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Η διαπίστωση ότι η HPV μόλυνση αποτελεί 
κρίσιμο παράγοντα στις περισσότερες 
περιπτώσεις καρκίνου τραχήλου της 

μήτρας, επέτρεψε την ανάπτυξη στρατηγικής 
για την πρόληψη της ογκογενέσεως αυτής. 
Πρέπει να αναφερθεί ότι και μερικοί άλλοι 
καρκίνοι επίσης συσχετίζονται με την HPV 
μόλυνση, περιλαμβανομένων των καρκίνων της 
κεφαλής και του λαιμού. Αν και ενοχοποιούνται 
πολλοί άλλοι HPV ορότυποι, οι ορότυποι -16 
και -18 κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στην 
ογκογένεση.

Το εμβόλιο αυτό αποτελεί αξιοσημείωτη επιτυ-
χία, η αποτελεσματικότητά του, όμως, περιορί-
ζεται από δύο παράγοντες. Πρώτον δεν προκα-
λούνται όλοι οι καρκίνοι τραχήλου μήτρας από 
τους HPV -16 και -18 οροτύπους και δεύτερον 
είναι απαραίτητο να εμβολιασθούν νέες κοπέ-
λες πριν μολυνθούν από τους δύο αυτούς ορο-
τύπους. Είναι δύσκολο να δειχθεί ότι μία παρέμ-
βαση προλαμβάνει τον καρκίνο, δεδομένου του 
μακρού χρονικού μεσοδιαστήματος μεταξύ της 
εκθέσεως στον προκαλούντα παράγοντα και την 
εμφάνιση της νόσου. Στην περίπτωση καρκίνου 
τραχήλου της μήτρας χρησιμοποιούμε ως δεί-
κτες την ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχή-
λου grades 2 και 3 και η συλλογή των δεδομέ-
νων γίνεται σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα. 
Θα πρέπει επίσης προσεκτικά να παρακολουθού-
με για τυχόν ανεπιθύμητες εκδηλώσεις από τον 
εμβολιασμό π.χ. εάν η επιλεκτική ανοσολογική 
καταστολή ασκούμενη από το εμβόλιο δώσει τη 
δυνατότητα σε μη περιλαμβανόμενα στο εμβό-
λιο στελέχη να καταστούν ογκογόνα. 

Life saving treatment or giant 
experiment?
Θεραπεία που σώζει ζωές ή γιγάντιο πείραμα;

Πολλές χώρες μελετούν το μαζικό HPV εμβολι-

ασμό νεαρών κοριτσιών, αλλά οι προτάσεις για 
υποχρεωτικό εμβολιασμό στις ΗΠΑ εγείρουν α-
νησυχίες και όχι μόνο σε θρησκευόμενους συ-
ντηρητικούς.

Υπάρχουν αμφιλεγόμενες απόψεις για το εμ-
βόλιο, που υπόσχεται προστασία από το συχνό 
καρκίνο των γυναικών. Το εμβόλιο στοχεύει ένα 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, που προ-
καλεί το 70% των καρκίνων του τραχήλου μή-
τρας και για να είναι αποτελεσματικό θα πρέπει 
να χορηγείται σε κορίτσια ηλικίας 10 ετών πριν 
την έναρξη σεξουαλικών επαφών.

Το εμβόλιο της Merck Gardasil προστατεύει 
από τέσσερα (4) στελέχη των HPV ιών από τους 
τύπους -16 και -18, που είναι υπεύθυνοι για το 
70% των καρκίνων του τραχήλου μήτρας, καθώς 
και από τους τύπους -6 και -11, οι οποίοι προκα-
λούν το 90% των οξυτενών κονδυλωμάτων των 
γεννητικών οργάνων. Τρεις ενέσεις εμβολίου πα-
ρέχουν προστασία για τουλάχιστον πέντε χρό-
νια, αλλά το εμβόλιο είναι δαπανηρό και στοιχί-
ζει €280 κάθε ενέσιμη δόση.

