληψη του τραχηλικού καρκίνου
Αγοραστός	Θ.,	Κατσαμάγκας	Τ.,	Χατζησταματίου	Κ.,	Κολιόπουλος	Γ.,	Θεοδωρίδης	Θωμ.,	
Μπόνη	Α.,	Σκεντέρη	Α.,	Αμπλιανίτης	Ι.,	Αγγελίδου	Σ.,	Βενιζέλος	Ι.,	Σωτηριάδης	Α.,	Κα-
λογιαννίδης	Ι.,	Λουφόπουλος	Α.,	Ρούσσο	Δ.,	Παπανικολάου	Α.,	Ταρλατζής	Β.,	Σεβαστιά-
δου	Π.,	Αθανασίου	Ε.,	Δεστούνη	Χ.,	Τσαρούχας	Δ.,	Καπλάνης	Κ.,	Μεσσήνης	Ι.,	Δαπόντε	
Α.,	Νέπκα	Χ.,	Αντσακλής	Α.,	Ροδολάκης	Α.,	Συμιακάκη	Η.,	Κασσάνος	Δ.,	Καρακίτσος	Π.,	
Δεκαβάλας	Γ.,	Αντωνάκης	Γ.,	Μιχαήλ	Γ.,	Σκόπα	Χ.,	Λυμπέρης	Β.,	Κουτλάκη	Ν.,	Γράψας	Ξ.,	
Παντίδου	Α,	Κωνσταντινίδης	Θεοχ.,	Κωνσταντινίδης	Θεόδ.

3. Μελέτη έκβασης περιπτώσεων ανίχνευσης ατύπων πλακωδών κυττάρων απροσδιο-
ρίστου σημασίας (ASCUS) κατά την κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου
Πετούσης	Σ.,	Μαργιούλα-Σιάρκου	Χ.,	Καλογιαννίδης	Ι.,	Δαγκλής	Θ.,	Μαυροματίδης	Γ.,	
ΠράπαςΝ.,	Ρούσσος	Δ.

 18.00 - 19.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ι - ROUND TABLE DISCUSSION I
  HPV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
  HPV INFECTION: A NOVEL PARAMETER IN EVERYDAY LIFE

	 	 Προεδρείο: Tαρλατζής	Β.,	Γκουτζιούλης	Μ.,	Γαρύφαλλος	Γ.	
	 	 Chair: Tarlatzis	B.,	Goutzioulis	Μ.,	Garyfallos	G.

  HPV λοίμωξη: συνειδητοποίηση μιας νέας απειλής 
  HPV infection: Realizing the new threat
	 	 	 Αγοραστός	Θ.
	 	 	 Agorastos	T.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21.02.14
FRIDAY, 21.02.14
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6η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6th MEETING OF THE HELLENIC HPV SOCIETY
SCIENTIFIC PROGRAM

  

  HPV στον άνδρα – Ο Κάσπερ μεταμορφώνεται
  HPV in men – Casper transforms
	 	 	 Χατζηχρήστου	Δ.
	 	 	 Chatzichristou	D.

  Ψυχοσεξουαλικές «παράπλευρες απώλειες» της HPV λοίμωξης
  Psychosexual “collateral damage” of HPV infection
	 	 	 Αθανασιάδης	Λ.
	 	 	 Athanasiadis	L.

 19.30 - 20.00 EΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
  OPENING CEREMONY – ADDRESSES

20.00 - 20.30  ΔΙΑΛΕΞΗ – LECTURE
  Προκαταλήψεις, νεωτερισμοί και προαγωγή ψυχικής υγείας 
  Prejudices, Novelties and Mental Health Promotion
	 	 	 Παπαγεωργίου	Χ.
	 	 	 Papageorgiou	Ch.

20.30  Cocktail Yποδοχής / Cocktail Reception

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21.02.14
FRIDAY, 21.02.14
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6η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6th MEETING OF THE HELLENIC HPV SOCIETY
SCIENTIFIC PROGRAM

HPV
08.00 – 08.45 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΙ - FREE COMUNICATIONS ΙI
	  Προεδρείο:	Βαβίλης	Δ.,	Νασιουτζίκη	Μ.,	Δίνας	Κ.
	  Chair:	Vavilis	D.,	Nasioutziki	Μ.,	Dinas	K.

4. Ποσοστό εμφάνισης υποτροπής τραχηλικής βλάβης μετά εκτομή τραχήλου με αγκύ-
λη διαθερμίας και συσχέτιση με επιδημιολογικές και ιστοπαθολογικές παραμέτρους
Μαργιούλα-Σιάρκου	Χ.,	Πετούσης	Σ.,	Καλογιαννίδης	Ι.,	Μαμόπουλος	Α.,	Μαυροματίδης	
Γ.,	Πράπας	Ν.,	Ρούσσος	Δ.

5. Μελέτη φυσικών αυτοαντισωμάτων σε HPV θετικές γυναίκες. Πρόδρομα αποτελέ-
σματα
Κωνσταντινίδης	Θ.,	 Τσίγαλου	 Χ.,	 Αλεξανδροπούλου	 Ι.,	 Νικολαΐδης	 Χ.,	 Παρασίδης	Θ.,	
Γκιόκα	Θ.,	Καμπουρομύτη	Γ.,	Κωνσταντινίδης	Θ.

6. Δυνατότητα εφαρμογής των αυτο-λαμβανόμενων ούρων και κολπικών δειγμάτων 
για την ανίχνευση των τύπων HPV 16,18,31,45 στον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας στην εγκυμοσύνη: μια πιλοτική αντιπροσωπευτική μελέτη
Μαντζάνα	Π.,	Πουρνάρας	Σ.,	Σκέντου	Χ.,	Δεληγεώργου	Ε.,	Κατσιούλης	Α.,	Χατζηχριστο-
δούλου	Χ.,	Μεσσήνης	Ι.,	Δαπόντε	Α.

7. Επιπολασμός και έκφραση ογκογόνων πρωτεϊνών Ε6/Ε7 στελεχών HPV υψηλού κιν-
δύνου σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας 30-52 ετών
Αργύρη	Ε.,	Τσιμπλάκη	Ε.,	Πανοτοπούλου	Ε.

08.45 – 10.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΙΙ - ROUND TABLE DISCUSSION ΙΙ
  HPV-ΛΟΙΜΩΞΗ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
  HPV INFECTION: EPIDEMIOLOGY – MOLECULAR BIOLOGY 

  Προεδρείο: Ρούσσο	Δ.,	Μακρυγιαννάκης	Α.,	Καπλάνης	Κ.,	Κυριαζής	Γ.
  Chair: Rousso	D.,	Makrigiannakis	A.,	Kaplanis	K.,	Kyriazis	G.

  Επιδημιολογία των HPV-σχετιζόμενων καρκίνων σε γυναίκες και άνδρες παγκοσμίως. 
Γιατί ορισμένοι μιλούν για «νέα επιδημία»; 

  Epidemiology of HPV-related cancers in women and men worldwide. Why some refer to 
it as a “new epidemic”? 

	 	 	 Κωνσταντινίδης	Θ.
	 	 	 Constantinidis	T.

  HPV DNA, E6, E7, L1, L2, E2, p16, E6/7 mRNA, p53, pRB, κινάσες, κυκλίνες, Ki67…. Τι 
από όλα αυτά πρέπει να γνωρίζει ο κλινικός ιατρός; 

  HPV DNA, E6, E7, L1, L2, E2, p16, E6/7 mRNA, p53, pRB, kinases, cyclines, Ki67…. From 
all these, what should the clinician know?

	 	 	 Λαμπρόπουλος	Α.
	 	 	 Lampropoulos	A.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 22.02.14
SATURDAY, 22.02.14
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6η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6th MEETING OF THE HELLENIC HPV SOCIETY
SCIENTIFIC PROGRAM

  Έχουν οι HPV-τύποι χαμηλού κινδύνου (6, 11, …) κακόηθες δυναμικό; 
  Do low risk HPV types (6,11,…) have malignant potential?
	 	 	 Πανοτοπούλου	Ε.
	 	 	 Panotopoulou	E.

  Ανοσιακή απάντηση του οργανισμού στην HPV-λοίμωξη – Πώς μπορεί και 
ανοσοδιαφεύγει ο ιός;

  Immune response to HPV infection. How can the virus escape the immune system? 
	 	 	 Βάρλα-Λευθεριώτη	Μ.
	 	 	 Varla-Leftherioti	M.

 
10.00 – 11.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΙΙΙ - ROUND TABLE DISCUSSION ΙΙΙ
  ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ: ΑΠΟ 

ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ HPV Ε7 ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ
  CERVICAL CANCER SCREENING: FROM PAPANICOLAOU TEST TO THE DETECTION OF 

HPV E7 PROTEIN

  Προεδρείο:	Διακομανώλης	Ε.,	Παρασκευαΐδης	Ε.,	Λουφόπουλος	Α.
	 	 Chair: Diakomanolis	E.,	Paraskevaidis	E.,	Loufopoulos	A.

  Evaluation of the different HPV tests for primary cervical cancer screening 
  Αξιολόγηση των διάφορων HPV tests για τον πληθυσμιακό έλεγχο πρώτης γραμμής με 

στόχο την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου
	 	 	 Cuzick	J.

  HPV testing via self-sampling: today’s performance and future perspectives in 
developed and developing countries 

  HPV testing μέσω αυτολήψης: η εφαρμογή του σήμερα και οι μελλοντικές προοπτικές 
σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες

	 	 	 Kaufmann	A.

  Detection of HPV E7 oncoprotein in cervical cancer screening: the ultimate decision (?)
  Ανίχνευση της HPV ογκοπρωτεϊνης E7 στο πλαίσιο πληθυσμιακού ελέγχου για την 

πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου: το απόλυτο αποτέλεσμα (;)
	 	 	 Jansen-Duerr	P.

 11.30 – 12.00 Διάλειμμα – Καφές / Break - Coffee

ΣΑΒΒΑΤΟ, 22.02.14
SATURDAY, 22.02.14
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6η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6th MEETING OF THE HELLENIC HPV SOCIETY
SCIENTIFIC PROGRAM

HPV
 12.00 – 12.30 ΔΙΑΛΕΞΗ I – LECTURE Ι
  Προεδρείο:	Τζαφέττας	Ι.,	Ροδολάκης	Α.
  Chair:	Tzafettas	J.,	Rodolakis	A.

  Therapeutic HPV vaccines: therapeutic effect with prophylactic as well as with 
therapeutic HPV vaccines in patients with HPV-related diseases 

  Θεραπευτικά HPV εμβόλια: θεραπευτική δράση μe προφυλακτικά καθώς και με 
θεραπευτικά εμβόλια σε άτομα με HPV - σχετιζόμενες παθήσεις 

	 	 	 Kaufmann	A.

	12.30 – 14. 10 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΙV - ROUND TABLE DISCUSSION ΙV
  ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ HPV-ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΑΝΔΡΕΣ 
  VACCINATION FOR THE PREVENTION OF HPV-RELATED DISEASES IN WOMEN AND MEN

	 	 Προεδρείο: Κωνσταντόπουλος	Α., Αγοραστός	Θ.,	Αλεξανδράκης	Γ.,	Κολοκοτρώνης	Α.
	 	 Chair: Konstantopoulos	A., Agorastos	T.,	Alexandrakis	G.,	Kolokotronis	A.

  HPV εμβολιασμός εναντίον κονδυλωμάτων - θηλωμάτων 
  HPV vaccination against condylomas - papillomas
	 	 	 Παπανικολάου	Α.
	 	 	 Papanikolaou	A.

  HPV εμβολιασμός εναντίον του καρκίνου τραχήλου μήτρας με το τετραδύναμο εμβόλιο
  HPV vaccination with the quadrivalent vaccine against cervical cancer 
	 	 	 Αγοραστός	Θ.
	 	 	 Agorastos	T.

  HPV εμβολιασμός εναντίον του καρκίνου του πρωκτού 
  HPV vaccination against anal cancer
	 	 	 Μαυρογιάννη	Π.
	 	 	 Mavrogianni	P.

  Προοπτικές HPV εμβολιασμού εναντίον του καρκίνου του στοματοφάρυγγα 
  Prospects of HPV vaccination against oropharyngeal cancer
	 	 	 Γκάγκαρη	Ε.
	 	 	 Gagari	E.

 
14.10 – 14.30 ΔΙΑΛΕΞΗ II – LECTURE II
  Προεδρείο:	Αγοραστός	Θ.,	Φωτίου	Σ.
  Chair:	Agorastos	T.,	Fotiou	S.

  HPV εμβολιασμός εναντίον του καρκίνου τραχήλου μήτρας με το διδύναμο εμβόλιο 
  HPV vaccination with the bivalent vaccine against cervical cancer 
	 	 	 Χαϊδόπουλος	Δ.
	 	 	 Chaidopoulos	D.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 22.02.14
SATURDAY, 22.02.14
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 14.30 – 15.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ IIΙ - FREE COMUNICATIONS III
	  Προεδρείο:	Ακρίβος	Θ.,	Ματαλλιωτάκης	Ι.,	Θεοδωρίδης	Θωμ.
	  Chair:	Akrivos	T.,	Matalliotakis	J.,	Theodoridis	Th.

8. Κατανομή των HPV-υποτύπων σε δείγμα γυναικών και ανδρών από την Κρήτη
Μπαλαντίνου	Ε.,	Μπατάκης	Ε.,	Μπατάκης	Χ.	

9. The “stress peptide” CRH is expressed in the hela cervical cancer cell line model, which 
is human papilloma virus (HPV) positive and up-regulates the expression of fas ligand
Taliouri	E.,	Vrekoussis	T.,	Vergetaki	A.,	Agorastos	T.,	Makrigiannakis	A.

10. Fasl expression is time-dependently regulated by CRH in hela cells, the in vitro model 
of human cervical cancer.
Τaliouri	Ε.,	Vergetaki	E.	,Papakonstanti	E.A.,	Agorastos	T.,	Makrigiannakis	A.

 
15.00 – 15.30 Διάλειμμα / Break

 15.30 – 17.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ V - ROUND TABLE DISCUSSION V
  ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ
  CLINICAL PRESENTATION AND TREATMENT OF CONDYLOMAS AND PAPILLOMAS

	 	 Προεδρείο:	Δεκαβάλας	Γ.,	Χατζηχρήστου	Δ.,	Θεμελής	Χ.,	Σωτηριάδης	Δ.
	  Chair:	Dekavalas	G.,	Chatzichristou	D.,	Themelis	C.,	Sotiriadis	D.

  Γεννητική περιοχή της γυναίκας 
  Female genital area 
	 	 	 Μορτάκης	Α.
	 	 	 Mortakis	A.

  Γεννητική περιοχή του άνδρα 
  Male genital area 
	 	 	 Κολιάκος	Ν.
	 	 	 Koliakos	N.

  Πρωκτός και περιπρωκτική περιοχή 
  Anus and perianal area 
	 	 	 Μπουμπόναρης	Α.
	 	 	 Boubonaris	A.

  Στοματική κοιλότητα
  Oral cavity
	 	 	 Γκάγκαρη	Ε.
	 	 	 Gagari	E.
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  Λάρυγγας – Υποτροπιάζουσα λαρυγγική θηλωμάτωση 
  Larynx – Recurrent Laryngeal Papillomatosis
	 	 	 Καρασμάνης	Η.
	 	 	 Karasmanis	I.

  Δέρμα
  Skin
	 	 	 Πατσατσή	Α.
	 	 	 Patsatsi	A.

 
17.15 – 18.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ VΙ - ROUND TABLE DISCUSSION VΙ
  ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (SCREENING) ΓΙΑ THN ΠΡΟΛΗΨΗ HPV-ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΡΚΙΝΩΝ
  SCREENING FOR THE PREVENTION OF HPV-RELATED CANCERS

	 	 Προεδρείο:	Κρεατσάς	Γ.,	Σκεντέρη	Α.,	Ακριβιάδης	Ε.,	Σκλαβούνου	Α.
	 	 Chair:	Creatsas	G.,	Skenteri	A.,	Akriviadis	E.,	Sklavounou	A.

  Πληθυσμιακός έλεγχος για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου: PΑΡ testing ή 
HPV DNA testing ή και τα δύο (Co-testing); 

  Screening for the prevention of cervical cancer: PAP testing, HPV DNA testing or both 
(Co-testing)? 

	 	 	 Κολιόπουλος	Γ.
	 	 	 Koliopoulos	G.

  Σύγκριση της αποτελεσματικότητας μεταξύ PΑΡ test και HPV DNA test στον 
πληθυσμιακό έλεγχο για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου: Πρόδρομα 
αποτελέσματα της ελληνικής πολυκεντρικής μελέτης 

  Comparison of the efficacy of PAP testing and HPV DNA testing in primary cervical 
cancer screening: Preliminary results of the Hellenic Multicentre Study 

	 	 	 Κατσαμάγκας	Τ.
	 	 	 Katsamagkas	T.

  Πληθυσμιακός έλεγχος για την πρόληψη του καρκίνου του πρωκτού 
  Screening for the prevention of anal cancer 
	 	 	 Μαυρογιάννη	Π.
	 	 	 Mavrogianni	P.

  Προοπτικές πληθυσμιακού ελέγχου για την πρόληψη του στοματοφαρυγγικού 
καρκίνου

  Prospects of screening for the prevention of oropharyngeal cancer
	 	 	 Λουλουδιάδης	Κ.
	 	 	 Louloudiadis	K.

 
18.15 – 18.40 Διάλειμμα- Καφές / Break - Coffee
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	18.40 – 20.50 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ VII - ROUND TABLE DISCUSSION VII 
  ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΑ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ HPV-ΛΟΙΜΩΞΗΣ
  CARCINOGENESIS IN VARIOUS ORGANS AS A CONSEQUENCE OF HPV INFECTION

  Προεδρείο:	Μεσσήνης	Ι.,	Σέμογλου	Χ.,	Κωνσταντινίδης	Ι.,	Ακριβιάδης	Ε.
	  Chair:	Messinis	J.,	Semoglou	C.,	Constantinidis	J.,	Akriviadis	E.

  Αιδοίο - κόλπος 
  Vulva - Vagina 
	 	 	 Καλογιαννίδης	Ι.
	 	 	 Kalogiannidis	J.

  Πρωκτός – Περιπρωκτική χώρα – Περίνεο 
  Anus – Perianal area - Perineum 
	 	 	 Σπανός	Κ.
	 	 	 Spanos	K.

  Δέρμα 
  Skin 
	 	 	 Νικολαΐδου	Η.
	 	 	 Nikolaidou	E.

  Πέος 
  Penis 
	 	 	 Χατζημουρατίδης	Κ.
	 	 	 Chatzimouratidis	K.

  Στοματική κοιλότητα, Χείλη 
  Oral cavity - Lips 
	 	 	 Σκλαβούνου	Α.
	 	 	 Sklavounou	Α.

  Στοματοφάρυγγας, Αμυγδαλές 
  Oropharynx - Tonsils 
	 	 	 Χατζηαβραμίδης	Α.
	 	 	 Chatziavramidis	A.

  Λάρυγγας 
  Larynx 
	 	 	 Νικολαΐδης	Β.
	 	 	 Nikolaidis	V.

  Οισοφάγος 
  Esophagus 
	 	 	 Γεωργαντής	Γ.
	 	 	 Georgantis	G.
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 08.00 – 09.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙV - FREE COMUNICATIONS ΙV
  Προεδρείο: Ρελάκης	K.,	Καβαλλάρης	Α.,	Ζαφράκας	Μ.
  Chair: Relakis	K.,	Kavallaris	A.,	Zafrakas	M.

11. Παράγοντες που επιδρούν στη ζήτηση προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας από νέες γυναίκες
Σκρουμπέλος	Α.,	Κυριόπουλος	Γ.

