
τα οξυτενή κονδυλώματα συν-
δυάζονται πιο συχνά με τον HPV 6 
και 11, αλλά υπάρχουν και άλλοι 

20 τύποι που μπορούν να προκαλέσουν 
κονδυλώματα όπως οι: 16, 18, 31, 33, 35, 
39, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 56 και 59.

Κακοήθης εξαλλαγή μπορεί να συμβεί 
αλλά σπανιότατα. Οι HPV 6 και 11 που 
προκαλούν κονδυλώματα ενοχοποιούνται για 
τον καρκίνο του τραχήλου και για μια σπάνια 
μορφή καρκίνου: τους όγκους Buschke-
Lowenstcin.

Οι τύποι 16 και 18 προκαλούν υποκλινικές 
μορφές οξυτενών κονδυλωμάτων και 
συνδυάζονται με την ανάπτυξη καρκίνου 
της γεννητικής περιοχής. Ο HPV 16 προκαλεί 
επίσης την μποβενοειδή βλατίδωση, η οποία 
καμιά φορά συσχετίζεται και με τους τύπους 
18, 31, 32, 34, 39, 42, 48, 51 και 54 του ιού. 
Άλλοι τύποι του HPV, όπως οι 20, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 54, 50 και ο 58, έχουν 
μέτριο ή αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη 
καρκίνου της γεννητικής περιοχής.

Το 100% των δυσπλασιών και του καρκίνου 
του τραχήλου, καθώς και το 90% και πάνω του 
καρκίνου της γεννητικής περιοχής σχετίζονται 
με τους καρκινογόνους τύπους HPV.

Λίγα πράγματα είναι γνωστά για τη μεταδοτι-
κότητα και τη μολυσματικότητα του HPV. Η 
μετάδοση του HPV στη διάρκεια του τοκετού 
είναι γεγονός, αλλά σπάνια συμβαίνει. Τα 
παιδιά αναπτύσσουν λαρυγγικά θηλώματα 
και οξυτενή κονδυλώματα μερικούς μήνες 
μετά τον τοκετό χωρίς να υπάρχει ιστορικό 
σεξουαλικής κακοποίησης.

Η μολυσματικότητα του HPV στους 
σεξουαλικούς συντρόφους είναι περίπου 
60%. Η πιο συχνή εντόπιση είναι το περίνεο 
στις γυναίκες και η πόσθη στους άνδρες. Το 
επιθήλιο παρουσιάζει βλάβες στη διάρκεια 
της σεξουαλικής επαφής, οι οποίες διευκο-
λύνουν τη μετάδοση του ιού από τα κύτταρα 
του μολυσμένου ατόμου στο/στη σύντροφό 
του.

Ο HPV μπορεί να παραμείνει σε λανθάνου-
σα κατάσταση στα κύτταρα προκαλώντας 
μια υποκλινική ή λανθάνουσα μόλυνση. 
Οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση 
κονδυλωμάτων στις γυναίκες είναι ο 
αριθμός συντρόφων, η συχνότητα των 
σεξουαλικών επαφών και η παρουσία των 
οξυτενών κονδυλωμάτων στο σεξουαλικό 
σύντροφο. Οι άνδρες έχουν αυξημένο κίν-
δυνο ανάπτυξης οξυτενών κονδυλωμάτων 
αν δε χρησιμοποιούν προφυλακτικό. Το 
προφυλακτικό μειώνει την πιθανότητα 
μετάδοσης των οξυτενών κονδυλωμάτων 
αλλά δεν τη μηδενίζει και έτσι εξηγείται η 
παρουσία κονδυλωμάτων στο εφηβαίο. Οι 
μελέτες δείχνουν ότι οι καπνιστές εμφανίζουν 
πιο συχνά οξυτενή κονδυλώματα σε σύγκρι-
ση με τους μη καπνιστές, χωρίς να υπάρχουν 
αποδείξεις που να υποστηρίζουν ότι το 
κάπνισμα αποτελεί παράγοντα κινδύνου.

Τα οξυτενή κονδυλώματα εντοπίζονται πιο 
συχνά σε περιοχές τριβής. Στους άνδρες οι 
συχνότερες εντοπίσεις είναι η βάλανος, 
η στεφάνη, ο κορμός του πέους και το 
όσχεο.

Στις γυναίκες πιο συχνά εντοπίζονται στα 
μεγάλα χείλη, περικολπικά, στο περίνεο και 
στην περιοχή του δακτυλίου.