Το εμβόλιο αποτελεί τεράστια εμπορική επι-
τυχία και θα αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια 
στη φαρμακευτική εταιρεία Merck. Είκοσι πολι-
τείες στις ΗΠΑ μελετούν νομοσχέδιο, σύμφωνα 
με το οποίο ο HPV εμβολιασμός θα είναι υπο-
χρεωτικός για τη φοίτηση στο σχολείο. Το αντα-
γωνιστικό εμβόλιο Cervarix της GlaxoSmithkline 
αναμένεται να εγκριθεί μέσα στο 2008. Η Merck 
μετέχει σε σημαντικές ομάδες προωθήσεως του 
προϊόντος της. Διάφορες οργανώσεις επικρίνουν 
τις μεθόδους marketing της Merck, ισχυριζόμενες 
ότι η Merck ελπίζει να χρησιμοποιήσει τα κέρδη 
από το Gardasil για να χρηματοδοτήσει τα τερά-
στια έξοδα από τις προσφυγές στα δικαστήρια 
και τις αποζημιώσεις για το refecoxil (Vioxx). Το 
Gardasil έχει εγκριθεί για μαζικό εμβολιασμό στην 

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδά, Μεξικό. Στις 
ΗΠΑ το εμβόλιο έχει συναντήσει σθεναρή αντί-
σταση. Η αντίδραση επικεντρώνεται στα σχέδια 
να γίνει το εμβόλιο υποχρεωτικό σε κορίτσια της 
προεφηβικής ηλικίας. Οι ασκούντες κριτική ισχυ-
ρίζονται ότι το εμβόλιο ενθαρρύνει τη σεξουα-
λική επαφή σε ανήλικα άτομα, αντιτίθεται στην 
πολιτική μερικών πολιτειών, οι οποίες ενθαρρύ-
νουν την εγκράτεια μέχρι το γάμο. Ένα διάταγ-
μα του κυβερνήτη του Τέξας Rick Perry για υ-
ποχρεωτικό HPV εμβολιασμό κοριτσιών σχολι-
κής ηλικίας, αποτέλεσε το έναυσμα για έντονες 
αντιδράσεις, μη ψήφιση του διατάγματος από 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων και προβολή του 
Gardasil στις πρώτες σελίδες των New York Times 
και της Washington Post.

Στην Καλιφόρνια οι πολιτικοί απέσυραν παρό-
μοιο νομοσχέδιο για αναθεώρηση σχετικά με τα 
δικαιώματα των γονιών και την έλλειψη μακρο-
χρόνιας ασφάλειας του νέου εμβολίου.

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, στις οποίες πρα-
κτικά δεν υπάρχουν προγράμματα προληπτι-
κών εξετάσεων και πολλές γυναίκες πάσχουν 
από καρκίνο τραχήλου μήτρας, το εμβόλιο θα 
προσφέρει σημαντική βοήθεια. Οι δύο μεγάλες 
κατασκευάστριες φαρμακευτικές εταιρείες προ-
σφέρουν το εμβόλιο στο κόστος και το ίδρυμα 
Bill και Melinda Gates παρέχει οικονομική ενί-
σχυση προς τούτο.

Ανησυχίες για την ασφάλεια 
του εμβολίου

Ένας ερευνητής (Diane Harper) χρηματοδο-
τούμενος από τη Merck, διετύπωσε την άποψη 
ότι το HPV εμβόλιο αποτελεί πολύ μεγάλο πείρα-
μα στη δημόσια υγεία (a great big public health 
experiment) και ότι νεαρές γυναίκες ίσως απο-
κτήσουν την ψευδαίσθηση ασφαλείας και δια-

Εμβόλια κατά των HPV ιών του ανθρώπου
Ευκαιρίες και προκλήσεις

Human Papillomavirus Vaccine – Opportunity and Challenge
N Engl J Med 1990-1991, 2007; 356:19

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΥΤΣΗΣ
Διευθυντής Δερματολογικού τμήματος, «Ευαγγελισμός»