12. Διατήρηση της γονιμότητας σε νέες γυναίκες με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
Ροδολάκης	Α.,	Θωμάκος	Ν.,	Βλάχος	Γ.,	Χαϊδόπουλος	Δ.,	Σωτηροπούλου	Μ.,	Παπασπύ-
ρου	Ε.,	Κουτρούμπα	Ι.,	Μουλοπούλου	Α.,	Λουτράδης	Δ.

13. Διατήρηση  γονιμότητας με κοιλιακή ριζική τραχηλεκτομή για καρκίνο τραχήλου μή-
τρας σε κύηση 14 εβδομάδων
Ροδολάκης	Α.,	Βλάχος	Γ.,	Θωμάκος	Ν.,	Χαϊδόπουλος	Δ.	Μεσογίτης	Σ.,	Δασκαλάκης	Γ.,	
Ντόμαλη	Κ.,	Κουτρούμπα	Ι.,	Σωτηροπoύλου	Μ.,	Μουλοπούλου	Α.,	Λουτράδης	Δ.

14. Νόσος Ρaget στο αιδοίο: Μελέτη κλινικοπαθολογικών παραγόντων και θεραπευτικής 
προσέγγισης σε ένα κέντρο αναφοράς.
Κουτρούμπα	Ι.,	Χαϊδόπουλος	Δ.,	Θωμάκος	Ν.,	Σωτηροπούλου	Μ.,	Καθοπούλης	Ν.,	Βλά-
χος	Γ.,	Ροδολάκης	Α.

15. Ανίχνευση ΗPV DNA και HPV E6/E7 mRNA σε ασθενείς με πλακώδες καρκίνωμα της 
γλώσσας
Tσιμπλάκη	E.,	Aργύρη	E.,	Πανοτοπούλου	Ε.

 09.00 – 10.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ VIII - ROUND TABLE DISCUSSION VIII
  HPV-ΛΟΙΜΩΞΗ ΣΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - HPV-INFECTION IN OBSTETRICS 
 	 Προεδρείο: Αντσακλής	Α.,	Κασσάνος	Δ.,	Στέφος	Θ.,	Παπαντωνίου	Ν.
	 	 Chair:	Antsaklis	A.,	Kassanos	D.,	Stefos	T.,	Papantoniou	Ν.

  ΗPV μόλυνση του αμνιακού υγρού, του πλακούντα, του εμβρύου 
  ΗPV infection of the amniotic fluid, the placenta and the fetus 
	 	 	 Δαπόντε	Α.
	 	 	 Daponte	A.

  Τρόπος διενέργειας του τοκετού ως παράμετρος αύξησης ή ελάττωσης του κινδύνου 
μόλυνσης του νεογνού 

  Mode of delivery as a parameter that increases or decreases the probability of neonatal 
HPV infection 

	 	 	 Σωτηριάδης	Α.
	 	 	 Sotiriadis	A.
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  Yπάρχει συσχέτιση μεταξύ HPV λοίμωξης και μαιευτικών επιπλοκών (πρόωρου τοκε-
τού, πρόωρης ρήξης υμένων, προεκλαμψίας, πλακουντιακής ανεπάρκειας); 

  Is there an association between HPV infection and obstetrical complications (premature 
delivery, preterm premature rupture of membranes, preeclampsia, placental 
insufficiency)? 

	 	 	 Χατζησταματίου	Κ.
	 	 	 Chatzistamatiou	K.

  Προηγηθείσα χειρουργική θεραπεία CIN και αύξηση του ποσοστού εμφάνισης πρόω-
ρου τοκετού σε επόμενη εγκυμοσύνη: ευθύνεται η θεραπεία, η νόσος ή και τα δύο;

  Previous surgical CIN treatment and increase of the probability of preterm delivery at 
subsequent pregnancies. Are the treatment, the disease or both responsible?

	 	 	 Κυργίου	Μ.
	 	 	 Kyrgiou	M.

 10.30 – 11.00 Διάλειμμα – Καφές / Break - Coffee

 11.00 – 12.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ IX - ROUND TABLE DISCUSSION IX
  HPV-ΛΟΙΜΩΞΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ - HPV-INFECTION IN PEDIATRICS 
  Προεδρείο:	Κωνσταντόπουλος	Α.,	Εμποριάδου	Μ.,	Καβαλιώτης	Ι.
	 	 Chair:	Constantopoulos	A.,	Emporiadou	M.,	Kavaliotis	J.

  HPV λοίμωξη στα νεογνά και βρέφη – Παθογένεση, εξέλιξη και πρόγνωση 
  HPV infection in neonates and infants – Pathogenesis, evolution and prognosis 
	 	 	 Δρόσου-Αγακίδου	Β.
	 	 	 Drosou-Agakidou	V.

  HPV λοίμωξη στα παιδιά – Πώς έγινε η μόλυνση; Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει;
  HPV infection in children – How did it happen? What are its consequences? 
	 	 	 Χατζηστυλιανού	Μ.
	 	 	 Chatzistilianou	M.

  HPV λοίμωξη στους εφήβους και στις έφηβες – Η σημαντικότερη ηλικία!
  HPV infection in adolescents – The most important age!
	 	 	 Γαλλή-Τσινοπούλου	Α.
	 	 	 Galli-Tsinopoulou	A.
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 12.00 – 12.30 ΔΙΑΛΕΞΗ III – LECTURE III
  Προεδρείο:	Ροηλίδης	E.,	Λυμπέρης	Β.
	 	 Chair:	Roilidis	E.,	Lymberis	V.
  ΗPV εμβολιασμός: η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκοσμίως 
  ΗPV vaccination: current situation in Greece, Europe and worldwide
	 	 	 Κωνσταντόπουλος	Α.
	 	 	 Konstantopoulos	A.

 12.30 – 14.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ X - ROUND TABLE DISCUSSION X
  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ HPV-ΛΟΙΜΩΞΗ
  SPECIAL ISSUES RELATED TO HPV-INFECTION
	  Προεδρείο:	Καλανταρίδου	Σ.,	Γαλάζιος	Γ.,	Καραγιάννης	Α.,	Ανδρεάδης	Χ.
	 	 Chair:	Kalantaridou	S.,	Galazios	G.,	Karagiannis	A.,	Andreadis	Ch.

  HPV-λοίμωξη και υπογονιμότητα
  HPV-infection and subfertility
	 	 	 Αντωνάκης	Γ.
	 	 	 Antonakis	G.

  HPV-λοίμωξη και καρδιαγγειακά νοσήματα
  HPV-infection and cardiovascular diseases
	 	 	 Σκέμπερης	Β.
	 	 	 Skemperis	V.

  Συσχέτιση της ΗPV-λοίμωξης με άλλους καρκίνους (πνευμόνων, μαστού, ουροδόχου 
κύστης, …)

  Relation of HPV-infection to other cancers (lungs, breast, bladder,….)
	 	 	 Εμμανουηλίδης	Χ.
	 	 	 Emmanouilides	Ch.

  Ιδιαίτερη βιολογική συμπεριφορά και διαφοροποιημένη ογκολογική αντιμετώπιση 
ασθενών με HPV(+) καρκίνο κεφαλής - τραχήλου

  Distinct biological behavior and modified oncological management of patients with 
HPV(+) head and neck cancer

	 	 	 Βλάχτσης	Κ.
	 	 	 Vlachtsis	K.

14.00   EΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ
  EXAMINATION FOR CERTIFICATION IN COLPOSCOPY
  Επιτροπή εξετάσεων HSCCP:	Παρασκευαΐδης	Ε.,	Λουφόπουλος	Α.,	Μπιλιράκης	Ε.
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 14.00 – 15.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ XΙ - ROUND TABLE DISCUSSION XI 
  ΚΟΙΝΩΝΙΚO-OIKONOMIKEΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ HPV-ΛΟΙΜΩΞΗΣ
  SOCIO-ECONOMIC PARAMETERS OF HPV-INFECTION
  Προεδρείο:	Κυριόπουλος	Ι.,	Κωνσταντινίδης	Θ.,	Πράπας	Ν.,	Μπένος	Α.
	 	 Chair:	Kyriopoulos	J.,	Constantinidis	T.,	Prapas	N.,	Benos	A.

  HPV-σχετιζόμενες παθήσεις και η επίπτωσή τους στη Δημόσια Υγεία και στις δαπάνες υγείας 
  HPV-related diseases and their impact on Public Health and health expenses 
	 	 	 Σκρουμπέλος	Α.
	 	 	 Skroumbelos	A.

  Ενημέρωση σχετικά με την HPV μόλυνση και διενέργεια του HPV εμβολιασμού ως 
αντικείμενα ιατρικής φροντίδας που προσφέρει ο γενικός ιατρός 

  Education on HPV infection and implementation of HPV vaccination as health care 
objectives provided by the General Practitioner

	 	 	 Συμεωνίδης	Α.
	 	 	 Symeonidis	A.

  Ενημέρωση για την πρόληψη του καρκίνου της γεννητικής περιοχής της γυναίκας και 
προώθηση του HPV εμβολιασμού ως αντικείμενα δραστηριοτήτων της μαίας 

  Education on the prevention of female genital cancer and promotion of HPV vaccination 
as objectives of midwifery practice

	 	 	 Μοσχάκη	Β.
	 	 	 Moschaki	V.

  Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την HPV 
λοίμωξη, τις συνέπειές της και την δυνατότητα πρόληψης με εμβολιασμό

  Mass Media and information of the public regarding HPV infection, its consequences 
and the possibility of prevention through vaccination

	 	 	 Σουφλέρη	Ι.
	 	 	 Soufleri	I.

  Όμιλοι εθελοντών και Οργανώσεις γυναικών στην προσπάθεια πρόληψης του καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας

  Volunteer groups and women organizations in the effort to prevent cervical cancer.
	 	 	 Κορλέτη	Μ.	(ΑγκαλιάΖΩ)
	 	 	 Korleti	M.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 23.02.14
SUNDAY, 23.02.14

27



6η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6th MEETING OF THE HELLENIC HPV SOCIETY
SCIENTIFIC PROGRAM

HPV
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ANAKOINΩΣΕΙΣ - e-POSTERS

 1. Υπογραφή του πρωτεωμικού εκκριτώματος φυσιολογικών και καρκινικών κυτ-
ταρικών σειρών του τραχήλου της μήτρας

	 	 Παππά	Κ.,	Κοντοστάθη	Γ.,	Ζωϊδάκης	Ι.,	Βλάχου	Α.,	Αγοραστός	Θ.,	Ανάγνου	Ν.	

 2. Πρωτεωμικές υπογραφές κυτταρικών σειρών από καρκίνο του τραχήλου της 
μήτρας

	 	 Παππά	Κ.,	Λυγηρού	Β.,	Ζωϊδάκης	Ι.,	Βλάχου	A.,	Αγοραστός	Θ.,	Ανάγνου	Ν.	

 3. Μόλυνση από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) στην εφηβική ηλικία
  Κώστογλου	Ε.

 4. Η τηλεόραση ως μέσο διαμόρφωσης της σεξουαλικής συμπεριφοράς των 
νέων

	 	 Καλαμπαλίκη	Ο.,	Ζούπας	Π.	,	Χολέβα	Χ.,	Μυρωνίδου-Τζουβελέκη	Μ.	

 5. HPV Εμβολιασμός – Εμβολιαστικά δεδομένα και βαθμός ενημέρωσης
  Παντατοσάκης	Ε.,	Αλχαζίδου	Ε.	,	Πετράκος	Γ.

 6. Αποδοχή των HPV εμβολίων από τις γυναίκες της Νάουσας
	 	 Αθανασίου	Ε.,	Κολτσίδα	Ε.,	Οικονόμου	Ν.,	Ελευθεριάδης	Σ.

 7. Αντιμετώπιση κυτταρολογικής διάγνωσης ASC-US με χρήση HPV DNA testing 
ως μεθόδου διαλογής

  Αργυρίδης	Σ.

 8. Αποτελεσματικότητα test Pap ThinPrep ως μεθοδος screening στον πληθυσμο 
της κρητης

	 	 Λέκκα	Κ.,	Βελεγράκης	Α.,	Καμπουράκη	Μ.,	Αγγελάκη	Κ.,	Ματαλλιωτάκης	Μ.,	Δημοσθέ-
νους	Ε.,	Μαστοράκης	Ν.

 9. Κολποσκοπικά και ιστοπαθολογικά ευρήματα σε τεστ Παπανικολάου με ορια-
κές αλλοιώσεις (borderline smears)

  Μίχος	Γ.,	Εvans	H.

 10. Επιδημιολογική μελέτη της επίπτωσης των ερπητοϊών (HSV 1-8) σε τραχηλικά 
δείγματα high risk HPV θετικών γυναικών (με η χωρίς ενδοεπιθηλιακή νεοπλα-
σία) από το ιατρείο κολποσκόπησης και παθολογίας τραχήλου πανεπιστημια-
κής Κλινικής: πρόδρομη ανακοίνωση

	 	 Νασιουτζίκη	Μ.,	Τιμαμοπούλου	Ε.,	Χατζής	Π.,	Τσαμπάζης	Ν.,	Δανιηλίδης	Α.,	Χατζηστα-
ματίου	Κ.,	Χίτζιος	Δ.,	Οικονόμου	Ζ.,	Πρατίλας	Γ.,	Αγοραστός	Θ.,	Λουφόπουλος	Α.
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 11. Συχνότητα αναφοράς παθολογικών αποτελεσμάτων τραχηλικών κυτταρολο-
γικών επιχρισμάτων και συσχέτιση με ιστολογικά αποτελέσματα κολποσκοπι-
κών βιοψιών

	 	 Αργυρίδης	Σ.

 12. Παθολογικό κυτταρολογικό τραχηλικό επίχρισμα κατά την κύηση: παρουσία-
ση περιστατικού

	 	 Αργυρίδης	Σ.

 13. Γνώσεις για τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) και σεξουαλική συμπε-
ριφορά των νέων γυναικών στην Ελλάδα

	 	 Βατοπούλου	Α.,Ιορδανίδου	Ε.,	Αγοραστός	Θ.,	Θεοδωρίδης	Θ.,	Αθανασιάδης	Λ.,	Παπανι-
κολάου	Α.,Ταρλατζής	Β.

16.00  Πέρας της 6ης Συνόδου της Ελληνικής HPV Εταιρείας - Παράδοση Πιστοποιητι-
κών Παρακολούθησης

  End of the 6th Meeting of the Hellenic HPV Society - Certification of Attendance

 16.00 – 17.00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  GENERAL ASSEMBLY OF THE HELLENIC HPV SOCIETY 
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HPV

Cuzick Jack Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο Αγγλίας για τον Καρκίνο, Ινστιτούτο Wolfson Προληπτικής 
Ιατρικής, Queen Mary’s Ιατρική και Οδοντιατρική Σχολή, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Kaufmann Andreas Υφηγητής, Εργαστήριο Ογκολογικής Ανοσολογίας, Γυναικολογική Κλινική, Νοσοκομείο Charite 
Benjamin Franklin, Βερολίνο, Γερμανία

Jansen-Duerr Pidder Μικροβιολόγος, Ινστιτούτο Ιατροβιολογικών Ερευνών, Πανεπιστήμιο ΄Ινσμπρουκ, Αυστρία

Αγοραστός Θεόδωρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Αθανασιάδης Λουκάς Επίκουρος Καθηγητής, A΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 
Θεσσαλονίκη

Ακριβιάδης Ευάγγελος Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Δ΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο 
Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Ακρίβος Θρασύβουλος Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, τ. Διευθυντής της Γυναικολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΜΕΤΑΞΑ, 
Πειραιάς

Αλεξανδράκης Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής της Γαστρεντερολογικής Κλινικής, 
Νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ, Αθήνα

Ανδρεάδης Χαράλαμπος Παθολόγος-Ογκολόγος, Διδάκτωρ Δ.Π.Θ., Διευθυντής του 3ου Τμήματος Κλινικής Ογκολογίας 
Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη

Αντσακλής Άρις Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα

Αντωνάκης Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών, 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, Πάτρα

Βαβίλης Δημήτριος Καθηγητής, Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 
Θεσσαλονίκη

Βάρλα-Λευθεριώτη Μαρία Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια του Ανοσοβιολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου-Μαιευτηρίου 
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», Αθήνα

Βλαχτσής Κωνσταντίνος Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Ω.Ρ.Λ. Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», 
Θεσσαλονίκη

Γαλάζιος Γεώργιος Καθηγητής, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

Γαλλή-Τσινοπούλου Ασημίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δ΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 
Θεσσαλονίκη

Γαρύφαλλος Γεώργιος  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής της Β΄ Ψυχιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Γεωργαντής Γεώργιος Γενικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ., Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Γκάγκαρη Ελένη Επίκουρη Καθηγήτρια, Υπεύθυνη Στοματολογικού Ιατρείου, Α’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική 
Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων «Α. 
Συγγρός», Αθήνα

Γκουτζιούλης Μιχαήλ Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Δαγκλής Θεμιστοκλής Μαιευτήρ - Γυναικολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Γ’ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής 
Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Δαπόντε Αλέξανδρος Αναπληρωτής Καθηγητής, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα

Δεκαβάλας Γεώργιος Καθηγητής, Διευθυντής της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, Πάτρα

Διακομανώλης Εμμανουήλ Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Δίνας Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής, Β΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο 
Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Δρόσου-Αγακίδου Βασιλική Καθηγήτρια, Διευθύντρια της Νεογνολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, 
Θεσσαλονίκη

Εμμανουηλίδης Χρήστος  Παθολόγος-Ογκολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια (UCLA), Η.Π.Α., 
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη

Εμποριάδου Μαρία Καθηγήτρια, Διευθύντρια της Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 
Θεσσαλονίκη

Ζαφράκας Μενέλαος Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Τ.Ε.Ι., Πρόεδρος Τμήματος Μαιευτικής, 
Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Θεμελής Χρήστος Αναπληρωτής Καθηγητής, Β΄ Ω.Ρ.Λ. Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 
Θεσσαλονίκη

Θεοδωρίδης Θωμάς Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Διευθυντής του Κέντρου Οικογενειακού 
Προγραμματισμού του Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου, Θεσσαλονίκη

Καβαλιώτης Ιωάννης Παιδίατρος, τ. Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Λοιμωδών Νοσημάτων, 
Θεσσαλονίκη

Καβαλλάρης Ανδρέας Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, Υφηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Luebeck 
Γερμανίας, Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη

Καλανταρίδου Σοφία Καθηγήτρια, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Καλογιαννίδης Ιωάννης Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Γ΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής 
Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Καπλάνης Κωνσταντίνος Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ της Γυναικολογικής Κλινικής Αντικαρκινικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη

Καραγιάννης Αστέριος Καθηγητής, Διευθυντής της Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο 
Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Καρασμάνης Ηλίας Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ. Ω.Ρ.Λ. Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκης

Κασσάνος Δημήτριος Καθηγητής, Διευθυντής της Γ΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟ, Αθήνα

Κατσαμάγκας Ταξιάρχης Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής 
Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Κολιάκος Νικόλαος Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β΄ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Κολιόπουλος Γεώργιος Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, Επιμελητής Α΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Γενικού 
Νοσοκομείου-Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», Αθήνα 

Κολοκοτρώνης Αλέξανδρος Καθηγητής, Εργαστήριο Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Κορλέτη Μανιώ Αντιπρόεδρος Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ», Αθήνα

Κρεατσάς Γεώργιος Καθηγητής, Διευθυντής της Β΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Κυργίου Μαρία Consultant Gynaecologic Oncologist - Honorary Senior Lecture, Queen Charlotte’s and Chelsea 
- Hammersmith Hospital, Imperial Healthcare NHS Trust, Department of Surgery and Cancer, 
Imperial College

Κυριαζής Γεώργιος Καθηγητής Βιοπαθολογίας-Ανοσολογίας, Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο «Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Θεσσαλονίκη

Κυριόπουλος Ιωάννης Καθηγητής, τ. Διευθυντής του Τομέα Οικονομικών της Υγείας Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
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HPV