Επίσης βλάβες μπορεί να υπάρχουν στον 
κόλπο και στον τράχηλο, αλλά και σε αυτές 
τις περιοχές είναι πιο συχνές οι υποκλινικές 
μορφές. Περίπου το 1/3 των γυναικών με 
οξυτενή κονδυλώματα των εξωγεννητικών 
οργάνων έχουν και κολπική συμμετοχή 
και χρειάζονται γυναικολογική εξέταση. Τα 
περιπρωκτικά κονδυλώματα εμφανίζονται 
στους ομοφυλόφιλους, στις γυναίκες με 
πρωκτική επαφή αλλά και σε άτομα που 
δεν έχουν πρωκτικές σεξουαλικές επαφές. Σε 
σπάνιες περιπτώσεις τα οξυτενή κονδυλώμα-
τα εντοπίζονται στον πρωκτό, στην ουρήθρα 

ή στην ουροδόχο κύστη. Χωρίς θεραπεία 
τα οξυτενή κονδυλώματα υποχωρούν σε 
ποσοστό 10-30% σε διάρκεια 3 μηνών, 
ως αποτέλεσμα της κυτταρικής ανοσίας. Η 
διάγνωση γίνεται βασικά από την κλινική 
εξέταση. 

Άλλες βλάβες που εντοπίζονται σε αυτή 
την περιοχή, όπως οι σμηγματορροϊκές 
υπερκερατώσεις, οι σπίλοι ή η μολυσματική 
τέρμινθος, έχουν διαφορετική κλινική εικόνα 
και μπορούν εύκολα να διαγνωστούν. Οι 
μαργαριταροειδείς βλατίδες του πέους 
μπορεί να δυσχεραίνουν τη διάγνωση. 
Για την επιβεβαίωση της διάγνωσης σε 
τέτοιες περιπτώσεις χρήσιμη είναι η βιοψία 
του δέρματος. Στα οξυτενή κονδυλώματα 
παρατηρείται ακάνθωση και επιμήκυνση των 
θηλαίων καταδύσεων. Η κερατίνη στιβάδα 
παρουσιάζει παρακεράτωση χωρίς όμως να 
είναι πολύ παχιά. Στην ακανθωτή στιβάδα 
υπάρχουν πολλά ή λίγα κενοτοπιώδη κύτ-
ταρα. Το χόριο είναι οιδηματώδες.

Η λεύκανση με οξικό οξύ συνιστάται στην 
περίπτωση των πλατέων κονδυλωμάτων και 
στις υποκλινικές μορφές της HPV μόλυνσης 
του δέρματος. Το οξικό οξύ 3-5% απλώνεται 
για 5 λεπτά στην ύποπτη περιοχή. Αν υπάρχει 
HPV λοίμωξη του επιθηλίου εμφανίζεται ένα 
άσπρο χρώμα. Υπάρχει σε αυτή τη μέθοδο 
ένα ποσοστό 25% που δίνει ψευδώς θετικό 
αποτέλεσμα.

Άλλες παθήσεις, όπως η ανώμαλη υπερ-
κεράτωση, η καντιντίαση, η δερματίτιδα ή 
η ψωρίαση, μπορούν να δώσουν το ίδιο 
αποτέλεσμα. Η πιο ευαίσθητη μέθοδος για την 
ανεύρεση του HPV είναι οι τεχνικές υβριδισμού 
των νουκλεϊκών οξέων. Οι τεχνικές αυτές χα-
ρακτηρίζονται από υψηλή ευαισθησία και 
ειδικότητα για τις HPV λοιμώξεις. Είναι ακριβές 
και δεν είναι κατάλληλες για την καθημερινή 
κλινική πράξη.
θεραπεία