Η δυνατότητα προλήψεως με εμβολιασμό του σχετιζόμενου με τους HPV-ιούς καρκίνου 
τραχήλου της μήτρας και άλλων καρκίνων της πρωκτογεννητικής περιοχής έχουν διεγείρει 
το ενδιαφέρον του κόσμου. Το HPV εμβόλιο είναι το πρώτο εμβόλιο, το οποίο σαφώς έχει 
σχεδιασθεί για την πρόληψη καρκίνου προκαλουμένου από ιό (το εμβόλιο της ηπατίτιδος Β 
δεν σχεδιάσθηκε αρχικά για την πρόληψη καρκίνου). Τα επακόλουθα της HPV λοιμώξεως 
δημιουργούν παγκόσμια ανησυχία και δυσανάλογα πλήττουν τις αναπτυσσόμενες χώρες.
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κόψουν τις προληπτικές κυτταρολογικές εξετά-
σεις επιχρίσματος του τραχήλου.

Οι διάφοροι ερευνητές τονίζουν ότι το εμβόλιο 
είναι ασφαλές αν και απαιτείται μια συνεχιζόμε-
νη εποπτεία. Σε ελεγχόμενες μελέτες 250.000 γυ-
ναικών επί 5 έτη η ασφάλεια του εμβολίου ήταν 
εντυπωσιακή. Αναφερθείσες στο Κέντρο Ελέγχου 
Νοσημάτων (Center for Disease Control) ανε-
πιθύμητες εκδηλώσεις σχετιζόμενες με το εμβό-
λιο ήταν κυρίως λιποθυμίες και τρία επεισόδια 
Guillain Barré σε εκατομμύρια δόσεων εμβολί-
ου μέσα σε έξι μήνες, επίπτωση όχι υψηλότε-
ρη από την αναμενόμενη σε όμοια ομάδα νε-
αρών γυναικών - I’ ve provided vaccine for my 
children and I don’t see as an experiment but 
rather a prudent exercise in risk management. 
«Προμηθεύτηκα εμβόλιο για τα παιδιά μου και 
δεν το βλέπω ως πείραμα, αλλά ως συνετή άσκη-
ση στην αντιμετώπιση του κινδύνου», τονίζει έ-
νας άλλος ερευνητής. Πλούσιες χώρες όπως το 
Ηνωμένο Βασίλειο, όπου υπάρχει πρόσβαση ό-
λων των κοινωνικών τάξεων στο σύστημα υγείας, 
πληρώνουν σημαντικά ποσά σε Προγράμματα 

Προληπτικών Κυτταρολογικών Εξετάσεων για 
καρκίνο τραχήλου της μήτρας. Είναι δύσκολο να 
προταθούν αλλαγές στο υφιστάμενο αυτό καθε-
στώς, εφόσον ο έλεγχος του καρκίνου του τρα-
χήλου μήτρας είναι τόσο επιτυχής. Κανείς, όμως, 
δεν μπορεί να αγνοήσει την πίεση από το κοινό, 
τον ιατρικό κόσμο και τις φαρμακευτικές εταιρεί-
ες, που απαιτούν ευρείας κλίμακας υιοθέτηση 
του HPV εμβολίου. Μελλοντικά η Πρωτοπαθής 
Πρόληψη με το HPV εμβόλιο κατά την προεφη-
βική ηλικία θα ενταχθεί στο ίδιο πρόγραμμα με 
τις προληπτικές κυτταρολογικές εξετάσεις σε γυ-
ναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Το σύστημα αυτό ε-
πιτηρήσεως εξυπηρετεί δύο ρόλους, μας πληρο-
φορεί για τη διάρκεια παρεχόμενης προστασίας 
από το εμβόλιο και ελέγχει για παρουσία καρκί-
νου του τραχήλου μήτρας.

Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και Αφρικής 
με χαμηλό και μέσο εισόδημα ο καρκίνος του 
τραχήλου μήτρας αποτελεί νόσημα των πτω-
χών γυναικών. Στις χώρες αυτές προληπτικός έ-
λεγχος γίνεται σε μικρό ποσοστό γυναικών με 
κάποια οικονομική δυνατότητα. Στις χώρες αυ-

τές η εφαρμογή σχεδίου HPV εμβολιασμού θα 
προσφέρει σημαντικά οφέλη.