Κωνσταντινίδης Θεόδωρος Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Κωνσταντινίδης Ιωάννης Καθηγητής, Διευθυντής της Β΄ ΩΡΛ Κλινικής Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Κωνσταντόπουλος Ανδρέας Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Παιδιατρικής Εταιρείας, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Παιδιατρικής 
Εταιρείας, Αθήνα

Λαμπρόπουλος Αλέξανδρος Καθηγητής Βιολογίας, Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 
Θεσσαλονίκη

Λουλουδιάδης Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Προληπτικής Ιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας 
Εμφυτευμάτων, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Λουφόπουλος Αριστοτέλης Καθηγητής, Διευθυντής της Β΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο 
Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Λυμπέρης Βασίλειος Καθηγητής, Διευθυντής της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

Μακρυγιαννάκης Αντώνιος Καθηγητής, Διευθυντής της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Κρήτης, 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης

Ματαλλιωτάκης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Βενιζελείου 
Νοσοκομείου Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης

Μαυρογιάννη Παναγιώτα Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Ε.Σ.Υ. Γαστρεντερολογικής Κλινικής Θριάσιου Νοσοκομείου, 
Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου ΝΙΜΙΤΣ, Αθήνα

Μεσσήνης Ιωάννης Καθηγητής, Διευθυντής της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα

Μοναστηριώτης Παναγιώτης Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, Θεσσαλονίκη

Μορτάκης Αλέξανδρος Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα

Μοσχάκη Βικτωρία Μαία, Πρόεδρος Συλλόγου Μαιών-Μαιευτών Εφετείου Ν. Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο 
Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Μπιλιράκης Ευριπίδης Διδάκτωρ Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ειδικός Γραμματέας Ελληνικής 
Εταιρείας Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης

Μπουμπόναρης Αλέξανδρος Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Μπένος Αλέξιος Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Α.Π.Θ., Εργαστήριο Υγιεινής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Νασιουτζίκη Μαρία Κυτταρολόγος, τ. Πρόεδρος Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Επιστημονικός Συνεργάτης 
Β΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Εργαστήριο Μοριακής Κυτταρολογίας, Γενικό 
Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη 

Νικολαΐδης Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής, Β΄ ΩΡΛ Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Νικολαΐδου Ηλέκτρα Επίκουρη Καθηγήτρια, Α’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων «Α. Συγγρός», Αθήνα

Πανοτοπούλου Εύη Μοριακή Ιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Ιολογίας, Κέντρο Ογκολογικής Έρευνας και Πειραματικής 
Χειρουργικής, ΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας», Αθήνα

Παπαγεωργίου Χαράλαμπος Καθηγητής, Διευθυντής της Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο 
«ΑΤΤΙΚΟ», Αθήνα

Παπανικολάου Αλέξιος Αναπληρωτής Καθηγητής, Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Παπαντωνίου Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής, Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Αθήνα
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Παρασκευαΐδης Ευάγγελος Καθηγητής, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κολποσκόπησης

Πατσατσή Αικατερίνη Λέκτορας, Β΄ Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Πράπας Νικόλαος Καθηγητής, Γ΄ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, 
Θεσσαλονίκη

Ρελάκης Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης, 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης

Ροδολάκης Αλέξανδρος Αναπληρωτής Καθηγητής, Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Αθήνα

Ροηλίδης Εμμανουήλ Καθηγητής, Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη 

Ρούσσο Δαυίδ Καθηγητής, Διευθυντής της Γ’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο 
Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Σέμογλου Χρήστος Καθηγητής Χειρουργικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Σκέμπερης Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο 
Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Σκεντέρη Αλκμήνη Κυτταρολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Κυτταρολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, 
Θεσσαλονίκη

Σκλαβούνου Αλεξάνδρα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Σκρουμπέλος Αναστάσιος Οικονομολόγος, Ερευνητής Οικονομικών Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

Σουφλέρη Ιωάννα Δημοσιογράφος, Δημοσιογραφικός Οργανσμός Λαμπράκη, Αθήνα

Σπανός Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής, Α΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Στέφος Θεόδωρος Καθηγητής, Διευθυντής της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

Συμεωνίδης Αθανάσιος Γενικός Ιατρός, Διευθυντής Κ.Υ.Ν. Μηχανιώνας, Υπεύθυνος Επιτροπής Εκπαίδευσης ΕΛΕΓΕΙΑ, 
Θεσσαλονίκη

Σωτηριάδης Αλέξανδρος Επίκουρος Καθηγητής, Β’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο 
Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Σωτηριάδης Δημήτριος Καθηγητής, Διευθυντής της Β΄ Δερματολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 
Θεσσαλονίκη

Ταρλατζής Βασίλειος Καθηγητής, Διευθυντής της Α΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Τζαφέττας Ιωάννης Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Τραϊανός Βασίλειος Μαιευτήρ - Γυναικολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Φωτίου Στυλιανός Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα

Χαϊδόπουλος Δημήτριος Λέκτορας, Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, 
Αθήνα

Χατζηαβραμίδης Άγγελος Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Β΄ Ω.Ρ.Λ. Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής, Β’ Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Χατζησταματίου Κίμων Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής 
Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη 

Χατζηστυλιανού Μαρία Καθηγήτρια, Διευθύντρια της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
«ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Χατζηχρήστου Δημήτριος Καθηγητής, Β΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
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ΕΥΧΆΡΙΣΤΙΕΣ

Η	Οργανωτική	Επιτροπή	της	6ης	Συνόδου	της	Ελληνικής	Εταιρείας	Έρευνας	και	Αντιμετώπισης	του	Ιού	των	
θηλωμάτων	(HPV),	ευχαριστεί	τις	παρακάτω	αναφερόμενες	Εταιρείες	για	την	συμβολή	τους	στην	άρτια	

διοργάνωση	της	επιστημονικής	αυτής	διαδήλωσης.

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
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HPV
1. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΩΝ HPV ΤΥΠΩΝ, ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
HPV ΘΕΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ*
Χατζησταματίου Κ.1, Κατσαμάγκας Τ.1, Kaufmann A.2, Janssen-Duerr P.3, Σκεντέρη Α.4, Λέκκα Ε.5, 
Μαγκλαβέρας Ν.5, Θεοδωρίδης Θ.6, Θ. Soutschek K.7, Boecher O.7, Koch I.7, Schneider A.2, Αγοραστός Θ.1

1Δ’	Μαιευτική-Γυναικολογική	Κλινική,	 Ιατρικό	Τμήμα,	Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης,	 Ιπποκράτειο	
Γεν.	Νοσοκομείο	Θεσσαλονίκης,	2Εργαστήριο	Ογκολογικής	Ανοσολογίας,	Γυναικολογική	Κλινική,	Πανεπιστημια-
κό	Νοσοκομείο	Charite	Benjamin	Franklin,	Βερολίνο,	Γερμανία,	3Ινστιτούτο	Ιατροβιολογικών	Ερευνών,	Πανεπι-
στήμιο	Innsbruck,	Αυστρία,	4Κυτταρολογικό	Εργαστήριο,	Ιπποκράτειο	Γεν.	Νοσοκομείο	Θεσσαλονίκης,	5Εργαστή-
ριο	Ιατρικής	Πληροφορικής,	Ιατρικό	Τμήμα,	Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης,	6Κέντρο	Οικογενειακού	
Προγραμματισμού,	Ιπποκράτειο	Γεν.	Νοσοκομείο	Θεσσαλονίκης,	7Εταιρεία	Mikrogen,	Μόναχο,	Γερμανία

Σκοπός εργασίας: Η σύγκριση του επιπολασμού των σημαντικότερων γεννητικών HPV τύπων, καθώς και η σύ-
γκριση του αποτελέσματος της κυτταρολογικής εξέτασης αλλά και των συνηθειών του καπνίσματος σε HPV 
θετικές γυναίκες στη Θεσσαλονίκη και το Βερολίνο.

Υλικό-μέθοδοι: Η παρούσα μελέτη αποτελεί πρόδρομη υποανάλυση μεγαλύτερης μελέτης για την ανίχνευση 
της Ε7 πρωτείνης υψηλού κινδύνου (hr) HPV τύπων στο πλαίσιο πρόληψης του τραχηλικού καρκίνου, που διεξά-
γεται ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη, Βερολίνο και Ίνσμπρουκ κατά την οποία γυναίκες 30-60 ετών υποβάλλονται 
σε λήψη κολποτραχηλικού επιχρίσματος, κυτταρολογική εξέτασή του με την μέθοδο υγρής φάσης (ThinPrep®) 
και ανίχνευση του HPV DNA με PCR και της hrHPV Ε7 πρωτεΐνης με μέθοδο ELISA. Επιπροσθέτως, βάσει του 
λεπτομερούς ιστορικού των γυναικών, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των τσιγάρων που καπνίζουν 
την ημέρα καθώς και τα χρόνια κατά τα οποία είναι καπνίστριες, υπολογίζεται ο δείκτης έντασης καπνίσματος 
(Smoking Intensity Index – SII). 

Αποτελέσματα: Στις Ελληνίδες οι συχνότεροι τύποι του HPV είναι οι 16 (13.7%), 66 (3.1%), 59 (2.9%), 56 (2.3%), 
31 (1.9%). Στις Γερμανίδες είναι οι 16 (10.6%), 66 (6.6%), 56 (3.3%), 31 (3.3%), 39 και 52 (2.0% έκαστος). Το 82.5% 
των θετικών στον HPV16 ή 18 Ελληνίδων και το 70.6% των Γερμανίδων είχαν φυσιολογικό τεστ Παπανικολάου. Το 
76.6% των Ελληνίδων καθώς και το 92.3% των Γερμανίδων που ήταν θετικές για κάποιον άλλο υψηλού κινδύνου 
τύπο του HPV (εκτός από 16 και 18) είχαν επίσης φυσιολογικό τεστ Παπανικολάου. Ακόμη, το τεστ Παπανικολάου 
ήταν αρνητικό στο 72.7% των Ελληνίδων και το 100% των Γερμανίδων που είχαν μόλυνση από χαμηλού κινδύνου 
τύπο του HPV. Τέλος, το 56.5% των Ελληνίδων θετικών για οποιονδήποτε τύπο υψηλού κινδύνου του HPV ήταν 
καπνίστριες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις Γερμανίδες ήταν 53.3%, χωρίς ιδιαίτερη διαφορά στον SII.

Συμπεράσματα: Οι συχνότερα ανιχνευόμενοι HPV τύποι σε γυναίκες που προσέρχονται για προληπτικό τεστ 
Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη και το Βερολίνο σε γενικές γραμμές ταυτίζονται, με τον τύπο 16 τον συχνότερα 
ανιχνευόμενο, και ακολουθούμενο από τους 66, 56, 31 κ.ά. Οι διαφορές στην κατανομή των αποτελεσμάτων της 
κυτταρολογικής εξέτασης μεταξύ των δύο πληθυσμών όσον αφορά γυναίκες θετικές είτε για τους HPV 16/18, 
είτε για τους άλλους HPV τύπους υψηλού αλλά και χαμηλού κινδύνου, είναι στατιστικώς μη σημαντικές. Το ίδιο 
ισχύει και για τη συχνότητα και ένταση του καπνίσματος στις Γερμανίδες αλλά και τις Eλληνίδες που είναι θετι-
κές για κάποιον υψηλού κινδύνου τύπο του HPV.

*Επιχορηγείται	από	το	Πρόγραμμα	PIPAVIR	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	(PIPAVIR	Collaborative	project,	-2012-	Grant	
No.	304927).
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2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ PAP TEST ΚΑΙ HPV TEST ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΡΑ-
ΧΗΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Αγοραστός Θ.1, Κατσαμάγκας Τ.1, Χατζησταματίου Κ.1, Κολιόπουλος Γ.6, Θεοδωρίδης Θωμ.1, Μπόνη Α.1, 
Σκεντέρη Α.1, Αμπλιανίτης Ι.1, Αγγελίδου Σ.1, Βενιζέλος Ι.1, Σωτηριάδης Α.1, Καλογιαννίδης Ι.1, Λουφόπουλος 
Α.1, Ρούσσο Δ.1, Παπανικολάου Α.2, Ταρλατζής Β.2 , Σεβαστιάδου Π.2, Αθανασίου Ε.2, Δεστούνη Χ.3, 
Τσαρούχας Δ.3, Καπλάνης Κ.3 , Μεσσήνης Ι.4, Δαπόντε Α.4, Νέπκα Χ.4, Αντσακλής Α.5, Ροδολάκης Α.5, 
Συμιακάκη Η.5, Κασσάνος Δ.6, Καρακίτσος Π.6, Δεκαβάλας Γ.7, Αντωνάκης Γ.7, Μιχαήλ Γ.7, Σκόπα Χ.7, 
Λυμπέρης Β.8, Κουτλάκη Ν.8, Γράψας Ξ.8, Παντίδου Α8, Κωνσταντινίδης Θεοχ.9, Κωνσταντινίδης Θεόδ.10

1	Ιπποκράτειο	Γενικό	Νοσοκομείο	Θεσσαλονίκης	[Β’,	Γ΄,	Δ΄	Μαιευτικές	-	Γυναικολογικές	Κλινικές	Αριστοτελείου	
Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης	(Α.Π.Θ.),	Κέντρο	Οικογενειακού	Προγραμματισμού	Ι.Γ.Ν.Θ.,	Κυτταρολογικό	εργα-
στήριο,	Εργαστήριο	Παθολογικής	Ανατομικής],	2	«Παπαγεωργίου»	Γενικό	Νοσοκομείο	Θεσσαλονίκης	(Ά 	Μαιευ-
τική	-	Γυναικολογική	Κλινική	Α.Π.Θ.,	Κυτταρολογικό	εργαστήριο),	3	Αντικαρκινικό	Νοσοκομείο	Θεσσαλονίκης	«Θε-
αγένειο»	(Γυναικολογική	Κλινική,	Κυτταρολογικό	εργαστήριο),	4	Πανεπιστημιακό	Νοσοκομείο	Λάρισας	(Μαιευτι-
κή	-	Γυναικολογική	Κλινική	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	Κυτταρολογικό	εργαστήριο),	5	Νοσοκομείο	«Αλεξάνδρα»,	
Αθήνα	(Ά 	Μαιευτική	-	Γυναικολογική	Κλινική	Πανεπιστημίου	Αθηνών,	Κυτταρολογικό	εργαστήριο),	6	Πανεπιστη-
μιακό	Νοσοκομείο	«Αττικό»	(Γ’	Μαιευτική	-	Γυναικολογική	Κλινική	Πανεπιστημίου	Αθηνών,	Κυτταρολογικό	ερ-
γαστήριο),	7	Πανεπιστημιακό	Νοσοκομείο	Πατρών	(Μαιευτική	-	Γυναικολογική	Κλινική	Πανεπιστημίου	Πατρών,	
Παθολογοανατομικό	εργαστήριο),	8Πανεπιστημιακο	Νοσοκομείο	Αλεξανδρούπολης	(Μαιευτική	-	Γυναικολογική	
Κλινική	Πανεπιστημίου	Θράκης,	Κυτταρολογικό	εργαστήριο),	9	Περιφερειακό	Εργαστήριο	Δημόσιας	Υγείας	Ανα-
τολικής	Μακεδονίας	-	Θράκης,	10	Εργαστήριο	Υγιεινής	και	Προστασίας	Περιβάλλοντος	Δημοκρίτειου	Πανεπιστη-
μίου	Θράκης,	Αλεξανδρούπολη

Σκοπός: Η συγκριτική μελέτη του Τεστ Παπανικολάου (Pap test) και του hrHPV DNA Τest για την πρόληψη του 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 

Υλικό και μέθοδοι: Γυναίκες από τον γενικό πληθυσμό, ηλικίας 25 έως 55 ετών, υποβλήθηκαν σε λήψη τεστ Πα-
πανικολάου (ThinPrep®) και ανίχνευση του HPV DNA με χρήση του συστήματος COBAS® 4800, ROCHE®, το οποίο 
ταυτοποιεί το DNA 14 ογκογόνων τύπων του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων [hrHPV: 16 & 18 (εξειδικευμένα), 
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 και 68]. Γυναίκες που βρίσκονται θετικές είτε στo Pap test (≥ASCUS) 
είτε στο HPV DNA test υποβάλλονται σε κολποσκόπηση. Επί μη φυσιολογικών κολποσκοπικών ευρημάτων λαμ-
βάνονται πολλαπλές σημειακές βιοψίες από το παθολογικό τραχηλικό επιθήλιο και ακολουθεί αντιμετώπιση 
ανάλογα με τα ευρήματα. 

Αποτελέσματα: Ελήφθησαν 4009 δείγματα. Εξαιρέθηκαν 13 δείγματα όσον αφορά το τεστ Παπανικολάου και 
3 δείγματα όσον αφορά το HPV DNA τεστ. Διενεργήθηκαν 454 κολποσκοπήσεις. Σε 42 περιπτώσεις βρέθηκε 
βλάβη CIN2+. Στις 19 από τις 42 αυτές περιπτώσεις αντιστοιχούσε αρνητικό τεστ Παπανικολάου ενώ και στις 42 
το HPV DNA test ήταν θετικό. Στον πίνακα φαίνονται οι δείκτες επίδοσης (ευαισθησία, ειδικότητα, θετική και 
αρνητική προγνωστική αξία) διαφόρων συνδυασμών των ελεγχόμενων τεστ.

Συμπεράσματα: Η ανίχνευση του HPV DNA με το σύστημα COBAS 4800 φαίνεται ότι είναι πιο ακριβής σε σχέση 
με το τεστ Παπανικολάου για την ανίχνευση CIN2+. 
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Πίνακας. Δείκτες επίδοσης μεμονωμένων και συνδυασμένων τεστ για την ανίχνευση προκαρκινικών αλλοιώσε-
ων (CIN2+) του τραχήλου της μήτρας.

Ευαισθησία Ειδικότητα Θετική 
προγνωστική αξία

Αρνητική 
προγνωστική αξία

HR HPV+ 100
(91.4-100)

90.32
(89.33-91.24)

10.02
(7.29-10.35)

100
(99.89-100)

HPV16+ Ή 18+ 58.54
(42.11-73.68)

97.5
(96.95-97.97)

20.17
(13.37-28.51)

99.54
(99.27-99.73)

HPV16+ 39.02
(24.2-55.5)

98.24
(97.77-98.63)

19.28
(11.44-29.41)

99.33
(99.02-99,57)

PAP ASCUS+ 53.66
37.42-69.34)

96.84
(96.24-97.38)

15.49
(9.97-22.51)

99.49
(99.2-99.69)

PAP LSIL+ 41.46
(26.32-57.89)

98.82
(98.42-99.14)

27.42
(16.85-40.23)

99.37
(99.06-99.54)

HPV16+ Ή PAP LSIL+ 65.85
(49.41-79,92)

97.32
(96.75-97.81)

20.43
(14.27-28.97)

99.62
(99.37-99.74)

3. ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΤΥΠΩΝ ΠΛΑΚΩΔΩΝ ΚΥΤ-
ΤΑΡΩΝ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (ASCUS) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Πετούσης Σ., Μαργιούλα-Σιάρκου Χ., Καλογιαννίδης Ι., Δαγκλής Θ., Μαυροματίδης Γ., Πράπας Ν., Ρούσσος Δ.

Γ΄	Μαιευτική-Γυναικολογική	Κλινική,	Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης,	 Ιπποκράτειο	Γεν.	Νοσοκομείο	
Θεσσαλονίκης

Σκοπός εργασίας: Η μελέτη της έκβασης περιπτώσεων στις οποίες ανιχνεύθηκε ύπαρξη άτυπων πλακωδών κυτ-
τάρων απροσδιορίστου σημασίας (ASCUS) κατά την κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου.