Η θεραπεία των οξυτενών κονδυλωμάτων 
δεν καταστρέφει τον ιό HPV, ο οποίος 
παραμένει υπό μορφή υποκλινικής μόλυνσης 
του δέρματος. Η θεραπεία των οξυτενών 
κονδυλωμάτων δεν προκαλεί ανάπτυξη του 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Η θεραπεία 
είναι συμπτωματική και προσφέρει περιόδους 
χωρίς κλινικές βλάβες, ενώ η πλήρης ύφεση 
των οξυτενών κονδυλωμάτων παραμένει 
δύσκολη. Δεν υπάρχει καμία μέθοδος θερα-
πείας χωρίς αντιιική ή ανοσορυθμιστική 
αγωγή που να είναι αποτελεσματική. Όλες 
οι θεραπείες συνοδεύονται με υποτροπές 
σε 25% των περιπτώσεων. Η θεραπεία με 
αντιιικά ή ανοσορυθμιστικά συνοδεύεται από 
μικρότερο ποσοστό υποτροπών. Η θεραπεία 
είναι πιο αποτελεσματική σε περίπτωση 
μικρών βλαβών και διάρκεια μικρότερη από 
1 χρόνο. Η θεραπεία εκλογής εξαρτάται 
από διάφορους παράγοντες όπως είναι ο 
αριθμός, το μέγεθος, η μορφολογία και η 
ανατομική θέση των κονδυλωμάτων. Επίσης 
εξαρτάται από το κόστος της θεραπείας, την 
προτίμηση του ασθενούς, από την πείρα του 
ιατρού και τις παρενέργειες της μεθόδου. Με 

οποιαδήποτε θεραπεία, αν τα κονδυλώματα 
δεν παρουσιάζουν ύφεση μετά τις πρώτες 
3 συνεδρίες, πρέπει να γίνει αλλαγή της 
μεθόδου.

Η ποδοφυλλίνη ή η ποδοφυλλοτοξίνη (sol 
0,5% ή ζελέ) είναι χρήσιμη. Απλώνεται 2 
φορές τη μέρα για 3 ημέρες και 4 ημέρες και 
μετά ο ασθενής αφήνεται χωρίς θεραπεία. 
Μπορεί να επαναληφθεί η θεραπεία για 4 ή 
6 κύκλους αν είναι απαραίτητο. Η συχνότερη 
παρενέργεια που περιγράφεται είναι ο τοπικός 
ερεθισμός. Σε σύγκριση με την ποδοφυλλίνη, η 
ποδοφυλλοτοξίνη έχει μικρότερη συστηματική 
τοξικότητα, αλλά η χρήση της πρέπει να γίνει 
σε επιφάνειες μικρότερες από 10cm2 και όχι 
σε ανατομικές περιοχές όπως περιπρωκτικά, 
ενδοκολπικά ή ενδοουρηθρικά. Επίσης δε 
χρησιμοποιείται στην εγκυμοσύνη.

Η ιμικουιμόδη είναι ένα καινούριο φάρμα-
κο που έχει ανοσορυθμιστική δράση. Η 
θεραπεία με την ιμικουιμόδη είναι μοναδική, 
καθώς δεν προκαλεί φυσική καταστροφή 
των βλαβών αλλά καταστροφή του HPV. 
Στα ζώα η ιμικουιμόδη έχει έμμεση αντιιική 
και αντικαρκινική δράση. Η ιμικουιμόδη δρα 
τοπικά. Χρησιμοποιείται 3 φορές την εβδομά-
δα για 16 εβδομάδες. Το πρωί, 6-10 ώρες 
μετά την τοπική χρήση δεν πρέπει να γίνεται ο 
καθαρισμός της περιοχής με νερό και σαπούνι. 
Οι βλάβες υποχωρούν μετά τις πρώτες 8-10 
εβδομάδες ή και νωρίτερα. Οι παρενέργειες του 
φαρμάκου περιλαμβάνουν τοπικό ερύθημα, 
ερυθρότητα και απολέπιση.

Η κρυοθεραπεία με υγρό άζωτο ή με το 
κρύο probe καταστρέφει τα οξυτενή κονδυ-
λώματα. Είναι ασφαλής μέθοδος, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε περιοχή, 
αλλά δεν είναι κατάλληλη για ασθενείς με 
εκτεταμένη νόσο. Η μέθοδος είναι επώδυνη 
και αφήνει εξέλκωση για 1-3 ημέρες και η 
ουλοποίηση γίνεται μετά από 1-2 εβδομάδες. 
Η θεραπεία γίνεται κάθε 1-2 εβδομάδες και 
χρειάζεται 2-3 συνεδρίες για την πλήρη 
υποχώρηση των βλαβών.

Η τοπική αναισθησία μπορεί να γίνει με EMLA 
cream ή 1% λιδοκαΐνη τοπικά ή και τα δύο 
μαζί. Πρώτα απλώνεται το EMLA για 15 λεπτά 
και μετά γίνεται η ένεση με τη λιδοκαΐνη 1% 
τοπικά. Έτσι ελέγχεται ο πόνος του ασθενή 
στη διάρκεια της κρυοθεραπείας.