Εγείρονται πολλά ερωτήματα. 
Θα πρέπει οι νεαροί άνδρες να εμβολιάζο-

νται;
Ποια είναι η διάρκεια της ανοσολογικής προ-

στασίας; Λιγότεροι των τριών εμβολιασμών προ-
σφέρουν επαρκή προστασία; Μελλοντικά HPV 
εμβόλια θα επεκτείνουν την προστασία καλύπτο-
ντας και άλλους παθογόνους ορότυπους;

Η παγκόσμια οικονομία θα επιτρέψει τη θερα-
πεία αυτή και στις αναπτυσσόμενες χώρες;

Το HPV εμβόλιο προλαμβάνει και άλλους καρ-
κίνους σχετιζόμενους με τους HPV, όπως τον καρ-
κίνο του στοματοφάρυγγος; 

Η ανάπτυξη του HPV εμβολίου έχει ανοίξει 
ένα λαμπρό πεδίο στις βασικές επιστήμες, την 
κλινική ιατρική, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια 
πολιτική. Οι νέες αυτές θεραπείες εγείρουν πολ-
λά ερωτήματα, επιστημονικά, ιατρικά, οικονο-
μικά, κοινωνιολογικά. Άρχισε ένα συναρπαστι-
κό ταξίδι. Πρέπει να συνεχίσουμε προς τη σω-
στή κατεύθυνση.

Οι ιοί των ανθρώπινων θηλω-
μάτων (HPV) προσβάλουν 
τα κερατινοκύτταρα και 

τα πλακώδη επιθήλια δέρματος-
βλεννογόνων και προκαλούν υπο-
κλινικές ή κλινικές λοιμώξεις, που 
εκδηλώνονται ως μυρμηκιές στο 
δέρμα (κοινές, πελμάτων, ομαλές), 
ως οξυτενή κονδυλώματα στο βλεν-
νογόνο γεννητικών οργάνων και 
πρωκτού (το συχνότερο σεξουαλι-
κώς μεταδιδόμενο νόσημα στις ανα-
πτυγμένες χώρες), ως θηλώματα στο 
στοματικό βλεννογόνο και λάρυγ-
γα, ως υπερπλασίες-ογκόμορφους 
σχηματισμούς, προκαρκινικές και 
καρκινικές βλάβες. 

Οι HPV είναι DNA ιοί με διπλής έ-
λικας γενετικό υλικό, που κωδικοποιεί 
όμως λίγα μόνο ένζυμα. Επομένως, 
καλά καθιερωμένα σήμερα αντιικά 
φάρμακα που χρησιμοποιούνται ε-
ναντίον των ερπητοϊών και της HIV 
λοίμωξης δεν είναι αποτελεσματικά 
στις HPV λοιμώξεις, καθώς δεν υπάρ-
χουν στόχοι δράσης των φαρμάκων 
αυτών. Ο HPV ιός δεν εκριζώνεται 
από τον οργανισμό με οποιαδήπο-
τε έως τώρα γνωστή θεραπεία, επο-
μένως δεν υπάρχει αποτελεσματικός 

τρόπος αντιμετώπισης της HPV λοί-
μωξης. Όσον αφορά, όμως, στην α-
ντιμετώπιση των κλινικών εκδηλώσε-
ων, υπάρχει ποικιλία θεραπευτικών 
επιλογών που στοχεύουν στην κα-
ταστροφή των κυττάρων που περι-
έχουν τον ιό. Η έναρξη θεραπείας 
αφορά σε άτομα με εκτεταμένες ε-
ξαπλούμενες και συμπτωματικές βλά-
βες ή βλάβες που παραμένουν για 
περισσότερο από 2 χρόνια. Η «κα-
λοήθης αμέλεια» με επακόλουθο την 
αυτόματη υποχώρηση των βλαβών 
αφορά στο 65% των μυρμηκιών και 
αφορά στα 2 πρώτα χρόνια από την 
εμφάνισή τους.