Υλικό και μέθοδοι: Διενεργήθηκε αναδρομική μελέτη επί των περιπτώσεων που παραπέμφθηκαν σε κολπο-
σκοπικό έλεγχο την περίοδο 2007-2013, λόγω ανεύρεσης ASCUS μετά από κυτταρολογικό έλεγχο (κόλπου-τρα-
χήλου). Αναλύθηκαν τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των γυναικών (ηλικία, εμμηναρχή, τόκος, διάρκεια 
εμμήνου ρύσεως, ιστορικό καπνίσματος, λήψης αντισυλληπτικών, σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων), 
η κολποσκοπική διάγνωση, καθώς και η ιστολογική διάγνωση των περιπτώσεων όπου διενεργήθηκε βιοψία. 
Μελετήθηκαν τα αποτελέσματα του επανελέγχου (follow-up 3ετίας) των περιπτώσεων που αντιμετωπίστηκαν 
συντηρητικά καθώς και των περιπτώσεων όπου διενεργήθηκε εκτομή τραχήλου με αγκύλη διαθερμίας (LOOP).

Αποτελέσματα: Από σύνολο 473 ασθενών, 147 υποβλήθηκαν σε κολποσκόπηση λόγω διάγνωσης ASCUS. Με 
βάση την κολποσκοπική εκτίμηση, ανιχνεύτηκαν 47 φυσιολογικές περιπτώσεις (32,0%), 39 περιπτώσεις CIN1 
(26,5%), 55 περιπτώσεις CIN2 (37,4%) και 6 περιπτώσεις CIN3 (4,1%). Σύμφωνα με την ιστολογική διάγνωση, 
τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 36,7% φυσιολογικές (ν=54), 32,0% LGSIL(ν=47), 29,3% HGSIL (ν=43) ενώ σε δύο 
περιπτώσεις ανιχνεύτηκε καρκίνωμα in situ και σε μία διηθητικό Ca τραχήλου. Ανεπαρκές follow-up υπήρξε σε 
12 περιπτώσεις (8,1%), LOOP τραχήλου διενεργήθηκε σε 49 ασθενείς, παρακολούθηση (ανά εξάμηνο) με κυτ-
ταρολογία και κολποσκόπηση αποφασίστηκε σε 84 περιπτώσεις. Eπί των περιπτώσεων LOOP ανιχνεύτηκαν, με 
βάση την ιστολογική εξέταση του χειρουργικού παρασκευάσματος, 30 περιπτώσεις HGSIL (61,2%). Eπί των πε-
ριπτώσεων που τέθηκαν σε παρακολούθηση, το 7,1% (ν=6) μετέπεσαν σε HGSIL βλάβες. Συνολικά, 28,1% (ν=38) 
των περιπτώσεων ASCUS με πλήρες follow-up διαγνώσθηκαν ή εξελίχθηκαν σε ΗGSIL ή τραχηλικό καρκίνωμα.
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Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, η ανίχνευση ASCUS στον κυτταρολογικό 
έλεγχο χαρακτηρίζεται από σημαντικό ποσοστό ανεύρεσης ή εξέλιξης σε υψηλόβαθμη τραχηλική βλάβη.

4. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΜΕΤΑ 
ΕΚΤΟΜΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΛΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙ-
ΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ
Μαργιούλα - Σιάρκου Χ., Πετούσης Σ., Καλογιαννίδης Ι., Μαμόπουλος Α., Μαυροματίδης Γ., Πράπας Ν., 
Ρούσσος Δ.

Γ‘	Μαιευτική-Γυναικολογική	Κλινική,	Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης,	 Ιπποκράτειο	Γεν.	Νοσοκομείο	
Θεσσαλονίκης

Σκοπός εργασίας: Η μελέτη του ποσοστού εμφάνισης υποτροπής μετά την εκτομή τραχήλου με αγκύλη διαθερ-
μίας (loop) και η συσχέτιση της πιθανότητας υποτροπής με επιδημιολογικές και ιστοπαθολογικές παραμέτρους.

Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη επί των περιπτώσεων που παραπέμφθηκαν σε κολ-
ποσκοπικό έλεγχο την περίοδο 2007-2013, λόγω παθολογικής κυτταρολογίας τραχήλου (τεστ παπανικολάου). 
Μελετήθηκαν οι περιπτώσεις όπου διενεργήθηκε loop λόγω υψηλόβαθμής (hgsil) ή εμμένουσας χαμηλόβαθμης 
(lgsil) τραχηλικής βλάβης. Αναλύθηκαν τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των γυναικών, η κολποσκοπική διά-
γνωση, καθώς και τα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά του τραχηλικού κώνου (μήκος τραχηλικού κώνου, αριθμός 
τραχηλικών τεμαχίων ανά loop, ιστολογική διάγνωση, εκτομή επί υγιών ορίων). προσδιορίστηκε το ποσοστό 
επανεμφάνισης τραχηλικής βλάβης από τη διαδικασία επανελέγχου (follow-up) και πραγματοποιήθηκε μοντέλο 
αναλογικού κινδύνου τύπου cox προκειμένου να συσχετιστεί η πιθανότητα υποτροπής στο χρονικό διάστημα 
παρακολούθησης με τα επιδημιολογικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά της μελέτης.

Αποτελέσματα: Από σύνολο 473 κολποσκοπήσεων, υπήρξαν 117 περιπτώσεις όπου πραγματοποιήθηκε loop. Η 
μέση ηλικία των γυναικών της μελέτης ήταν 32,7 ± 8,9 έτη, το ποσοστό ηgsil με βάση την ιστολογική εξέταση του 
παρασκευάσματος ήταν 67. 5% (ν=79) και εκτομή επί μη υγιών ορίων διαπιστώθηκε σε ποσοστό 8,8% (ν=13). Το 
μέσο διάστημα παρακολούθησης ήταν 24,7 ± 11,1 μήνες. Υποτροπή της τραχηλικής βλάβης διαπιστώθηκε στο 
12,8% των περιπτώσεων (ν=15), εκ των οποίων 12 χαρακτηρίστηκαν cin1 (80,0%) και 3 cin2 (20,0%). Το διάμεσο 
(median) διάστημα υποτροπής ήταν 9 μήνες (εύρος 6-43 μήνες). Το μοντέλο cox κατέδειξε ότι η διαπίστωση μη 
υγιών ορίων εκτομής της τραχηλικής βλάβης αύξανε κατά 3,5 φορές την πιθανότητα υποτροπής της νόσου (p=. 
04, 95% ci: 1. 07-11. 3). Δεν παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση με καμία από τις λοιπές επιδημιολογικές και 
ιστοπαθολογικές παραμέτρους.

Συμπεράσματα: Η πιθανότητα υποτροπής μετά από εκτομή τραχήλου ανέρχεται περίπου στο 10% και η πλει-
οψηφία των περιπτώσεων αφορά χαμηλόβαθμες αλλοιώσεις. Η εκτομή της βλάβης σε μη υγιή όρια σχετίζεται 
σημαντικά με την πιθανότητα υποτροπής της νόσου.
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5. ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ HPV ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. 
ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κωνσταντινίδης Θ.1, Τσίγαλου Χριστίνα2, Αλεξανδροπούλου Ι.1, Νικολαΐδης Χ.1, Παρασίδης Θ.1, Γκιόκα 
Θ.2,Καμπουρομύτη Γ.2, Κωνσταντινίδης Θ.3

1	Περιφερειακό	Εργαστήριο	Δημόσιας	Υγείας	ΑΜΘ,	Αλεξανδρούπολη
2	Τμήμα	Βιοπαθολογίας,	Πανεπιστημιακό	Γενικό	Νοσοκομείο	Αλεξανδρούπολης,	
3	Εργαστήριο	Υγιεινής	και	Προστασίας	Περιβάλλοντος	Τμήματος	Ιατρικής	ΔΠΘ,	Αλεξανδρούπολη	

Σκοπός εργασίας: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση των επιπέδων φυσικών αυτοαντισωμάτων 
στις γυναίκες με hpv λοίμωξη και η μελέτη του ρόλου των αυτοαντισωμάτων στην καρκινογένεση οφειλόμενη 
στον hpv ιό.

Υλικό και μέθοδοι: Η μελέτη συμπεριέλαβε 20 γυναίκες ηλικίας 20-55 ετών, με θετικό hpv dna τεστ (ομάδα α) 
και 15 με αρνητικό hpv dna τεστ (ομάδα β) ως ομάδα ελέγχου, συγκρίσιμες ως προς την ηλικία με την ομάδα 
ασθενών. Η ανίχνευση του hpv dna των 14 ογκογόνων τύπων: 16, 18 και 12 άλλους τύπους υψηλού κινδύνου: 
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 και 68. Πραγματοποιήθηκε με το σύστημα cobas 4800 (roche) σε δείγμα-
τα τραχήλου που συλλέχθηκαν σε thinprep. Ο έλεγχος των φυσικών αυτοαντισωμάτων (αab) έγινε με τη μέθοδο 
multiplex elisa (mrc “immunculus” moscow, russia). Προσδιορίστηκαν τα εξής αυτοαντισώματα: αντι hcg, anti 
ds-dna, b2-gpi, κολλαγόνου τύπου 2, f, ινσουλίνης, θυρεοσφαιρίνης, s100, αντισπερμικά (spr 06), αντι-αιμοπε-
ταλιακά (trm), anca, και kim 05-40.

Αποτελέσματα: Οι γυναίκες της ομάδας α είχαν στατιστικά σημαντική αύξηση των αντι s100 αντισωμάτων και 
αab κατά του κολλαγόνου. Τα επίπεδα των αabs κατά των anca και ινσουλίνης βρέθηκαν χαμηλότερα συγκριτικά 
με μάρτυρες. Δεν διαπιστώθηκε διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες στα hcg, anti ds-dna, b2-gpi, fc, θυρεοσφαι-
ρίνης, αντισπερμικά (spr 06), αντι-αιμοπεταλιακά (trm) και kim 05-40 αντισώματα. 

Συμπεράσματα: Η hpv λοίμωξη επάγει την αύξηση παραγωγής των αντι s100 αabs (λόγω μοριακής μίμησης) 
με αποτέλεσμα τη διαταραχή της ομοιόστασης των s100 πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες s100 αλληλεπιδρούν με την 
ογκοπρωτεΐνη ρ53 συμμετέχοντας έτσι στην ογκογένεση. Επίσης, s100 παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στην εμ-
φάνιση μεταστατικού καρκίνου δια μέσου της άμεσης σύνδεσης και ενεργοποίησηw της εζρίνης, πρωτεΐνης που 
προωθεί μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων την δια μέσω του ενδοθηλίου. Η αύξηση των αντισωμάτων 
κατά του κολλαγόνου οφείλεται στη φλεγμονή, λόγω της υπάρχουσας λοίμωξης. Επίσης, η αύξηση αυτή είναι 
ανοσολογική αντίδραση λόγω υπερπαραγωγής του κολλαγόνου από τις ενεργοποιημένες μυοινοβλάστες, οι 
οποίες είναι τα κύρια συστατικά του στρωματικού ιστού κατά τη διάρκεια των διαδικασιών καρκινογένεση.

6. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟ-ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΛΠΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ HPV 16,18,31,45 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Μαντζάνα Π., Πουρνάρας Σ., Σκέντου Χ., Δεληγεώργου Ε., Κατσιούλης Α., Χατζηχριστοδούλου Χ., 
Μεσσήνης Ι., Δαπόντε Α.

Μαιευτική	&	Γυναικολογική	Κλινική	Πανεπιστημιακού	Νοσοκομείου	Λάρισας,	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλίας

Σκοπός εργασίας: Σχεδιάστηκε μια πιλοτική αντιπροσωπευτική μελέτη για την ανίχνευση τεσσάρων συχνών 
υψηλού κινδύνου τύπων του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (hr-HPV) σε αυτο-λαμβανόμενα δείγματα πρώ-

42



6η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6th MEETING OF THE HELLENIC HPV SOCIETY
SCIENTIFIC PROGRAM

του ρεύματος ούρων και κολπικών εκκριμάτων, σε έναν πληθυσμό μη εμβολιασμένων εγκύων γυναικών. Τα 
αποτελέσματα στα αυτο-λαμβανόμενα δείγματα εγκύων συγκρίθηκαν με την ανίχνευση των hr-HPV σε δείγματα 
(περιλαμβανομένων και τραχηλικών εκκριμάτων) ενός παρόμοιου πληθυσμού μη εγκύων. Σκοπός της μελέτης 
ήταν να εξεταστεί η δυνατότητα ανίχνευσης hr-HPV σε αυτο-λαμβανόμενα δείγματα, ώστε να εφαρμοστεί για 
τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στη διάρκεια των τακτικών επισκέψεων παρακο-
λούθησης των εγκύων.

Υλικά και μέθοδος: Δείγματα 550 εγκύων γυναικών εξετάστηκαν για τους hr-HPV τύπους HPV-16, -18, -31 and 
-45 με μια μέθοδο PCR που σχεδιάστηκε στο εργαστήριο και τα συγκρίναμε με συνδυασμένα δείγματα ούρων, 
κολπικών και τραχηλικών 250 μη εγκύων παρόμοιας ηλικίας.

Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ του συνολικού ποσοστού των hr-HPV μεταξύ 
των εγκύων (15/550, 2.7%) και μη εγκύων γυναικών (8/250, 3.2%) καθώς και για κάθε τύπο ξεχωριστά. Η μέθο-
δος είχε μεγαλύτερη ευαισθησία ανίχνευσης στα ούρα των εγκύων γυναικών καθώς όλα τα ζεύγη δειγμάτων 
ούρων και κολπικού εκκρίματος ήταν και τα δύο θετικά για τον ίδιο τύπο HPV σε σύγκριση με τις μη-έγκυες, 
όπου τα αντίστοιχα δείγματα των ούρων δύο θετικών κολπικών δειγμάτων ήταν αρνητικά.

Συμπέρασμα: Η ανίχνευση των hr-HPV σε αυτο-λαμβανόμενα δείγματα ούρων και κολπικού στις έγκυες γυναί-
κες είναι μια εφικτή μέθοδος προληπτικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που θα μπορούσε να 
επιτρέψει να ελεγχθούν κάποιες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που δε συμμετέχουν είτε στα προγράμματα 
πρωτογενούς πρόληψης (εμβολιασμός) είτε στα τακτικά προγράμματα δευτερογενούς πρόληψης (πληθυσμια-
κός έλεγχος του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας).

7. ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΟΓΚΟΓΟΝΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Ε6/Ε7 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ HPV ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 30-52 ΕΤΩΝ
Αργύρη Ε., Τσιμπλάκη Ε., Πανοτοπούλου Ε.

Τμήμα	Ιολογίας,	Νοσοκομείο	Α.Ο.Ν.Α.	«Ο	Άγιος	Σάββας»

Σκοπός εργασίας: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανίχνευση και γονοτύπιση στελεχών υψηλού κινδύνου 
του ιού HPV καθώς και η ανίχνευση της έκφρασης των ογκοπρωτεϊνών Ε6 και Ε7 από τα στελέχη HPV 16,18,31,33 
και 45 σε γυναίκες ηλικίας 30-52 ετών.

Υλικό και μέθοδοι: Πληθυσμό της μελέτης αποτελούν 460 γυναίκες που προσήλθαν στα Εξωτερικά Ιατρεία του 
Α.Ο.Ν.Α «Ο Αγιος Σάββας» και υπεβλήθησαν σε τεστ Παπανικολάου. Για την ανίχνευση και τυποποίηση των στε-
λεχών του HPV χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των μικροσυστοιχιών (Microarrays) και διερευνήθηκε η παρουσία 
17 στελεχών υψηλού κινδύνου του ιού και η μέθοδος NASBA για την ανίχνευση της έκφρασης των ογκοπρωτεϊ-
νών Ε6 και Ε7 από τους HPV 16,18,31,33 και 45.

Αποτελέσματα: Από τις 460 γυναίκες οι 319 (69,4%) είχαν φυσιολογικό τεστ Παπανικολάου. Συνολικά ο ιός 
ανιχνεύθηκε στο 37% και στελέχη υψηλού κινδύνου στο 29,1%. Ε6/Ε7 mRNA έκφραση βρέθηκε στο 18,9% των 
ασθενών. 64 γυναίκες (13,9%) είχαν μολυνθεί από πολλαπλά στελέχη του ιού HPV. DNA από HPV υψηλού κινδύ-
νου και Ε6/Ε7 mRNA βρέθηκαν σε 10,3% και 6,9% των φυσιολογικών κυτταρολογικών δειγμάτων, σε 37,5% και 
25% των ASCUS, 71,6% και 42,2% των LSIL και 88,2% και 82,4% των HSIL αντίστοιχα. Ο HPV 16 είναι ο πιο συχνά 
ανιχνευόμενος τύπος συνολικά και ανά κυτταρολογική κατηγορία και με τις δύο μεθόδους με ποσοστά 8,9% και 
9,6% συνολικά και συγκεκριμένα 2,8% και 3,1% στις φυσιολογικές, 12,5% και με τις δύο μεθόδους στις ASCUS, 
21,6% και 22,4% στις LSIL και 35,3% και 41,2% στις HSIL αντίστοιχα.

Συμπεράσματα: Στις γυναίκες άνω των 30 ετών, το HPV DNA τεστ και το mRNA τεστ έκφρασης ογκογόνων πρω-
τεϊνών από στελέχη υψηλού κινδύνου μπορεί να είναι χρήσιμοι δείκτες για την πρόγνωση των ενεργών λοιμώ-
ξεων που συνήθως οδηγούν σε σοβαρή δυσπλασία.
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HPV
8. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ HPV-ΥΠΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
Μπαλαντίνου Ε., Μπατάκης Ε., Μπατάκης Χ.

ΕΛΕΥΘΩ	Ο.Ε.,	Ηράκλειο,	Κρήτη

Σκοπός εργασίας: Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της έκτασης της ΗPV λοίμωξης και της κατανομής των 
υπότυπων του ιού σε δείγμα γυναικών και ανδρών από την περιοχή της Κρήτης, οι οποίοι είχαν ιστορικό μόλυν-
σης από τον ιό είτε οι ίδιοι είτε ο σύντροφός τους ή προσήλθαν στο κέντρο μας για προληπτικό έλεγχο.

Υλικά και μέθοδοι: Μελετήθηκαν συνολικά 320 γυναίκες και 40 άνδρες με ιστορικό HPV και 80 γυναίκες χωρίς 
ιστορικό. Η ανίχνευση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων και η τυποποίησή του πραγματοποιήθηκε σε δείγ-
ματα κολποτραχηλικού, διουρηθρικού, φαρυγγικού ή πρωκτικού επιχρίσματος, σπέρματος και βιοπτικού υλικού 
με τη χρήση του CE IVD κιτ INNO-LiPA HPV Genotyping Extra, το οποίο παρέχει δυνατότητα πολλαπλασιασμού 
τουλάχιστον 54 υποτύπων HPV με τη μέθοδο της πολλαπλής αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης και τυ-
ποποίηση 28 υποτύπων με τη μέθοδο του ανάστροφου υβριδισμού σε strips.

Αποτελέσματα: Λοίμωξη από τον ιό HPV εξακριβώθηκε στο 64% των ατόμων με ιστορικό και στο 54% των ατό-
μων που εξετάστηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ το 43% των προσβεβλημένων ατόμων παρουσίασε μόλυν-
ση σε πάνω από ένα στέλεχος του ιού. Τα πιο συχνά εμφανιζόμενα στελέχη ήταν οι υπότυποι υψηλού κινδύνου 
52 και 51 με ποσοστό 44% και 16% αντιστοίχως, αλλά και ο υπότυπος χαμηλού κινδύνου 54 με συχνότητα 22%. 
Επίσης, στο 13% του πληθυσμού ανιχνεύτηκε ο υπότυπος υψηλού κινδύνου 16, ενώ οι υπότυποι χαμηλού κιν-
δύνου 6 και 11 παρουσίασαν ποσοστά 14% και 3% αντίστοιχα.