Η ποδοφυλλίνη ρητίνη 10-25% στη βενζο-
ϊκή tinctura χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν 
στη θεραπεία των οξυτενών κονδυλωμάτων, 
αλλά τώρα υπάρχουν πιο ισχυρές μέθοδοι.

Το τριχλωροξικό οξύ (TCA) και το 
διχλωροξικό (BCA) 80-90% προκαλούν την 
καταστροφή των οξυτενών κονδυλωμάτων. 
Η χρήση τους είναι 1 φορά την εβδομάδα 
πάνω στη βλάβη όσο είναι απαραίτητη. Η 
θεραπεία με TCA ή BCA δεν είναι τοξική. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα παιδιά και 
στις έγκυες γυναίκες, είναι αποτελεσματική 
σε μικρούς μεγέθους κονδυλώματα και σε 
κονδυλώματα που βρίσκονται σε «υγρές» 
περιοχές. Η χειρουργική αφαίρεση των 
κονδυλωμάτων μπορεί να γίνει με απλή 
εκτομή, καθαρισμό ή ηλεκτροχειρουργικές 

τεχνικές. Είναι χρήσιμη στους ασθενείς με 
εκτεταμένα κονδυλώματα και το αποτέλεσμα 
είναι άμεσο. Η θεραπεία με το Laser CO2 
είναι χρήσιμη σε ασθενείς με εκτεταμένα 
κονδυλώματα των οποίων οι βλάβες είναι 
ανθεκτικές στις κλασικές θεραπείες. Έχει 
το πλεονέκτημα ότι δεν καταστρέφει τους 
ιστούς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις 
έγκυες γυναίκες επειδή δεν έχει συστηματική 
δράση. Απαιτεί τοπική αναισθησία και σύστημα 
εξαερισμού για τον αριθμό που περιέχει σε 
αυτή την περίπτωση HPV.

Η ενδοβλαβική έγχυση ιντερφερόνης είναι 
άλλη μέθοδος με παρόμοια αποτελέσματα. 
Δε χρησιμοποιείται στην καθημερινή πράξη 
επειδή έχει συστηματικές παρενέργειες, υψηλό 
κόστος, είναι επώδυνη και απαιτεί πολλές 
συνεδρίες.

Η 5-φθοριοουρακίλη προκαλεί την 
αναστολή της σύνδεσης του DNA. Η χρήση της 
αναφέρεται στη βιβλιογραφία, αλλά δεν είναι 
μία από τις κλασικές μεθόδους και προκαλεί 
τοπικούς ερεθισμούς. Είναι κατάλληλη για 
τα κολπικά κονδυλώματα. Γίνεται έρευνα για 
το εμβόλιο για τον HPV χωρίς να υπάρχουν 
καλά αποτελέσματα, επειδή πάνω από 20 
τύποι μπορούν να προκαλέσουν οξυτενή 
κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων.

Το συμπέρασμα είναι ότι για την αντιμετώπιση 
των κονδυλωμάτων έχουμε πολλές επιλογές 
αλλά καμία από αυτές δεν είναι αποτελεσματική 
σε όλες τις περιπτώσεις. Ο κάθε ασθενής πρέπει 
να αξιολογείται χωριστά και να επιλέγεται η 
καταλληλότερη μέθοδος εξατομικευμένης 
θεραπείας. Στην περίπτωση ασθενών με 
κονδυλώματα, η εκπαίδευση και ο ιατρικός 
έλεγχος των ερωτικών συντρόφων έχουν 
μεγάλη σημασία.
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Τα οξυτενή κονδυλώματα οφείλονται στον ιό HPV (Human papillomavirus), που είναι ιός DNA διπλής έλικας. 
Περιγράφονται πάνω από 80 τύποι του ιού και από αυτούς σαράντα πέντε (45) είναι γνωστό ότι προσβάλλουν το 
βλεννογόνο των γεννητικών οργάνων και προκαλούν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
Θεωρείται ότι πάνω από 30-50% των ενηλίκων είναι μολυσμένοι με HPV, κάνοντας τα κονδυλώματα το πιο κοινό 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Από τα μολυσμένα άτομα μόνο 1-2% παρουσιάζουν εμφανή κλινική εικόνα 
κονδυλωμάτων. Οι γυναίκες παρουσιάζουν τη νόσο στην ηλικία των 19-22 ετών και οι άνδρες στην ηλικία των 22-26 ετών.
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