Τοπικοί παράγοντες
1. Κερατολυτικοί και καυστικοί πα-
ράγοντες: σαλικυλικό 10-40% (α-
ποτελεσματικά στο 70-80% των πε-
ριστατικών), λακτικό, διχλωροοξι-
κό 80-90%, τριχλωροοξικό οξύ 50% 
(προκαλούν κερατόλυση και ιστική 
νέκρωση). 
2. Κυτταροτοξικοί παράγοντες: πο-
δοφυλλίνη 10-25%, ποδοφυλλοτο-
ξίνη 0.5% κρέμα ή αλοιφή (Wartec, 

Podofilox). Δρουν κυρίως σε βλεν-
νογόνους και έχουν ένδειξη σε ο-
ξυτενή κονδυλώματα. Η ποδοφυλ-
λίνη είναι κυτταροτοξική ρητίνη και 
χρησιμοποιείται κυρίως στα οξυτε-
νή κονδυλώματα. Είναι αρκετά το-
ξική, θεωρείται μεταλλαξιογόνος και 
απορροφάται, γι’ αυτό θα πρέπει να 
εφαρμόζεται βαζελίνη περιφερικά 
της βλάβης αρχικά, να αποφεύγεται 
η χρήση της σε εγκύους, παιδιά και 
σε μεγάλες μάζες κονδυλωμάτων. Η 
ποδοφυλοτοξίνη υπερτερεί της ποδο-
φυλλίνης, καθώς δεν είναι μεταλλα-
ξιογόνος, εφαρμόζεται εύκολα από 
τον ίδιο τον ασθενή σε χαμηλότερη 
δόση και δεν προκαλεί τοπικές ή συ-
στηματικές παρενέργειες, αντενδεί-
κνυται όμως και αυτή στην εγκυμο-
σύνη. Εφαρμόζεται πρωί-βράδυ 3 
ημέρες την εβδομάδα, με μέγιστο 
όριο χρήσης τις 50 φορές.
3. Παράγοντες που προκαλούν τοπικό 
ερεθισμό: κανθαριδίνη (παρασκευά-
ζεται σε πυκνότητα 0,7% σε ίσα μέρη 
ακετόνης και κολλοδίου). Παράγεται 
από τα σκαθάρια Spanish fly, αφού 
ξηραθούν και κονιοποιηθούν. Η καν-

θαριδίνη δεν είναι υδροδιαλυτή και 
παρουσιάζει μια εξαιρετικά δυνατή 
ερεθιστική δράση σε δέρμα και βλεν-
νογόνους. Χορηγούμενη σε μορφή 
κρέμας επιφέρει τοπικό καύσος, πομ-
φόλυγες και βαριές δερματικές και 
επιθηλιακές νεκρώσεις.
4. Αναστολείς σύνθεσης DNA: 5-
φλουο ροουρακίλη, μπλεομυκίνη 
(ενδοβλαβικά), σιντοφοβίρη 1%.  
Η φθοριουρακίλη είναι χημειοθε-
ραπευτικός παράγοντας, με κύρια 
ένδειξη τις ακτινικές υπερκερατώ-
σεις, εφαρμόζεται τοπικά στις βλά-
βες μία φορά την ημέρα για 6-8 ώ-
ρες για 20 ημέρες, ενώ αντενδεί-
κνυται σε κύηση και όταν υπάρχει 
καταστολή μυελού οστών. Η μπλε-
ομυκίνη έχει 33-92% ποσοστά θε-
ραπείας των βλαβών.
5. Άλλες μέθοδοι: γλουταραλδεΰδη, 
φορμαλίνη, περίδεση, θερμότητα. Η 
περίδεση είναι ανώδυνη και οικονο-
μική μέθοδος με αναφερόμενα κα-
λά αποτελέσματα.