Συμπεράσματα: Η παρουσία του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων στην περιοχή της Κρήτης είναι πολύ υψηλή. 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και τις προϋπάρχουσες μελέτες, τα πιο συχνά απαντώμενα στελέχη HPV είναι οι 
υπότυποι υψηλού κινδύνου 16 και 18, και οι υπότυποι χαμηλού κινδύνου 6 και 11, οι οποίοι και περιλαμβά-
νονται στο τετραδύναμο εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων. Όμως, τα ευρήματά μας υποδη-
λώνουν ότι στην περιοχή της Κρήτης, η πλειοψηφία των προσβεβλημένων γυναικών και ανδρών εμφανίζουν 
τους υπότυπους υψηλού κινδύνου 52 και 51, τονίζοντας την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός εμβολίου που θα 
προστατεύει από περισσότερους υπότυπους HPV.

9. THE “STRESS PEPTIDE” CRH IS EXPRESSED IN THE HELA CERVICAL 
CANCER CELL LINE MODEL, WHICH IS HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV) 
POSITIVE AND UP-REGULATES THE EXPRESSION OF FAS LIGAND
Taliouri E.1, Vrekoussis T.1, Vergetaki A.1, Agorastos T.2, Makrigiannakis A.1

1	Laboratory	of	Human	Reproduction,	Department	of	Obstetrics	and	Gynecology,	School	of	Medicine,	University	
of	Crete,	Heraklion,	Crete,	Greece.	2	4th	Dpt	of	Obstetrics	and	Gynecology	Clinics,	School	of	Medicine,	Aristotle	
University	of	Thessaloniki	

Aim: Corticotropin-releasing hormone (crh) is a 41-amino acid peptide, which acts as a major stress regulator in 
the human reproductive system. Thus, crh has been described as being stimulated in response to stress. Given 
that cancer development and progression can be considered a stress condition, crh has been found to be present 
in several peripheral inflammatory sites and cancers including breast, ovarian, and endometrial carcinomas. Crh 
is produced from immune cells, has been reported to act locally during an immune or inflammatory response and 
to up-regulate the expression of the pro-apoptotic membrane protein fas ligand (fasl). Additionally, fasl appears 
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to be persistently expressed, thus playing a crucial role in cervical carcinoma cellsʼ immuno-escape. Herein, we 
have investigated the expression of crh in hela cell line, which is hpv positive, and the potential role of crh and fasl 
in cervical carcinoma cellsʼ ability to immuno-escape.

Methods: The hela cervical carcinoma cell line was used. Crh presented was assessed with rt-pcr. Crh intracellular 
localization was investigated by indirect immunofluorescence. Hela cells were treated with crh peptide for 48h; 
fasl present was then assessed by rt-pcr and western blot. Statistical analysis was performed using the unpaired 
two-tailed studentʼs t-test.

Results: Crh mrna was identified in hela cells. Crh was detected in the cytoplasm, whereas fasl mainly localized 
on the cell membrane. Crh was found to up-regulate fasl in hela cells, both at the transcriptional and the transla-
tional level, as indicated by our rt-pcr and western blot experiments.

Conclusion: Our results have demonstrated an intra-tumoral expression of crh in case of a cervical cancer cell 
line (hela). Crh may regulate the expression of fasl. This finding combined with previous results published by 
our research team supports the theory of local immunomodulation establishment as a prerequisite for cervical 
cancer development and proliferation. Additionally, our findings verify the key role of fasl in cancer cellsʼ immu-
no-escape. 

10. FASL EXPRESSION IS TIME-DEPENDENTLY REGULATED BY CRH IN 
HELA CELLS, THE IN VITRO MODEL OF HUMAN CERVICAL CANCER
Τaliouri Ε.1, Vergetaki E.1,Papakonstanti E.A.2, Agorastos T.3, Makrigiannakis A.1

1	Laboratory	of	Human	Reproduction,	Department	of	Obstetrics	&	Gynecology,	Medical	School,	University	of	Crete,	
Heraklion,	Greece,	2	Department	of	Biochemistry,	Medical	School,	University	of	Crete,	Heraklion,	Greece,	3	4th	Dpt	
of	Obstetrics	and	Gynecology	Clinics,	School	of	Medicine,	Aristotle	University	of	Thessaloniki	

Aim: Fasl is an proapoptotic molecule, type-2 transmembrane protein. Fasl binds to its receptor fas and induces 
apoptosis of the fas-bearing cell. The expression of fasl is reported in different tumors and has also been associat-
ed with the clinical course of the diseases. Recently, the expression of fasl has been studied in cervical carcinoma. 
The fact that the fasl expression was reported to induce t-cell apoptosis, facilitating thus tumor immunoescape, 
highlighted the contribution of fasl to cervical carcinogenesis and progression. The expression of fasl was shown 
to be gradually increased during cervical carcinogenesis from cervical intraepithelial neoplasia to cervical carci-
noma. Additionally, fasl-expressing cervical carcinoma cases have been shown to correlate with an unfavorable 
disease outcome. Our aim was to determine whether fasl expression is regulated by crh in hela cell line and how 
this regulation is managed over time, in vitro.

Materials and Methods: Rna extraction and rt-pcr were conducted. Western blot analysis was also performed. As 
a cell model the held cervical cancer cell line was used which are human papilloma virus (hpv) positive.

Results: We show, for the first time, that crh regulates the expression of fasl in a cervical cancer in vitro model. We 
provide the first evidence that cervical carcinoma immunoescape may be linked to stress. The data of our study 
obtained by western blot analysis and rt-pcr, indicate that the expression of fasl is time-dependently regulated by 
crh. Indeed, incubation of hela cells with 10μμ crh for 8h lead to increased expression of fasl. We confirmed that 
the effect of crh was specific by the use of antalarmin in the presence of which fasl expression was decreased 
after 8h incubation of hela cells with 10μμ crh.

Conclusion: Our data suggest that the expression of both crh and fasl might correlate to human papilloma virus 
(hpv) infection. Given that cervical cancer is attributed to hpv infection which is also a stress condition and that 
fasl is expressed by dysplastic precancerous cervical epithelia, it is possible that the expression of both crh and 
fasl could be the end result in a time-depended manner of interactions between the cervical epithelial cells and 
the hpv-related proteins.
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HPV
11. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Σκρουμπέλος Α., Κυριόπουλος Γ.

Τομέας	Οικονομικών	της	Υγείας,	Eθνική	Σχολή	Δημόσιας	Υγείας

Σκοπός εργασίας: Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες θνησιμότητας και νο-
σηρότητας διεθνώς με σημαντική συνεισφορά στο φορτίο ασθένειας και στη δαπάνη υγείας. Παρά το γεγονός 
ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος αποδεικνύεται αποτελεσματικός και αποδοτικός στον έλεγχο της πάθησης η 
διενέργεια του από νεαρές γυναίκες δεν εκτιμάται ιδιαίτερα οικονομικά αποδοτική. Ως εκ τούτου σκοπός της 
μελέτης ήταν η εκτίμηση του εν λόγω πληθυσμού που εκφράζει ζήτηση για τον έλεγχο Παπανικολάου καθώς και 
η ανίχνευση των παραγόντων που σχετίζονται με την πιθανότητα διεξαγωγής του.

Υλικό και μέθοδος: Διεξήχθη διαστρωματική έρευνα στο σύνολο του πληθυσμού σε δείγμα 800 γυναικών ηλι-
κίας 16-25 ετών με την μέθοδο της αναλογικής στρωματοποιημένης δειγματοληψία. Η διερεύνηση των παρα-
γόντων που σχετίζονται με τη ζήτηση του ελέγχου εξετάστηκαν με την κατασκευή υποδειγμάτων λογιστικής 
παλινδρόμησης.

Αποτελέσματα: 33,5 % των ερωτηθεισών δήλωσαν ότι διενεργούν συχνά προσυμπτωματικό έλεγχο έναντι 
66,5% που δεν έχει κάνει χρήση της εξέτασης παπανικολάου. γυναίκες ηλικίας 16-19 ετών (odds ratio = 0,134) 
και 20-22 ετών (or = 0,432) εμφανίζουν χαμηλότερη πιθανότητα διεξαγωγής του ελέγχου σε σχέση με τις γυ-
ναίκες ηλικίας 23-25 ετών. Οι γυναίκες οι οποίες δηλώνουν ενήμερες σχετικά με τον hpv ιό εμφανίζουν περισ-
σότερο από 2 φορές υψηλότερη σχετική πιθανότητα συχνής διεξαγωγής του ελέγχου (or = 2,084) όπως και οι 
γυναίκες οι οποίες δηλώνουν ότι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μπορεί να προληφθεί (or = 2,407). Επιπλέ-
ον, οι ερωτηθείσες οι οποίες αναφέρουν ότι έχουν δικό τους ιατρό εμφανίζουν 4,4 φορές μεγαλύτερη σχετική 
πιθανότητα τακτικής διεξαγωγής προσυμπτωματικού ελέγχου (or = 4,383).

Συμπεράσματα: Η ενημέρωση σχετικά με την πάθηση και την δυνατότητα πρόληψης της αυξάνει την πιθανό-
τητα ζήτησης προσυμπτωματικού ελέγχου. Εν τούτοις, η ενημέρωση φαίνεται να περιορίζεται στα οφέλη του 
ελέγχου αγνοώντας την σημασία της ορθολογικής χρήσης της υπηρεσίας γεγονός τα οποίο δύναται να επιβαρύ-
νει την δαπάνη υγείας χωρίς εμφανή οφέλη στην υγεία του πληθυσμού. 

12. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ 
ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
Ροδολάκης Α., Θωμάκος Ν., Βλάχος Γ., Χαϊδόπουλος Δ., Σωτηροπούλου Μ., Παπασπύρου Ε., Κουτρούμπα 
Ι., Μουλοπούλου Α., Λουτράδης Δ.

Αʼ	Μαιευτική	&	Γυναικολογική	Κλινική	Πανεπιστημίου	Αθηνών,	Νοσοκομείο	«Αλεξάνδρα»,	Τμήμα	Παθολογικής	Ανα-
τομικής,	Νοσοκομείο	«Αλεξάνδρα»,	Αʼ	Εργαστήριο	Ακτινολογίας	Πανεπιστημίου	Αθηνών,	«Αρεταίειο»	Νοσοκομείο

Σκοπός εργασίας: Η χειρουργική αντιμετώπιση του πρώιμου καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σταδίων ια2 – 
ιβ1 είναι η ριζική υστερεκτομή και αμφοτερόπλευρη πυελική λεμφαδενεκτομή. Η χειρουργική αυτή προσέγγιση 
θεωρείται αποτελεσματική στην θεραπευτική αντιμετώπιση του πρώιμου καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, 
ωστόσο οδηγεί σε υπογονιμότητα για τις νέες ασθενείς που ενδιαφέρονται τόσο για την θεραπεία όσο και για 
την διατήρηση της γονιμότητας, ειδικά για εκείνες που δεν έχουν ολοκληρώσει την οικογένειά τους. Ο σκοπός 
της παρούσας κλινικής μελέτης είναι να προσδιορισθεί η αποτελεσματικότητα της ριζικής τραχηλεκτομής με 
σύγχρονη διατήρηση της αναπαραγωγικής δυνατότητας.
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Υλικό και μέθοδος – Αποτελέσματα: Κατά την διάρκεια των ετών 2002 έως 2013 πραγματοποιήθηκαν 64 επεμ-
βάσεις διατήρησης της γονιμότητας σε γυναίκες με αρχόμενο ca τραχήλου μήτρας. Όλες οι περιπτώσεις αφο-
ρούσαν νόσο σταδίου ια2 (3), ιβ1 (61). Η μέση ηλικία εμφάνισης της νόσου ήταν τα 29,5 έτη (εύρος 26-43). Ο 
μέσος χειρουργικός χρόνος ήταν τα 162 λεπτά (διακύμανση 142 – 202 λεπτά). Σε 6 περιπτώσεις η προσπέλαση 
ήταν κολπική ενώ σε 58ήταν κοιλιακή. Η λεμφαδενεκτομή ήταν πάντα συστηματική. Σε 58 περιπτώσεις έγι-
νε διατήρηση της αιμάτωσης των μητριαίων αγγείων. Δύο ασθενείς υποτροπίασαν στον παραορτικό χώρο και 
αντιμετωπίσθηκαν με συνδυασμένη χήμειο-ακτινοθεραπεία, ενώ τρεις ανέπτυξαν ενδοεπιθηλιακή νόσο κολο-
βώματος μήτρας και αντιμετωπίσθηκαν με εκτομή loop. Παρατηρήθηκαν 26 κυήσεις από 40 γυναίκες που προ-
σπάθησαν να επιτύχουν εγκυμοσύνη (ποσοστό εγκυμοσύνης 65%). Από αυτές οι 9 οδήγησαν σε πρόωρο τοκετό 
(29-34 εβδομάδες κύησης). Όλα τα έμβρυα ήταν βιώσιμα. Ο τοκετός διεκπεραιώθηκε με καισαρική τομή σε όλες 
τις περιπτώσεις με διατήρηση του ράμματος περίδεσης.

Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, η ριζική τραχηλεκτομή αποτελεί μια λιγότερο ριζική προσέγγιση με στόχο 
την διατήρηση της γονιμότητας, την εξαίρεση του πρωτοπαθούς όγκου και την ικανοποιητική ογκολογική και 
μαιευτική έκβαση.

13. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΤΡΑΧΗΛΕΚΤΟΜΗ 
ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ ΣΕ ΚΥΗΣΗ 14 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
Ροδολάκης Α., Βλάχος Γ., Θωμάκος Ν., Χαϊδόπουλος Δ. Μεσογίτης Σ., Δασκαλάκης Γ., Ντόμαλη Κ., 
Κουτρούμπα Ι., Σωτηροπoύλου Μ., Μουλοπούλου Α., Λουτράδης Δ.

Αʼ	Μαιευτική	&	Γυναικολογική	Κλινική	Πανεπιστημίου	Αθηνών,	Νοσοκομείο	«Αλεξάνδρα»,	Τμήμα	Παθολογικής	Ανα-
τομικής,	Νοσοκομείο	«Αλεξάνδρα»,	Αʼ	Εργαστήριο	Ακτινολογίας	Πανεπιστημίου	Αθηνών,	«Αρεταίειο»	Νοσοκομείο

Σκοπός εργασίας: Η αντιμετώπιση της εγκύου με κακόηθες νεόπλασμα αποτελεί σημαντική πρόκληση τόσο 
από μαιευτική όσο και από ογκολογική άποψη. Η διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας κατά την 
εγκυμοσύνη χαρακτηρίζεται από δύσκολες αποφάσεις στην θεραπευτική προσέγγιση ενώ συγχρόνως θέτει αρ-
κετά ηθικά διλλήματα. Το κύριο και πρωταρχικό ενδιαφέρον αφορά στην επιβίωση της ασθενούς, όμως η βιω-
σιμότητα του εμβρύου πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη. Η κοιλιακή ριζική τραχηλεκτομή ως αντιμετώπιση 
γυναικών με αρχόμενο καρκίνο του τραχήλου της μήτρας οι οποίες εκφράζουν έντονη επιθυμία για διατήρηση 
της αναπαραγωγικής τους ικανότητας έχει αναφερθεί στην διεθνή βιβλιογραφία.

Υλικό και μέθοδος - Aποτελέσματα: Γυναίκα άτοκος, ηλικίας 29 χρονών στα πλαίσια προγεννητικού ελέγχου 
μετά την επιβεβαίωση αρχόμενης κύησης υποβλήθηκε σε λήψη κυτταρολογικού επιχρίσματος από τον τράχηλο 
όπου και αποκαλύφθηκε ascus. Λόγω υποψίας κλινικής νόσου υποβλήθηκε σε λήψη βιοψιών (κολποσκοπικά 
κατευθυνόμενες) που έδειξαν καρκίνωμα από πλακώδη κύτταρα, μέσης διαφοροποίησης – gradeii, με hsil (cin 
3, συμβατή με hpv). Ακολούθησε μαγνητική τομογραφία όπου διαπιστώθηκε όγκος μεγέθους 2,1 εκ. Σε απόστα-
ση 7 χιλ. Από το έσω τραχηλικό στόμιο. Η ασθενής ενημερώθηκε για την κλασσική αντιμετώπιση της νόσου με 
ριζική μαιευτική υστερεκτομή ή ριζική ακτινοθεραπεία πυέλου και επακόλουθη αποβολή του κυήματος. Λόγω 
ισχυρής επιθυμίας διατήρησης της κύησης έγινε ενημέρωση για το ενδεχόμενο ριζικής τραχηλεκτομής στις 16 
εβδομάδες με προσπάθεια διατήρησης της κύησης. Στην 14η εβδομάδα η νόσος επανεκτιμήθηκε με νέα μα-
γνητική τομογραφία και το μέγεθος του όγκου ήταν πλέον 2,9 εκ. Και σε απόσταση 5 χιλ. Από το έσω τραχηλικό 
στόμιο. Η ασθενής υποβλήθηκε σε ριζική κοιλιακή τραχηλεκτομή με αμφοτερόπλευρη λεμφαδενεκτομή κατά 
την 14η εβδομάδα της κύησης και εφαρμογή διπλής περίδεσης στο κατώτερο τμήμα της μήτρας. Η ιστολογική 
εξέταση έδειξε αδενοπλακώδες καρκίνωμα τραχήλου μήτρας διαστάσεων 3,5x2,9x0,7 εκ. , χαμηλής διαφορο-
ποίησης, με εγχειρητικά όρια υγιή και απόσταση όγκου από το άνω όριο (ισθμού) 4 χιλ. Έγινε συναφαίρεση 
επιπλέον τμήματος ισθμού μ. Διαμέτρου 2,5x2 χιλ. Ελεύθερο νόσου.
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Συμπεράσματα: Η διατήρηση της γονιμότητας σε αρχόμενο ca τραχήλου μήτρας έχει οδηγήσει στην εφαρμογή 
της ριζικής κοιλιακής τραχηλεκτομής νωρίς κατά το 2ο τρίμηνο της κύησης. Η ριζική τραχηλεκτομή είναι δυνατόν 
να διευρύνει την θεραπευτική αντιμετώπιση σε ca τραχήλου μήτρας σταδίου ιβ1 σε έγκυες που επιθυμούν να 
αποφύγουν την διακοπή της κύησης και ταυτόχρονα να υποβληθούν στην κατάλληλη θεραπεία χωρίς καθυστέ-
ρηση.

14. ΝΟΣΟΣ PAGET ΣΤΟ ΑΙΔΟΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΝΙΚΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑ-
ΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Κουτρούμπα Ι., Χαϊδόπουλος Δ., Θωμάκος Ν., Σωτηροπούλου Μ., Καθοπούλης Ν., Βλάχος Γ., Ροδολάκης Α.

Ά 	Μαιευτική	&	Γυναικολογική	Κλινική	Τομέας	Γυναικολογικής	Ογκολογίας,	Γενικό	Νοσοκομείο	Αλεξάνδρα

Σκοπός εργασίας: Η νόσος paget αιδοίου είναι μια σπάνια παθολογική οντότητα που εμφανίζεται συνήθως 
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Αντικείμενο της μελέτης μας είναι η ανάλυση παραμέτρων όσων αφορά τη 
συμπτωματολογία, την ηλικία, τη περιοχή εντόπισης, την εφαρμοζόμενη θεραπευτική τεχνική, τον καθορισμό 
προγνωστικών παραγόντων υποτροπής της, την συσχέτιση με άλλες κακοήθεις παθήσεις καθώς και την απο-
τελεσματικότητα των διαφόρων θεραπευτικών μεθόδων που μπορούν να εφαρμοστούν για την θεραπεία της.