Η υπερθερμία με εμβάπτιση σε 
ζεστό νερό για 30-40 λεπτά, 2-3 φο-
ρές την εβδομάδα, για 16 συνεδρί-

Θεραπεία από HPV ιούς

ΠΡΟΚΟΠΙΑ ΒΕΡΑ
Ειδικευόμενη, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»



8

επιστημονικές σελίδες

ες βοηθά στην καταπολέμηση κυρί-
ως πελματιαίων μυρμηκιών.

Κυτταρικοί τροποποιητικοί 
παράγοντες: ρετινοειδή 
peros ή τοπικά

Τα ρετινοειδή είναι συνθετικά πα-
ράγωγα της βιταμίνης Α και χρησι-
μοποιούνται σε εκτεταμένες υπερ-
κερατωσικές μυρμηκιώδεις βλά-
βες σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα. 
Βοηθούν στη μείωση του άλγους 
και διευκολύνουν τη δράση άλλων 
παραγόντων. 

Αποτελεσματικά στη μείωση του 
αριθμού των βλαβών έχουν απο-
δειχθεί και σε ανοσοκατεσταλμέ-
νους μετά μεταμόσχευση νεφρών. 
Περιορισμοί στη χρήση τους απο-
τελούν η ηπατική δυσλειτουργία, 
τα αυξημένα επίπεδα λιπιδίων στον 
ορό και η ενοχοποίηση για τερα-
τογένεση.

Ανοσοθεραπείες
1. Τροποποιητές της ανοσιακής α-
πάντησης: τοπική ιμικουϊμόδη 5% 
(Aldara) (δρα πιθανώς με την πα-
ραγωγή κυτοκινών, δεν έχει άμε-
ση αντιική δράση). Εφαρμόζεται 3 
φορές την εβδομάδα, νύχτα, για 6-
10 ώρες μέχρι εξαλείψεως των βλα-
βών (μυρμηκιών και οξυτενών κον-
δυλωμάτων) με μέγιστο χρόνο χρή-
σης 16 εβδομάδες.
2. Ανοσοτροποποιητές: γλυκοφω-
σφοπεπτίδια, σιμετιδίνη, inosine 
pranobex. Η σιμετιδίνη είναι Η2 α-
ναστολέας και σε μεγάλες δόσεις 
έχει ανοσοτροποποιητική δράση, 

αν και τα αποτελέσματα είναι ακό-
μα αμφίβολα. 
3. Ευαισθητοποίηση με DNCB (δινι-
τροχλωροβενζένιο) (μπορεί να απο-
βεί μεταλλαξιογόνος), διφενσιπρόνη, 
διβουτυλεστέρα του σκουαρικού οξέ-
ος. Οι ουσίες αυτές προκαλούν μια 
τύπου επιβραδυνόμενης υπερευ-
αισθησίας δερματίτιδα εξ’ επαφής. 
Εφαρμόζονται σε κάποιο σημείο 
του σώματος και στη συνέχεια, με-
τά την ευαισθητοποίηση του ασθε-
νούς, μικρές συγκεντρώσεις διαλυ-
μάτων εφαρμόζονται τοπικά με θε-
αματικά αποτελέσματα.

Αντιικά
Ιντερφερόνη (ενδοβλαβικά ή συ-

στηματικά) (αρκετά ακριβή θερα-
πεία). Διαθέτει αντιική, αντιμικρο-
βιακή, αντικαρκινογόνο και ανοσο-
τροποποιητική ιδιότητα, με ποσοστά 
επιτυχίας 36-63%. Η συνιστώμενη 
δοσολογία είναι 3 εκατομμύρια μο-
νάδες ιντερφερόνης α, 2-3 φορές την 
εβδομάδα, για 12 εβδομάδες.

Συστηματική αντιρετροϊκή 
αγωγή

Αναστολείς πρωτεάσης (σε HIV θε-
τικούς ασθενείς με ανθεκτικές μυρ-
μηκιές).