Υλικά - μέθοδος: αναδρομική μελέτη 28 ασθενών με νόσο paget του αιδοίου που αντιμετωπίσθηκαν στο νοσο-
κομείο μας το διάστημα από 10/1996 έως 01/2013. Αναζήτηση φακέλων των ασθενών και ανασκόπηση δημο-
γραφικών, παθολογικών και κλινικών πληροφοριών.

Αποτελέσματα: ο μέσος όρος ηλικίας κατά την διάγνωση ήταν τα 67 έτη. Τα αρχικά συμπτώματα αφορούσαν 
κνησμό ή και καύσο στο μεγαλύτερο ποσοστό (46%). Η μέση διάρκεια από την έναρξη της συμπτωματολογίας ως 
την διάγνωση ήταν 18 μήνες. Καταγράφηκαν 14 περιπτώσεις (50%) σύγχρονης ή προϋπάρχουσας κακοήθειας. 
Όλες οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν πρωταρχικά με ευρεία εκτομή της βλάβης, ενώ σε περίπτωση υποτροπής 
εκτός από ευρεία εκτομή πραγματοποιήθηκαν 3 ημιαιδοιεκτομές, 1 απλή αιδοιεκτομή και 7 ριζικές αιδοιεκτο-
μές με συνοδό βουβωνική λεμφαδενεκτομή άμφω. Τα όρια εκτομής της πρωτοπαθούς βλάβης ήταν ελεύθερα 
σε ποσοστό 57%. Η πρωτοπαθής εντόπιση της βλάβης αφορούσε μονήρη εστία σε μεγάλο ποσοστό (83%),ενώ 
η δευτεροπαθής εντόπιση αφορούσε συνήθως πολλαπλές εστίες.

Συμπεράσματα: Η νόσος Ρaget του αιδοίου είναι μια χρόνια πάθηση με μεγάλο ποσοστό υποτροπής. Η έγκαιρη 
διάγνωση, η χειρουργική εκτομή της βλάβης επί υγιών ορίων καθώς και η τακτική παρακολούθηση της εξέλιξης 
της νόσου μπορούν να βοηθήσουν στην σωστή αντιμετώπισή της.

15. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ HPV DNA ΚΑΙ HPV E6/E7 MRNA ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΠΛΑΚΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Tσιμπλάκη E., Aργύρη E., Πανοτοπούλου Ε.

Τμήμα	Ιολογίας,	Νοσοκομείο	Α.Ο.Ν.Α.	«Ο	Άγιος	Σάββας»

Σκοπός εργασίας: Σε αντίθεση με τον στοματοφαρυγγικό καρκίνο, ο ρόλος της HPV λοίμωξης στην καρκινογέ-
νεση του στόματος δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί. Η αυξημένη όμως έκφραση των ογκοπρωτεϊνών Ε6/Ε7 
θεωρείται αιτιολογικός παράγοντας στην δημιουργία όγκων κεφαλής και τραχήλου. Ο σκοπός της παρούσας 
μελέτης είναι η διερεύνηση της παρουσίας HPV στελεχών, καθώς και η ανίχνευση Ε6/Ε7 mRNA σε πλακώδη 
καρκινώματα της γλώσσας.
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Υλικό και μέθοδοι: Βιοπτικό υλικό συλλέχθηκε από 56 ασθενείς με πλακώδες γλωσσικό καρκίνωμα που αντιμε-
τωπίστηκαν χειρουργικά. Τα δείγματα εξετάστηκαν με την μέθοδο των Μικροσυστοιχιών (Microarrays) για την 
ανίχνευση και τυποποίηση 24 HPV στελεχών, χαμηλού (lrHPV) και υψηλού (hrHPV) κινδύνου, ενώ η ανίχνευ-
ση Ε6/Ε7 mRNA από 5 HPV στελέχη υψηλού κινδύνου (16,18,31,33 και 45) πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο 
NASBA.

Αποτελέσματα: HPV DNA, hrHPV DNA και Ε6/Ε7 mRNA ανιχνεύτηκε στο 12,5% (7/56), στο 8,9% (5/56) και στο 
10,7% (6/56) των πλακωδών καρκινωμάτων της γλώσσας, αντίστοιχα. Με την μέθοδο των Μικροσυστοιχιών, O 
HPV 16 βρέθηκε πρώτος με ποσοστό 7,1% (4/56) και ακολούθησαν HPV 6 με ποσοστό 3,6% (2/56) και ο HPV 18 
με ποσοστό 1,8% (1/56). Με την μέθοδο NASBA, ανιχνεύτηκαν οι HPV 16 και HPV 18 με ποσοστό 8,9% (5/56) 
και 1,8% (1/56), αντίστοιχα. Όλα τα hrHPV DNA θετικά δείγματα βρέθηκαν θετικά και στην έκφραση των Ε6/Ε7 
ογκοπρωτεϊνών.

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής υποδεικνύουν ότι ο HPV εμπλέκεται στην παθογένεση του 
πλακώδους καρκινώματος της γλώσσας. 
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ΙΙ. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΆΝΆΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
(e-POSTERS)
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6th MEETING OF THE HELLENIC HPV SOCIETY
SCIENTIFIC PROGRAM

HPV
1. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΩΜΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΤΩΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ*
Παππά Κ.2,3, Κοντοστάθη Γ.1, Ζωϊδάκης Ι.1, Βλάχου Α.1, Αγοραστός Θ.5, Ανάγνου Ν.3,4 

1Εργαστήριο	Βιοτεχνολογίας,	Κέντρο	Βασικών	Ερευνών,		Ίδρυμα	Ιατροβιολογικών	Ερευνών	Ακαδημίας	Αθηνών	
(ΙΙΒΕΑΑ),	Αθήνα,	2Α‘	Μαιευτική	Γυναικολογική	Κλινική,	Ιατρική	Σχολή	Πανεπιστημίου	Αθηνών,	3Εργαστήριο	Κυτ-
ταρικής	 και	 Γονιδιακής	 Θεραπείας,	 Κέντρο	 Βασικής	 Ερευνας	 II,	 Ίδρυμα	 Ιατροβιολογικών	 Ερευνών	 Ακαδημίας	
Αθηνών	(ΙΙΒΕΑΑ),	Αθήνα,	4Εργαστήριο	Βιολογίας,	Ιατρική	Σχολή	Πανεπιστημίου	Αθηνών,	5Δ’	Μαιευτική-Γυναικο-
λογική	Κλινική,	Ιπποκράτειο	Γενικό	Νοσοκομείο,	Τμήμα	Ιατρικής,	Σχολή	Επιστημών	Υγείας	Αριστοτελείου	Πανε-
πιστημίου	Θεσσαλονίκης	

Εισαγωγή: Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας (CxCa) αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή κακοήθεια στις γυναίκες 
σε όλο τον κόσμο, και αποδίδεται σε μόλυνση από τους τύπους HPV υψηλού κινδύνου 16 και 18 . Η εμμένουσα 
ιϊκή μόλυνση, σε συνδυασμό με την έκφραση των ιϊκών ογκοπρωτεινών Ε6 και Ε7, θεωρείται μείζον επαγωγικό 
βήμα για την κακοήθη εξαλλαγή. Ωστόσο, τα βήματα που οδηγούν στον καρκίνο, δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. 
Το εκκρίτωμα (secretome) των κυττάρων, αντιπροσωπεύει το σύνολο των μακρομορίων που εκκρίνονται από 
ένα κύτταρο, και είναι ζωτικής σημασίας για την επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων. Κατά τη διάρκεια της καρκι-
νογένεσης, τα εκκριτώματα των κύτταρων υφίστανται δραματικές αλλαγές που αντικατοπτρίζουν την απόκτηση 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του συγκεκριμένου καρκίνου και πιθανόν συμβάλλουν στα διάφορα στάδια της 
καρκινογένεσης. 

Σκοπός εργασίας, υλικό και μέθοδοι: Στην παρούσα μελέτη επικεντρωθήκαμε στην συστηματική αξιολόγηση 
των εκκριτωμάτων τεσσάρων κυτταρικών σειρών, ήτοι της HCK1T, από φυσιολογικό τραχηλικό επιθήλιο και των 
κυτταρικών σειρών καρκίνου του τραχήλου της μήτρας HeLa HPV18 (+), SiHa HPV16 (+), και C-33A, HPV(-), που 
αναλύθηκαν με ηλεκτροφόρηση γέλης δυο διαστάσεων (2D) και φασματομετρία μάζας MALDI-TOF.

Αποτελέσματα: Τα πρότυπα (patterns) των εκκριτωμάτων των κυττάρων SiHa και HeLa, διέφεραν σημαντικά 
από εκείνα των αντίστοιχων συνολικών κυτταρικών εκχυλισμάτων. Στο εκκρίτωμα της SiHa ανιχνεύσαμε την κα-
θεψίνη D, μία εκκρινόμενη λυσοσωματική πρωτεΐνη που φαίνεται να υπερ-εκφράζεται στη SiHa σε σχέση με τις 
άλλες κυτταρικές σειρές. Το αποτέλεσμα ελέγχθηκε και τεκμηριώθηκε περαιτέρω με ανοσοϊστοχημεία.

Συμπεράσματα: Τα δεδομένα αυτά προσδιορίζουν για πρώτη φορά το πρότυπο των εκκριτωμάτων του καρ-
κίνου του τραχήλου της μήτρας και αναδεικνύουν δυνητικούς βιοδείκτες, όπως η καθεψίνη D, για περαιτέρω 
κλινική αξιολόγηση.

*Επιχορηγείται	απο	το	Πρόγραμμα	Θαλής	ΙΙ	Grant	No.	70-4-11830	(Ευρωπαϊκή	Ένωση	και	ΕΣΠΑ)

2. ΠΡΩΤΕΩΜΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ 
ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ*
παππά Κ.2,3, Λυγηρού Β.1, Ζωϊδάκης Ι.1, Βλάχου A.1, Αγοραστός Θ.5, Ανάγνου Ν.3,4 

1Εργαστήριο	Βιοτεχνολογίας,	Κέντρο	Βασικών	Ερευνών,	 Ίδρυμα	 Ιατροβιολογικών	Ερευνών	Ακαδημίας	Αθηνών	
(ΙΙΒΕΑΑ),	Αθήνα,	2Α‘	Μαιευτική-Γυναικολογική	Κλινική,	Ιατρική	Σχολή	Πανεπιστημίου	Αθηνών,	3Εργαστήριο	Κυτ-
ταρικής	 και	 Γονιδιακής	 Θεραπείας,	 Κέντρο	 Βασικής	 Έρευνας	 II,	 Ίδρυμα	 Ιατροβιολογικών	 Ερευνών	 Ακαδημίας	
Αθηνών	(ΙΙΒΕΑΑ),	Αθήνα,	4Εργαστήριο	Βιολογίας,	Ιατρική	Σχολή	Πανεπιστημίου	Αθηνών,	5Δ’	Μαιευτική-Γυναικο-
λογική	Κλινική,	Ιπποκράτειο	Γενικό	Νοσοκομείο,	Τμήμα	Ιατρικής,	Σχολή	Επιστημών	Υγείας	Αριστοτελείου	Πανε-
πιστημίου	Θεσσαλονίκης	
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Εισαγωγή: Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας (CxCa) είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες με 
τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) να αποτελεί τον αιτιολογικό παράγοντα. Μέχρι σήμερα, παρά την 
εξέλιξη στις διαγνωστικές δοκιμασίες για την έγκαιρη διάγνωση του CxCa, υπάρχει ακόμη η ανάγκη για την 
ανάδειξη ευαίσθητων βιοδεικτών που θα βοηθήσουν στην ανίχνευση της νόσου στο στάδιο της ενδοεπιθηλια-
κής νεοπλασίας. Η εξαλλαγή του πλακώδους επιθηλίου σε καρκινικό, συνοδεύεται από ποιοτικές και ποσοτικές 
αλλαγές πρωτεϊνών που εκφράζονται από τα HPV-μολυσμένα κυττάρα. 

Σκοπός εργασίας, υλικό και μέθοδοι: Σκοπός της παρούσας μελέτης, υπήρξε η συστηματική ανάλυση με ηλε-
κτροφόρηση γέλης 2 διαστάσεων (2D) και φασματοσκοπία μάζας MALDI-TOF, τεσσάρων κυτταρικών σειρών 
που αφορούν φυσιολογικά και καρκινικά κύτταρα του τραχήλου της μήτρας, για την ανάδειξη των διάκριτων 
μοριακών και φαινοτυπικών τους χαρακτηριστικών. Mελετήθηκαν οι κυτταρικές σειρές HCK1T από φυσιολογικό 
τραχηλικό επιθήλιο και τρείς κυτταρικές σειρές CxCa: HeLa HPV18 (+), SiHa HPV16 (+), και C-33A, HPV(-). 

Αποτελέσματα: Αναδείξαμε 169 διαφορικά εκφραζόμενες πρωτεΐνες (92 υπερ-εκφραζόμενες και 77 υπο-εκφρα-
ζόμενες), μεταξύ HCK1T και HeLa, SiHa, C-33A. Η πιο σημαντική ομάδα αφορούσε την αναδιάταξη (remodeling) 
του κυτταροσκελετού. Από την ομάδα αυτή, μελετήσαμε περαιτέρω την Cofilin-1, χρησιμοποιώντας ανάλυση 
Western blot. Τόσο στην ηλεκτροφόρηση 2D, όσο και στην ανάλυση Western blot, η Cofilin-1 έδειξε να υπερ-εκ-
φράζεται σημαντικά στις HeLa και C-33A σε σχέση με τη φυσιολογική κυτταρική σειρά. Η Cofilin-1 διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της μετανάστευσης των κυττάρων, την απόπτωση επαγόμενη από οξείδωση, ενώ 
υπερ-εκφράζεται σε πολλές κυτταρικές σειρές διηθητικών καρκίνων. 

Συμπεράσματα: Τα ανωτέρω δεδομένα, επιτρέπουν την περαιτέρω διερεύνηση της Cofilin-1 ως ένα νέο δυνη-
τικό βιοδείκτη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

*Επιχορηγείται	απο	το	Πρόγραμμα	Θαλής	ΙΙ	Grant	No.	70-4-11830	(Ευρωπαϊκή	Ένωση	και	ΕΣΠΑ)

3. ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV) ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Κώστογλου Ε.

Αλεξάνδρειο	Τεχνολογικό	Εκπαιδευτικό	Ίδρυμα	Θεσσαλονίκης	

Σκοπός εργασίας: Η παρούσα εργασία σκοπό έχει τη μελέτη και παρουσίαση της συχνότητας λοίμωξης από τον 
HPV κατά την εφηβική ηλικία, καθώς επίσης και τον τρόπο αντιμετώπισης της μόλυνσης ανάλογα με την έκτασή 
της.

Υλικό και μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PUBMED, COCHRANE και Google 
Scholar προκειμένου να αναζητηθούν νεότερα δεδομένα για τη μόλυνση από τον HPV κατά την εφηβική ηλικία.

Αποτελέσματα: Η μόλυνση από τον HPV αποτελεί παγκοσμίως τη συχνότερη σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμω-
ξη. Στις ΗΠΑ περισσότερες από το 57% των σεξουαλικά ενεργών έφηβων κοριτσιών θα μολυνθούν κάποια στιγ-
μή από τον ιό. Από αυτές το 90% θα αντιμετωπίσει τον ιό χωρίς να χρειαστεί κάποιας μορφής θεραπεία, μέσα 
σε διάστημα 2 ετών. Για το λόγο αυτό συστήνεται η έναρξη screening test για Ca τραχήλου της μήτρας στο 21ο 
έτος. Το ποσοστό που θα εξελιχθεί σε προκαρκινικές βλάβες ή και διηθητικό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 
είναι εξαιρετικά μικρό. Η διαχείριση των περιστατικών διαφέρει ανάλογα με την έκταση της βλάβης και δεν ταυ-
τίζεται με την αντιμετώπιση περιστατικών ενήλικων γυναικών. Η πρόληψη έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην 
αποφυγή μόλυνσης από τον HPV. Πολύ σημαντική είναι η εκπαίδευση των εφήβων σχετικά με τον ιό και η εν-
θάρρυνσή τους για σωστό και ολοκληρωμένο γυναικολογικό έλεγχο μετά την έναρξη της σεξουαλικής τους ζωής. 
Άλλο ένα μέτρο προστασίας είναι η χρήση προφυλακτικού κατά την επαφή και ο εμβολιασμός ενάντια στον ιό.

Συμπεράσματα: Η λοίμωξη από τον HPV είναι πολύ κοινή στην εφηβεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ίδιος 
ο οργανισμός αντιμετωπίζει τον ιό, ενώ πολύ σπάνια εξελίσσεται σε προκαρκινική βλάβη και καρκίνο του τρα-
χήλου της μήτρας. Η αντιμετώπισή του διαφέρει σε σχέση με τις ενήλικες ασθενείς, αλλά και ανάλογα με την 
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HPV
έκταση της βλάβης. Πολύ σημαντική για την αποφυγή της λοίμωξης είναι η λήψη προληπτικών μέτρων, όπως 
είναι η χρήση προφυλακτικού, ο εμβολιασμός και η σωστή ενημέρωση των εφήβων.

4. Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕ-
ΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Καλαμπαλίκη Ο., Ζούπας Π. , Χολέβα Χ., Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Μ.

Α’	Εργαστήριο	Φαρμακολογίας,	Σχολή	Επιστημών	Υγείας,	Ιατρικό	Τμήμα,	Α.Π.Θ.

Εισαγωγή: Ένας παράγοντας διαμόρφωσης της συμπεριφοράς των νέων είναι αδιαμφισβήτητα η τηλεόραση 
καθώς επηρεάζει πολλές πτυχές της προσωπικότητάς τους. Μια από αυτές είναι και η σεξουαλική. Έχει παρα-
τηρηθεί ότι η αυξανόμενη προβολή ερωτικών σκηνών σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες προάγουν ένα πρότυπο 
μη ασφαλούς σεξουαλικής επαφής την οποία τείνουν να υιοθετούν όλο και περισσότεροι νέοι, γεγονός που 
επιβεβαιώνει η όλο και αυξανόμενη μετάδοση σεξουαλικών νοσημάτων.

Σκοπός εργασίας: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης, είναι η ενημέρωση ειδικών και μη του 
ιατρικού κλάδου για την αρνητική σύνδεση που προκύπτει μεταξύ της τηλεόρασης και της μη ασφαλούς σεξου-
αλικής συμπεριφοράς των νέων. Επίσης, τρόπους πρόληψης αυτής της συμπεριφοράς. 

Υλικό και μέθοδος: Διεθνής βιβλιογραφία συλλέχθηκε και μελετήθηκε ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα.

Αποτελέσματα: Μέσα από τη μελέτη των ερευνών μπορούμε εύκολα να υποστηρίξουμε ότι η τηλεόραση όχι 
μόνο επηρεάζει αλλά και διαμορφώνει σε ένα μεγάλο ποσοστό τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι σκέπτονται και 
δρουν στον σεξουαλικό τομέα. Ενδεικτικά, δεν είναι λίγες οι έρευνες που αποδεικνύουν ότι σημαντικός αριθμός 
εφήβων αλλάζει πολύ συχνά σεξουαλικούς συντρόφους χωρίς να λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις.

Συμπεράσματα: Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η τηλεόραση επηρεάζει τους θεατές πολυεπίπεδα και σε πολλές εκ-
φάνσεις της καθημερινότητάς τους. Η εισαγωγή ερωτικών σκηνών στην τηλεόραση, φιλτράρονται καλύτερα από 
τους ενήλικες παρά από τα παιδιά που βρίσκονται στην εφηβεία. Από τη στιγμή, όμως, που δεν μπορεί κάποιος 
να απαγορεύσει την προσθήκη αυτών των σκηνών (ακόμη και στις ώρες που βλέπουν παιδιά), ο καλύτερος τρό-
πος είναι η ενημέρωση και πρόληψη.