Άλλες μέθοδοι-πειραματικές 
(χωρίς επιβεβαιωμένους 
μηχανισμούς δράσης και 
αποτελεσματικότητα)
1. Φωτοδυναμική θεραπεία με τοπι-
κή χρήση 5-αμινολεβουλινικού οξέ-
ος και εκπομπή ακτινοβολίας λευκού 

φωτός. Η χρήση τους ενδείκνυται κυ-
ρίως σε ομαλές μυρμηκιές.
2. Βήτα καροτένιο peros
3. Ύπνωση: το ποσοστό ίασης ανέρ-
χεται στο 27-55% και χρησιμοποιεί-
ται σε παιδιά και σε υποτροπιάζου-
σες βλάβες. Ο μηχανισμός δράσης 
δεν έχει τεκμηριωθεί. 

Η επιλογή της κατάλληλης θερα-
πείας εξατομικεύεται και εξαρτάται 
από την εντόπιση, το μέγεθος και τον 
αριθμό των βλαβών, τη χρονιότητά 
τους, την ανοσολογική κατάσταση 
του ασθενούς και τις θεραπείες που 
έχουν προηγηθεί. Η συντηρητική θε-
ραπεία των βλαβών ενδείκνυται ιδι-
αίτερα στα παιδιά. Θα πρέπει να ε-
ξηγείται στους ασθενείς ότι απαιτεί-
ται θεραπεία αρκετών εβδομάδων 
μέχρι την ύπαρξη ικανοποιητικών 
αποτελεσμάτων.

Μυρμηκιές
•  Σε μικρές βλάβες: 10-20% σαλι-

κυλικό και γαλακτικό οξύ σε κολ-
λόδιο.

•  Σε μεγάλες βλάβες: 40% σαλικυλικό 
οξύ σε μορφή επιθέματος για 1 ε-
βδομάδα και μετά σαλικυλικό και 
γαλακτικό οξύ σε κολλόδιο.
Πριν τη χρήση κερατολυτικών, η 

εμβάπτινση των βλαβών σε ζεστό 
νερό και η απόξεση με ελαφρόπε-
τρα ή χάρτινη λίμα για τα νύχια α-
πομακρύνει τα επιφανειακά κερατι-
νοκύτταρα και επιτρέπει τη διείσδυ-
ση του φαρμάκου στις βαθύτερες 
στιβάδες της επιδερμίδας.
•  Σε πολλαπλές βλάβες: τοπική θερα-

πεία σε συνδυασμό με ανοσοτρο-

ποποιητικούς παράγοντες.
•  Σε υποτροπιάζουσες βλάβες: δ/μα 

μπλεομυκίνης 1% ενδοβλαβικά.
•  Κρέμα imiquimod: 3 φορές την ε-

βδομάδα ή καθημερινά σε έντο-
να υπερκερατωσικές βλάβες ή σε 
συνδυασμό με τοπικά ρετινοειδή 
(ταξαροτένη), ιδιαίτερα σε ομα-
λές μυρμηκιές.

•  Ιδιαίτερα σε μυρμηκιές πελμάτων: 
υπερθερμία με εμβάπτινση σε ζε-
στό νερό για 30-40 λεπτά, 2-3 φο-
ρές την εβδομάδα, για 16 συνε-
δρίες.

Οξυτενή κονδυλώματα
 Εφαρμογή ποδοφυλλίνης ή πο-

δοφυλλοτοξίνης.
•  Σε υποτροπές περιπρωκτικών κον-

δυλωμάτων και εξωτερικών γεν-
νητικών οργάνων χρησιμοποιού-
με ιμικουϊμόδη 5%, μόνη ή σε 
συνδυασμό με ιντερφερόνη συ-
στηματικά. Εναλλακτικά εφαρμόζε-
ται τοπικά τριχλωροξικό οξύ 50% 
μία φορά κάθε 2 εβδομάδες ή και 
ενδοβλαβικά εγχύσεις με ιντερφε-
ρόνη α και β.

•  Σε επιμένουσες υποτροπές: κα-
ταστροφή του κονδυλώματος σε 
συνδυασμό με συστηματική χο-
ρήγηση ιντερφερόνης και ρετινο-
ειδών peros.
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