5. HPV ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ – ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Παντατοσάκης Ε., Αλχαζίδου Ε. , Πετράκος Γ.

Κέντρο	Οικογενειακού	Προγραμματισμού,	Γενικό	Νοσοκομείο	Καλαμάτας

Εισαγωγή: Ο HPV είναι υπεύθυνος για το 5,2% του συνόλου των καρκίνων παγκοσμίως. Οι ιοί HPV είναι μία ομά-
δα DNA ιών. 75%-80% γυναικών και ανδρών θα μολυνθούν από τον ιό κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 75% νέων 
λοιμώξεων κάθε χρόνο εκδηλώνονται σε ηλικίες 15-24 ετών. Περίπου 40 τύποι HPV προσβάλλουν τη γεννητική 
περιοχή και μεταδίδονται μέσω της σεξουαλικής επαφής. Οι τύποι αυτοί διακρίνονται σε υψηλού και χαμηλού 
κινδύνου, όσον αφορά τη δημιουργία δυσπλασιών, τραχηλικής,ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας και καρκίνου. Οι 
τύποι 16 και 18 είναι υψηλού κινδύνου και προκαλούν το 50-60% των περιπτώσεων των υψηλόβαθμων ενδοε-
πιθηλιακών αλλοιώσεων του τραχήλου. Οι τύποι 6 και 11 είναι χαμηλού κινδύνου και προκαλούν σχεδόν το σύ-
νολο των πρωκτογεννητικών κονδυλωμάτων με μικρή πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου. 80-90% των λοιμώξεων 
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αυτοϊώνται σε 2 χρόνια. Η ανίχνευση του ιού και των αλλοιώσεων γίνεται με κυτταρολογικός έλεγχος ( Pap-test, 
Thin-prep), κολποσκόπηση και HPV DNA-test. Το πρόγραμμα εμβολιασμού περιλαμβάνει όλα τα κορίτσια 12-15 
ετών και γυναίκες έως 26 ετών.

Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση του ποσοστού του εμβολιασμού για τον ιό HPV στην περιοχή της Μεσση-
νίας κατά το έτος 2012.

Υλικό και μέθοδος: συλλέχθηκε από τα αρχεία του Κέντρου Οικογενειακού Προγραμματισμού το Γ. Νοσοκομεί-
ου Καλαμάτας. Συλλέχθηκαν πληροφορίες για 634 γυναίκες κάτω των 26 ετών. Οι γυναίκες ερωτήθηκαν κατά 
πόσο είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του ιού HPV.

Αποτελέσματα: οι 293 από αυτές ανέφεραν ότι είχαν εμβολιαστεί (46,2%), ενώ 341 ότι δεν είχαν εμβολιαστεί 
(53,8%).

Συμπεράσματα: από τα ποσοστά φαίνεται ότι η εμβολιαστική κάλυψη είναι οριακά κάτω του μέσω όρου αλλά 
είναι υψηλότερη του ποσοστού του προηγούμενου έτους (46,2% έναντι 37,6%). Πιθανόν αυτό να οφείλεται στην 
εντατικοποίηση του προγράμματος ενημέρωσης σε σχολεία του Κέντρου Οικογενειακού προγραμματισμού του 
Νοσοκομείου αλλά και στο γεγονός ότι στο Κέντρο απευθύνονται έφηβες που ήδη έχουν αυξημένο ενδιαφέρον 
για την υγεία τους. Συνεπώς απαιτείται εντατικοποίηση της προσπάθειας ενημέρωσης του πληθυσμού για το 
εμβόλιο ώστε να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη για να υπάρξει επαρκής προστασία έναντι του ιού.

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ HPV ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Αθανασίου Ε., Κολτσίδα Ε., Οικονόμου Ν., Ελευθεριάδης Σ.

Μαιευτική	–	Γυναικολογική	Κλινική,	Γενικό	Νοσοκομείο	Νάουσας

Σκοπός εργασίας: Όταν εμφανίστηκε το εμβόλιο του ιού HPV υπήρχαν κάποιοι που το υποστήριζαν και κάποιοι 
που δεν το αποδεχόντουσαν. Θελήσαμε να διαπιστώσουμε αν με την σωστή ενημέρωση η αποδοχή του εμβο-
λίου είναι πιο εύκολη.

Υλικό και μέθοδος: Ξεκινήσαμε με ομιλία για το κοινό στην πόλη της Νάουσας για τον καρκίνο του τραχήλου και 
τον εμβολιασμό HPV (Ιαν 2009) , στην συνέχεια έγινε ενημέρωση μέσω της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης Νάουσας 
σε 7 σχολεία (3 από Νάουσα, 3 από Επισκοπή και 1 από Ειρηνούπολη) και με θέμα την Σεξουαλική υγεία των 
εφήβων (Απρ & Μαι 2009) και γράφτηκε και ενημερωτικό άρθρο για τον καρκίνο του τραχήλου και το εμβόλιο 
στον τοπικό τύπο (Φωνή Νάουσας Οκτ 2009). Τα μαθήματα των γενικών ιατρών του νοσοκομείου περιελάμβα-
ναν ομιλία για το εμβόλιο HPV.

Αποτελέσματα: Το διάστημα Φεβ 2009 ως Αυγ 2009 έγιναν από την Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική του νο-
σοκομείου 39 εμβολιασμοί σε κορίτσια της περιοχής που καλύπτει το Νοσοκομείο Νάουσας. Οι ηλικίες των 
κοριτσιών ήταν 14-15 ετών 3 εμβολιασμοί, 16 ετών 4, 17 ετών 6, 18 ετών 4, άνω των 18 ετών 3. Έγιναν 18 δόσεις 
Gardasil και 21 δόσεις Cervarix. Δεκαπέντε κορίτσια έκαναν πρώτη δόση, 14 δεύτερη και 10 τρίτη δόση. Ο τόπος 
διαμονής τους ήταν 13 από την Επισκοπή, 11 από την πόλη της Νάουσας, 7 από το Γιανακοχώρι, 4 από τον Άγιο 
Γεώργιο και οι υπόλοιπες 5 από διάφορες περιοχές (Μονόσπιτα, Κοπανός, Ροδοχώρι).

Συμπεράσματα: Το μοντέλο εμβολιασμού θα πρέπει να περιλαμβάνει ενημέρωση τόσο στα σχολεία όσο και 
του κοινού (μητέρες κοριτσιών). Επιπλέον απαραίτητη είναι η ενημέρωση των γενικών ιατρών. Οι παιδίατροι 
του νοσοκομείου αρχικά διαφωνούσαν με τον εμβολιασμό οπότε πρωτοβουλία μπορεί να παίρνει η Μαιευτική 
Γυναικολογική κλινική.
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7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑSC-US ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
HPV DNA TESTING ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ
Αργυρίδης Σ.

Μαιευτική-Γυναικολογική	Κλινική	Νοσοκομείου	Αρχιεπίσκοπος	Μακάριος	ΙΙΙ	–	Λευκωσία,	Κύπρος	

Σκοπός εργασίας: Η μελέτη ευαισθησίας ανίχνευσης μέτριας και βαριάς ενδοπιθηλιακής νεοπλασίας και το πο-
σοστό παραπομπής για κολποσκόπηση περιστατικών με κυτταρολογική διάγνωση άτυπων πλακωδών κυττάρων 
απροσδιόριστης σημασίας με την χρήση δοκιμασίας ανίχνευσης και τυποποίησης ιού ως μεθόδου διαλογής. 
Τέλος η σύγκριση της μεθόδου αυτής με τα αποτελέσματα άλλων μεθόδων αντιμετώπισης όπως η επανάληψη 
κυτταρολογικής εξέτασης σε 6 μήνες και η διενέργεια άμεσης κολποσκόπησης.

Υλικό και μέθοδος: Εξετάστηκαν 27 περιστατικά γυναικών με κυτταρολογική διάγνωση άτυπων πλακωδών κυτ-
τάρων απροσδιόριστης σημασίας οι οποίες δεν είχαν προηγούμενο ιστορικό παθολογικής διάγνωσης, εμβο-
λιασμού και είναι άνω των 21 χρόνων. Διενεργήθηκε άμεση ανίχνευση και τυποποίηση για υψηλού κινδύνου 
τύπους ιού σε όλα τα περιστατικά. Τα περιστατικά στα οποία ανιχνεύτηκε υψηλού κινδύνου τύπος ιού υποβλή-
θηκαν σε κολποσκόπηση με λήψη βιοψιών, όπως επίσης και αυτά στα οποία δεν ανιχνεύτηκε υψηλού κινδύνου 
τύπος ιού. Ακολούθως συγκρίθηκαν τα ιστολογικά αποτελέσματα των δύο κατηγοριών για ανίχνευση διαφορών 
στο ποσοστό και σοβαρότητα τραχηλικής ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας καθώς και τα ποσοστά παραπομπής για 
κολποσκόπηση με αυτά της μεθόδου επανάληψης κυτταρολογικής σε 6 μήνες.

Αποτελέσματα: Το ποσοστό εμφάνισης άτυπων κυττάρων απροσδιόριστης σημασίας στο σύνολο δειγμάτων 
ανέρχεται στο 4,2%. Στα δείγματα αυτά ανιχνεύτηκε και τυποποιήθηκε υψηλού κνδύνου στέλεχος ιού σε πο-
σοστό 63% (ποσοστό παραπομπής για κολποσκόπηση), με μεγαλύτερη συχνότητα τυποποίησης του τύπου 16 
(30%). Τα ιστολογικά αποτελέσματα των κολποσκοπικών βιοψιών των θετικών δειγμάτων κατέδειξαν φυσιολο-
γικό 19%, ελαφρά ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία (1ου βαθμού) 65% και μέτρια ή βαριά (2ου, 3ου βαθμού) 16%. 
Στα αρνητικά δείγματα τα ιστολογικά αποτελέσματα των κολποσκοπικών βιοψιών κατέδειξαν φυσιολογικό 71%, 
1ου βαθμού 27% και 2ου, 3ου βαθμού 2%.

Συμπεράσματα: Το ποσοστό ανίχνευσης της κατηγορίας αυτής (4,2%) είναι εντός των διεθνών ορίων (4-5%), 
κάτι που υποδηλώνει αξιοπιστία της κυτταρολογικής διάγνωσης. Το ποσοστό θετικών δειγμάτων είναι ελαφρά 
μεγαλύτερο (63%) από τις περισσότερες δημοσιευμένες έρευνες (50%). Αυτό πιθανώς να οφείλεται στο γεγονός 
ότι το δείγμα αποτελείται από γυναίκες νεαρής ηλικίας στις οποίες ο επιπολασμός της νόσου είναι αυξημένος 
(75%) και γιατί κάποιες μελέτες έχουν τοποθετήσει μερικούς τύπους σε μια ενδιάμεση κατηγορία κινδύνου 
(31,33,35,51,52). Με αυτά τα δεδομένα εξηγείται το μεγαλύτερο ποσοστό παραπομπής για κολποσκόπηση σε 
σχέση με άλλες σειρές. Ο συχνότερα εμφανιζόμενος τύπος είναι ο 16 (30%) αλλά με σημαντικά αυξημένη συ-
χνότητα από τα διεθνή δεδομένα (5-10%). Αυτό εξηγείται από την ανομοιογένεια του πληθυσμού του δείγματος 
(διαφορετικό εθνικό και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο) καθώς και από το μικρό μέγεθος του. Το ποσοστό ανί-
χνευσης 2ου και 3ου βαθμού νεοπλασίας στα θετικά δείγματα (16%) συμβαδίζει με τα αντίστοιχα δεδομένα, γε-
γονός που δικαιολογεί την αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών όπως αυτών με χαμηλόβαθμη βλάβη. Το πο-
σοστό ανίχνευσης 2ου και 3ου βαθμού στα αρνητικά δείγματα (2%) συμβαδίζει επίσης με τα διεθνή δεδομένα 
και αιτιολογεί την μη ανάγκη διενέργειας κολποσκόπησης αλλά επανάληψη κυτταρολογικής εξέτασης σε 6-12 
μήνες. Από τα δεδομένα που αναλύθηκαν προκύπτει ότι η μέθοδος διαλογής μέσω ανίχνευσης και τυποποίησης 
του ιού είναι η προτιμητέα λόγω της ελάττωσης παραπομπής για κολποσκόπησης και της αύξησης ευαισθησίας 
ανίχνευσης μέτριας και βαριάς νεοπλασίας.
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8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΠΑΠ THIN PREP ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
SCREENING ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Λέκκα Κ., Βελεγράκης Α., Καμπουράκη Μ., Αγγελάκη Κ., Ματαλλιωτάκης Μ., Δημοσθένους Ε., 
Μαστοράκης Ν.

Μαιευτική	-	Γυναικολογική	Κλινική	-	Κέντρο	Οικογενειακού	Προγραμματισμού	Βενιζέλειου	Νοσοκομείου	
Ηρακλείου

Σκοπός εργασίας: Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της κυτταρολογικής εξέτασης τραχηλικών επιχρισμάτων 
στο Τμήμα Οικογενειακού Προγραμματισμού τα έτη 2003-2013 και η συσχέτιση των παθολογικών αποτελεσμά-
των πριν και μετά από την εφαρμογή του τεστ Παπ Thin Prep.

Υλικό και μέθοδοι: Τα στοιχεία ελήφθησαν από τα αρχεία που τηρούνται στο Τμήμα Οικογενειακού Προγραμ-
ματισμού, όπου γίνεται η λήψη των τεστ Παπ. Τα έτη 2003-2004 εφαρμόστηκε η κλασσική μέθοδος λήψης τεστ 
Παπ. Τα έτη 2004-1009 εφαρμόστηκε επίσης η κλασσική μέθοδος και επί παθολογικού αποτελέσματος η επα-
νάληψη έγινε με τεστ Παπ thin Prep. Από το 2009 και έπειτα, η λήψη των τεστ έγινε αποκλειστικά με thin Prep.

Αποτελέσματα: Στη 10ετια 2003-2013 ελήφθησαν 4165 τεστ Παπ στο τμήμα Οικογενειακού Προγραμματισμού 
του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Από αυτά τα 254 (ποσοστό 6%) ήταν παθολογικά, με την πλειονότητα 
των ευρημάτων να αφορά σε κύτταρα με ατυπία (ASCUS). Από το 2009 με την εφαρμογή του τεστ Παπ thin Prep, 
η ανίχνευση παθολογικών ευρημάτων εμφάνισε μεγαλύτερη ευαισθησία ( 124 παθολογικά τεστ στο σύνολο των 
254, ποσοστό 3 %).

Συμπεράσματα: Το τεστ Παπ thin Prep είναι πιο αξιόπιστο ως μέθοδος screening σε σχέση με την κλασσική 
μέθοδο λήψης τεστ Παπ (επίστρωση σε αντικειμενοφόρο πλάκα),επειδή έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στην ανί-
χνευση παθολογικών κυττάρων.

9. ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΟΡΙΑΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ (BORDERLINE SMEARS)
Μίχος Γ., Εvans H.

Department	of	Obstetrics	and	Gynaecology,	Royal	Free	Hospital	NHS	Trust,	London,	UK,	
Μαιευτική	και	Γυναικολογική	Κλινική,	Πανεπιστημιακό	Νοσοκομείο	Ιωαννίνων

Σκοπός εργασίας: Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετήσουμε τα ευρήματα της κολποσκόπησης σε ασθενείς που 
παραπέμφθηκαν στο τμήμα μας με οριακές αλλοιώσεις (borderline smears) στο τεστ Παπανικολάου (πριν την 
εισαγωγή του HPV test).

Υλικό και μέθοδος: 175 ασθενείς με οριακές αλλοιώσεις συμπεριλήφθησαν σε αναδρομική μελέτη. Παρουσιά-
ζουμε τα κολποσκοπικά και ιστοπαθολογικά ευρήματα (όπου έγινε βιοψία).
Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των ασθενών είχαν φυσιολογικά κολποσκοπικά ευρήματα, ακολουθούμενη από 
ήπιες αλλοιώσεις (mild disease) (5.3% από το σύνολο είχαν μέτριες (moderate) και δεν βρέθηκε καμία υψηλού 
βαθμού αλλοίωση (high grade). Επίσης δύο στους τρεις ασθενείς (67.5%) δεν χρειάστηκαν βιοψία.
Συμπεράσματα: Η εργασία μας έδειξε ότι η πλειοψηφία των ασθενών με τεστ Παπανικολάου με οριακές αλλοι-
ώσεις είχαν φυσιολογικά ή ήπια (mild) κολποσκοπικά ευρήματα και με την εισαγωγή του HPV τεστ πιθανώς δεν 
θα χρειάζονται να παραπεμφθούν για κολποσκόπηση.
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10. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΠΗΤΟΪΩΝ (HSV 
1-8) ΣΕ ΤΡΑΧΗΛΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ HIGH RISK HPV ΘΕΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΜΕ 
΄Η ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ) ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΛΠΟΣΚΟ-
ΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ: 
ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Νασιουτζίκη Μ., Τιμαμοπούλου Ε., Χατζής Π., Τσαμπάζης Ν., Δανιηλίδης Α., Χατζησταματίου Κ., Χίτζιος Δ., 
Οικονόμου Ζ., Πρατίλας Γ., Αγοραστός Θ.1, Λουφόπουλος Α.

Β΄	Μαιευτική	και	Γυναικολογική	Κλινική,	Τμήμα	Κολποσκόπησης	και	Παθολογίας	Τραχήλου,	Αριστοτέλειο	Πανε-
πιστήμιο	Θεσσαλονίκης,	Ιπποκράτειο	Γεν.	Νοσοκομείο	Θεσσαλονίκης	
1Δ΄	Μαιευτική	και	Γυναικολογική	Κλινική,	Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης,	Ιπποκράτειο	Γεν.	Νοσοκο-
μείο	Θεσσαλονίκης

Σκοπός εργασίας: Η εμμένουσα λοίμωξη με HR HPV συνιστά απαραίτητο παράγοντα στην ανάπτυξη του καρ-
κίνου του τραχήλου της μήτρας. Επικουρικό ρόλο στη διαδικασία της καρκινογένεσης φαίνεται να παίζουν και 
οι ιοί του έρπητα, 8 εκ των οποίων προσβάλλουν τον άνθρωπο (Ερπητοϊοί 1-8). Σκοπός της παρούσας μελέτης 
είναι η συσχέτιση της συν-μόλυνσης από ερπητοϊούς και HR HPV ιούς με τις προκαρκινικές και καρκινικές αλλοι-
ώσεις του τραχήλου.
Υλικό και μέθοδοι: Κυτταρικά εναιωρήματα LBC (ThinPrep) του Τμήματος Παθολογίας Τραχήλου της Β’ Μ/Γ 
Κλινικής, επιβεβαιωμένα για HR HPV μόλυνση με γονοτύπηση (CLART HPV2, GENOMICA), 28 γυναικών, ηλικίας 
20-60 ετών, ελέγχθηκαν με το kit Entherpex (GENOMICA) για ανθρώπινους ερπητοϊούς και τους τρεις συχνότε-
ρους εντεροϊούς. Η μελέτη αφορούσε τρεις ομάδες HR HPV ασθενών: α) με αρνητική κυτταρολογία, β) LSIL και 
γ) HSIL/Ca, όλες με ιστολογική επιβεβαίωση.
Αποτελέσματα: Από τις 28 HR HPV θετικές γυναίκες που ελέγχθηκαν συνολικά, οι 3 κατατάχθηκαν κυτταρολο-
γικά ως NG, οι 12 ως LSIL, οι 12 ως HSIL και 1 ως Ca. Από τις 3 γυναίκες με αρνητική κυτταρολογία, σε καμία δεν 
ανιχνεύθηκαν ερπητοϊοί. Από τις 12 ασθενείς με LSIL κυτταρολογία, σε μία ανιχνεύθηκε ο CMV, σε μία ο HSV6, 
σε μία ο HSV7 ενώ μία γυναίκα παρουσίασε διπλή μόλυνση με HSV2 και EBV. Από τις 12 ασθενείς που διαγνώ-
σθηκαν κυτταρολογικά ως HSIL, στις 2 διαπιστώθηκε μόλυνση από CMV. Η ασθενής με Ca δεν παρουσίαζε μό-
λυνση από ερπητοϊούς. Από το σύνολο των γυναικών που ελέγχθηκαν, το 10,4% παρουσίασε συν-μόλυνση από 
HR HPV και CMV, ενώ οι υπόλοιποι ερπητοϊοί ανιχνεύθηκαν σε ποσοστό 3,5%. 
Συμπεράσματα: Η συχνή παρουσία του CMV, ειδικά στις γυναίκες με υψηλόβαθμες αλλοιώσεις, στηρίζει τις 
μέχρι τώρα ενδείξεις ότι η συν-μόλυνση με HR HPV και ερπητοϊούς, και ειδικότερα με CMV, ίσως επικουρεί στην 
ενσωμάτωση του HPV γονιδιώματος στα κύτταρα του ξενιστή και ενδεχομένως συμβάλει στην ανάπτυξη καρκί-
νου του τραχήλου της μήτρας.

11. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΡΑΧΗ-
ΛΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΙΣΤΟΛΟ-
ΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΒΙΟΨΙΩΝ
Αργυρίδης Σ.

Μαιευτική	-	Γυναικολογική	κλινική	Νοσοκομείου	Αρχιεπίσκοπος	Μακάριος	ΙΙΙ-	Λευκωσία	Κύπρος	

Σκοπός εργασίας: Η καταγραφή συχνότητας αναφοράς παθολογικών αποτελεσμάτων τραχηλικών κυτταρολογι-
κών επιχρισμάτων σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης Βethesda για το πλακώδες επιθήλιο (άτυπα απροσδι-
όριστης σημασίας, χαμηλόβαθμη βλάβη, υψηλόβαθμη βλάβη, καρκίνος) και αδενικό επιθήλιο (άτυπα αδενικά, 
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καρκίνος) σε δείγμα πληθυσμού ο οποίος υποβλήθηκε σε προσυμπτωματικό ανιχνευτικό έλεγχο καρκίνο τρα-
χήλου σε ένα έτος στην κλινική του νοσοκομείου. Ακολούθως η συσχέτιση τους με ιστολογικά αποτελέσματα 
κολποσκοπικώς καθοδηγούμενων βιοψιών που επακολούθησαν σύμφωνα με την κατάταξη τραχηλικής ενδοε-
πιθηλιακής νεοπλασίας.
Υλικό και μέθοδος: μελετήθηκαν τα αποτελέσματα 6894 τραχηλικών κυτταρολογικών επιχρισμάτων τα οποία 
λήφθηκαν από γυναικολόγους με χρήση της συμβατικής μεθόδου λήψης (σπάτουλα, ψήκτρα) και εξετάστηκαν 
από δύο έμπειρους κυτταρολόγους. Ακολούθως συσχετίστηκαν (ποσοστό συμφωνίας) με τα ιστολογικά απο-
τελέσματα κολποσκοπικών βιοψιών για τραχηλική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία, τα οποία λήφθηκαν από έμπει-
ρους κολποσκόπους με χρήση κολποσκοπικώς καθοδηγούμενης λήψης με βάση χρώσης οξικού οξέως και lugol 
και εξετάστηκαν από έμπειρους παθολογοανατόμους.
Αποτελέσματα: η συχνότητα εμφάνισης παθολογικών αποτελεσμάτων κυτταρολογικών επιχρισμάτων κυμάν-
θηκε εντός των διεθνών αποδεκτών ορίων. Συγκεκριμένα, το ποσοστό για άτυπα απροσδιόριστης σημασίας 
ήταν 3,5%, άτυπα απροσδιόριστης σημασίας (με πιθανότερη την υψηλόβαθμη) σε 1%, χαμηλόβαθμη βλάβη 6% 
και υψηλόβαθμη βλάβη 4,5%. Το ποσοστό άτυπων αδενικών κυττάρων ήταν 0,1% ενώ το ποσοστό καρκίνου κυ-
μάνθηκε στο 0,08% συμπεριλαμβανομένου πλακώδους και αδενικού. Το ποσοστό συμφωνίας κυτταρολογικών 
και ιστολογικών αποτελεσμάτων κυμαίνεται εντός των διεθνώς αποδεκτών δεδομένων. Για άτυπα απροσδιόρι-
στης σημασίας ήταν 16,5% φυσιολογικά, 70% ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία 1ου βαθμού και 12,5% για 2ου, 3ου 
βαθμού. Για χαμηλόβαθμη βλάβη τα ποσοστά ήταν 10% φυσιολογικό, 66% 1ου βαθμού, 24% 2ου, 3ου βαθμού, 
ενώ για υψηλόβαθμη βλάβη 0% φυσιολογικά, 16% 1ου βαθμού, 80% 2ου ,3ου βαθμού και 4% καρκίνος. Τα 
αποτελέσματα καρκίνου επαληθεύτηκαν 100%.
Συμπεράσματα: η συχνότητα εμφάνισης παθολογικών κυτταρολογικών επιχρισμάτων βρίσκεται σε ίδια επίπε-
δα με διεθνώς δημοσιευμένα στοιχεία που τηρούν το πρόγραμμα κατάταξης Βethesda και αξιολογούν με βάση 
τα ίδια κυτταρικά κριτήρια κάθε επίχρισμα. Το ποσοστό συμφωνίας μεταξύ κυτταρολογικού και ιστολογικού 
αποτελέσματος είναι επίσης εντός διεθνών προτύπων, καθώς σε χαμηλόβαθμη βλάβη η πλειοψηφία κατατάσ-
σεται ως 1ου βαθμού νεοπλασία, ενώ σε υψηλόβαθμη βλάβη ως 2ου, 3ου βαθμού.

12. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΚΥΗΣΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Αργυρίδης Σ.

Μαιευτική	-	Γυναικολογική	κλινική	Νοσοκομείου	Αρχιεπίσκοπος	Μακάριος	ΙΙΙ-	Λευκωσία	Κύπρος	

Εισαγωγή: Η υπεροιστρογονική κατάσταση κατά την κύηση επιδρά στην τραχηλική ανατομία μέσω διαφόρων 
μηχανισμών. Οι κυριότεροι αφορούν ανώριμη μετάπλαση πλακωδών κυττάρων, υπερπλασία αδενικών κυττά-
ρων και φθαρτοποίηση του στρώματος τα οποία με την σειρά τους προκαλούν αύξηση των διαστάσεων, εκ-
στροφή του αδενικού επιθηλίου, αύξηση αιμάτωσης, πολυποειδείς προσεκβολές και υπερέκκριση αδένων. Η 
ερμηνεία κυτταρολογικών επιχρισμάτων, η διενέργεια κολποσκόπησης και η ιστολογική ερμηνεία βιοψιών κα-
θίσταται δύσκολη. Η συχνότητα παθολογικών επιχρισμάτων είναι ίδια με την μη εγκύμονα κατάσταση όπως και 
το ποσοστό ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας και καρκίνου. Αποτελεί το συχνότερο είδος γυναικολογικού καρκίνου 
κατά την κύηση. Η αντιμετώπιση κυτταρολογικών βλαβών συνίσταται στην διενέργεια κολποσκόπησης κατά 
το 2ο τρίμηνο με λήψη βιοψιών επί ευρημάτων ύποπτων για υψηλόβαθμη βλάβη ή καρκίνο. Η αντιμετώπιση 
ιστολογικής διάγνωσης ελαφράς ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας είναι η παρακολούθηση και επανέλεγχος με κυτ-
ταρολογική εξέταση 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Η αντιμετώπιση μέτριας ή βαριάς νεοπλασίας είναι η επανά-
ληψη κυτταρολογικής και κολποσκοπικής εξέτασης σε 12 εβδομάδες (κατά την κύηση) ή 6 εβδομάδες μετά τον 
τοκετό. Σε υποψία μικροδιήθησης η διενέργεια διαγνωστικής κωνοειδούς εκτομής είναι απαραίτητη. Επιπλοκές 
αποτελούν η αιμορραγία, πρόωρη ρήξη υμένων, πρόωρος τοκετός και υπολειμματική νόσος. Σε διάγνωση μη 
διηθητικού καρκινώματος καμμία άλλη παρέμβαση προ τοκετού δεν χρειάζεται ενώ σε διάγνωση διηθητικού 
καρκινώματος ακολυθεί σταδιοποίηση και χειρουργική αντιμετώπιση ανάλογα σταδίου και ηλικίας κύησης.
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HPV
Περιστατικό: Πρωτοτόκος υποβλήθηκε στην πρώτη κυτταρολογική εξέταση της στις 12 εδβομάδες κύησης. Το 
αποτέλεσμα κατέδειξε υψηλόβαθμη βλάβη πλακώδους επιθηλίου. Διενεργήθηκε κολποσκόπηση και λήψη βιο-
ψιών στις 20 εβδομάδες με ευρήματα αδιαφανούς οξύλευκου επιθηλίου με πλήρως ορατή ζώνη μετάπλασης. 
Το ιστολογικό αποτέλεσμα κατέδειξε βαριά ενδοεπιθηλιακή βλάβη με υποψία μικροδιήθησης. Στις 22 εβδομά-
δες διενεργήθηκε διαγνωστική κωνοειδής εκτομή και τοποθέτηση ραφής περίδεσης τραχήλου, χωρίς επιπλοκές 
κατά την επέμβαση. Το αποτέλεσμα ήταν καρκίνωμα εκ πλακωδών χωρίς σημεία μικροδιήθησης ή υπολειμμα-
τικής νόσου. Αποφασίστηκε η συνέχιση της κύησης με παρακολούθηση ανά 2 εβδομάδες. Το μήκος τραχήλου 
παρέμεινε σταθερό στα 20 χιλιοστά καθ‘ όλη την διάρκεια της κύησης. Ο τοκετός διενεργήθηκε στις 41 εβδο-
μάδες μετά από πρόκληση και η επανεξέταση στις 6 εβδομάδες κατέδειξε χαμηλόβαθμη βλάβη και ελαφρά εν-
δοεπιθηλιακή νεοπλασία. Έκτοτε παρακολουθείται με εξάμηνη κυτταρολογική και ανίχνευση-τυποποίηση ιού. 

13. ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV) ΚΑΙ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Βατοπούλου Α.1,Ιορδανίδου Ε.1, Αγοραστός Θ.2, Θεοδωρίδης Θ.1, Αθανασιάδης Λ.3, Παπανικολάου 
Α.1,Ταρλατζής Β.1

1Ά 	Μαιευτική	και	Γυναικολογική	Κλινική,	Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης,	Γεν.	Νοσοκομείο	«Παπα-
γεωργίου»,	Θεσσαλονίκη,	2Δ΄	Μαιευτική	και	Γυναικολογική	Κλινική,	Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης,	
Ιπποκράτειο	Γεν.	Νοσοκομείο,	Θεσσαλονίκη,	3Α’	Ψυχιατρική	Κλινική,	Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης,	
Γεν.	Νοσοκομείο	«Παπαγεωργίου»,	Θεσσαλονίκη

Σκοπός εργασίας: Να παρουσιαστούν οι γνώσεις των νέων γυναικών σε θέματα που σχετίζονται με τον ιό HPV 
καθώς και οι θέσεις τους σε ζητήματα σεξουαλικής υγείας και συμπεριφοράς.

Υλικό και μέθοδος: Μελέτη 200 νέων γυναικών 13- 26 ετών (μέσος όρος 20,5 έτη),κατοίκων Ελλάδας οι οποίες 
επισκέφθηκαν για ενημέρωση το ιατρείο Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας της Α΄Μ/Γ κλινικής του ΑΠΘ στο ΓΝ 
¨Παπαγεωργίου» .Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν στα πλαίσια εμβολιασμού για τον ιό HPV και αναζητήθη-
καν οι γνώσεις τους σχετικά με τον ιό και η σεξουαλική τους συμπεριφορά πριν και μετά τον εμβολιασμό. 

Αποτελέσματα: Από το συνολικό αριθμό το 20,5% αρνήθηκε τον εμβολιασμό. Επειδή η μελέτη συνεχίζεται ολο-
κληρωμένα στοιχεία υπάρχουν για 101 γυναίκες .Το 68,3% των συμμετεχόντων έχει ολοκληρωμένες σεξουαλι-
κές επαφές και το 8,82% αυτών έχει επιμολυνθεί από τον HPV ιό. Το 60% γνωρίζει τι είναι ο ιός του HPV και το 
82% τι είναι ο καρκίνος του τραχήλου. Οι περισσότερες γνώριζαν για τον ιό ΗPV και την ύπαρξη του . Κύρια πηγή 
ενημέρωσης τους ήταν οι επαγγελματίες υγείαςκαι έντυπο υλικό . Το 47% θεωρεί ότι μετά τον εμβολιασμό θα 
νιώθει μεγαλύτερη ελευθερία και ασφάλεια όσον αφορά στη σεξουαλική του συμπεριφορά και ένα 35% θεωρεί 
το εμβόλιο αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη της ερωτικής ζωής, άποψη που φαίνεται να έχει σχέση με την 
ηλικία (p=0.002).

Συμπεράσματα: Οι νέες κοπέλες στην πλειοψηφία τους γνωρίζουν την ύπαρξη του εμβολίου και κρατούν μια 
θετική στάση απέναντι στην εφαρμογή του αν και υπάρχει σύγχυση και επιφυλακτικότητα. Οι μη σεξουαλικά 
ενεργείς θεωρούν την ολοκλήρωση του εμβολιασμού προϋπόθεση για την έναρξη σχέσεων ενώ οι σεξουαλικά 
ενεργείς χρησιμοποιούν ως κύρια μέθοδο το προφυλακτικό και ένοιωσαν μεγαλύτερη ασφάλεια με τον εμβο-
λιασμό.
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

I. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ: 80,00 €
Λόγω	του	περιορισμένου	αριθμού	συμμετεχόντων	(100),	η	συμμετοχή	θα	πρέπει	να	έχει	προπληρωθεί	προκει-
μένου	να	θεωρηθεί	έγκυρη	και	ισχύουσα

II. 1st HPV SEMINAR : 60,00 €
Λόγω	του	περιορισμένου	αριθμού	συμμετεχόντων	(100),	η	συμμετοχή	θα	πρέπει	να	έχει	προπληρωθεί	προκει-
μένου	να	θεωρηθεί	έγκυρη	και	ισχύουσα

III. 6η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 Μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2014 Μετά την 11η Ιανουαρίου 2014
Ιατροί Ειδικευμένοι 120,00 € 140,00 €
Ιατροί Ειδικευόμενοι 100,00 € 120,00 €
Άλλοι επιστήμονες 100,00 € 120,00 €
Μαίες, Νοσ. Προσωπικό 30,00 € 40,00 €
Φοιτητές-τριες Δωρεάν Δωρεάν

ΙV. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 
& 1st HPV SEMINAR & 6η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 Μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2014 Μετά την 11η Ιανουαρίου 2014
Ιατροί Ειδικευμένοι  220,00 € 240,00 €
Ιατροί Ειδικευόμενοι 200,00 € 220,00 €
Άλλοι Επιστήμονες 200,00 € 220,00 €

V. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από την Ελληνική Εταιρεία Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (HSCCP), 
στην ελληνική γλώσσα. Για την συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται συμμετοχή στην 6η Σύνοδο της Ελληνικής 
HPV Εταιρείας και εγγραφή στην Ελληνική Εταιρεία Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (HSCCP). Η διορ-
γάνωση και η διενέργεια των εξετάσεων Πιστοποίησης στην Κολποσκόπηση ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδι-
ότητα και ευθύνη της HSCCP.



ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αλέξ. Παναγούλη 118, Αγία Παρασκευή 15343, Τηλ.: +30 210 6074200 - Fax: +30 210 6074222
E-mail: md@mdcongress.gr, Website: www.6hpv.mdcongress.gr

ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Ξενοδοχείο HYATT REGENCY - Θεσσαλονίκη (Τηλ. 2310 401 234)

Αίθουσες: Ballroom 1+2: Σεμινάριο Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου
Aίθουσα Ballroom 1+2: 1ο HPV Σεμινάριο
Αίθουσες: Ballroom 1+2: Συνεδρίες, Διαλέξεις, Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Aίθουσα Ballroom 3:  Εξετάσεις πιστοποίησης στην Κολποσκόπηση
Prefunction Area: Ηλεκτρονικές Ανακοινώσεις (e-Posters)
Prefunction Area + Έφεσος: Έκθεση Φαρμακευτικών Εταιρειών και Εταιρειών Ιατρικού Εξοπλισμού

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Σεμινάριο Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου:

Παρασκευή, 21.02.14, 08:00 – 14:00
1ο HPV Σεμινάριο:

Παρασκευή, 21.02.14, 14:00 – 17:00
6η Σύνοδος Ελληνικής HPV Εταιρείας:
Παρασκευή, 21.02.14, 18:00 – 22:00

Σάββατο 22.02.14, 08:00 – 21:00
Κυριακή, 23.02.14, 08:00 – 16:00

Εξετάσεις Πιστοποίησης στην Κολποσκόπηση:
Κυριακή, 23.02.14, 14:00

ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Η επίσημη γλώσσα κατά τη διάρκεια των Επιστημονικών Εκδηλώσεων θα είναι η ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων 
προσκεκλημένων ομιλητών θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα και δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία μοριοδοτεί τις προφορικές ανακοινώσεις εργασιών με 2 μόρια 
(credit points), την συμμετοχή σε Σεμινάρια με 4 μόρια (credit points) και την συμμετοχή σε Συνέδρια (Συνόδους) με 
8 μόρια (credit points).

ΕΚΘΕΣΗ:
Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και μηχανημάτων.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
Οι ομιλητές θα πρέπει να παραδίδουν το υλικό της ομιλίας τους, έγκαιρα, τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την 
έναρξη της Συνεδρίας τους. Η συνεδριακή αίθουσα θα παρέχει εξοπλισμό με Η/Υ για παρουσίαση με Power Point.

BADGES & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο τις ονομαστικές τους κονκάρδες κατά την διάρκεια της 
παραμονής τους στον συνεδριακό χώρο, καθώς επίσης και να την επιδεικνύουν στο ειδικό μηχάνημα που θα βρίσκε-
ται στην είσοδο/έξοδο της αίθουσας. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, θα διανεμηθούν από την Γραμματεία την 
τελευταία ημέρα. Απαιτείται παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, πάνω από το εξήντα τοις εκατό (60%) του 
συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).



Με την παρούσα δηλώνω την επιθυμία μου να γίνω μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας 
και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV).

* Παράκληση να αναγραφεί οπωσδήποτε E-mail ή/και Fax✂

OΝOΜΑΤΕΠΩΝΥΜO

ΙΔΙOΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚOΤΗΤΑ (ΕΠΙ ΙΑΤΡΩΝ)

ΤΙΤΛOΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝO Σταθερό Κινητό

FAX*

E-MAIL*

ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ

YΠOΓPAΦH

ΑΙΤΗΣΗ  ΜΕΛΟΥΣ



ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης    
ΑΘΗΝΑ: Οδός Τατοΐου 146 71 Ν. Ερυθραία, Τηλ.: 210 8009111

E-Mail: mailbox@vianex.gr  • INTERNET: http://www.vianex.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακάδημου 113, Kόμβος Μακρυγιάννη 
Εύοσμος Θεσσαλονίκης, ΤΚ 56224, Τηλ: 2310 840440 
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