
Τεστ ΠΑΠ Μύθοι και αλήθειες. Όλα τα δεδομένα και οι νεώτερες εξελίξεις 

για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 

 

Γαστούνη, 19 Φεβρουαρίου 2012. Με αθνξκή ηα 50 ρξόληα από ηνλ ζάλαην ηνπ Γεωξγίνπ 

Παπαληθνιάνπ, ηελ Κπξηαθή 19 Φεβξνπαξίνπ ζηηο 7.00 ην απόγεπκα, πξαγκαηνπνηήζεθε 

επηζηεκνληθή εθδήιωζε ζην Κνπξβηζηάλεην Πνιηηηζηηθό Κέληξν Γαζηνύλεο κε ζέκα: «Τεζη 

ΠΑΠ: Μύζνη θαη αιήζεηεο. Όια ηα δεδνκέλα θαη νη λεώηεξεο εμειίμεηο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο». 

Η αίζνπζα ήηαλ θαηάκεζηε από λωξίο κε άηνκα από όιν ην ειηθηαθό θάζκα. Σηνπο πεξίπνπ 

200 ζπκκεηέρνληεο δηαθξίλνληαλ 15ρξνλνη καζεηέο θαη καζήηξηεο έωο θαη 70ρξνλεο θπξίεο νη 

νπνίεο αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκα ηωλ δηνξγαλωηώλ.  

Πξώηε πήξε ηνλ ιόγν ε θπξία Αξεηή Τζεξεκέ, καία ηνπ Κέληξνπ Υγείαο Γαζηνύλεο. Η 

θπξία Τζεξεκέ αλέιπζε ην Πξόγξακκα ηνπ Πξνζπκπηωκαηηθνύ Διέγρνπ ηνπ θαξθίλνπ θαη 

ηελ εθαξκνγή ηνπ από ηελ έλαξμή ηνπ κέρξη ηώξα. Καηόπηλ, ζην βήκα αλέβεθε ν θύξηνο 

Βαζίιεηνο Τζηηζήο, Μαηεπηήξαο-Γπλαηθνιόγνο, Δπηκειεηήο Α΄ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 

Πύξγνπ, ν νπνίνο αλέιπζε ηε κέζνδν ηνπ ηεζη ΠΑΠ θαη εμήγεζε πόζν ζεκαληηθό 

δηαγλωζηηθό εξγαιείν είλαη γηα ηνλ πξνζπκπηωκαηηθό έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο. Σηε ζπλέρεηα, ηνλ ιόγν πήξε ν θ. Σππξίδωλ Γεκεηξαθόπνπινο, Μαηεπηήξαο-

Γπλαηθνιόγνο, Δπηκειεηήο Α΄ Γ. Ν. Πύξγνπ, ν νπνίνο έθαλε αλαθνξά ζηα ζεηηθά ηνπ 

εκβνιηαζκνύ έλαληη ηνπ ηνύ ηωλ αλζξωπίλωλ ζειωκάηωλ, γλωζηό θαη ωο HPV. Τέινο, ν θ. 

Γηνλύζηνο Αδξαθηάο, Ιαηξόο κίιεζε γηα ηε δηαηξνθή θαη πώο απηή κπνξεί λα επεξεάζεη 

ζεηηθά ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ απέλαληη ζηηο αξξώζηηεο, αιιά θαη λα γίλεη αζπίδα 

πξνζηαζίαο από ηνλ θαξθίλν. Δπίζεο, ν θύξηνο Αδξαθηάο παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

πνπ αθνξνύλ ζε ζπιινγή 1.000 δεηγκάηωλ από γπλαίθεο 20 έωο 70 εηώλ ηα νπνία ιήθζεθαλ 

κεηαμύ 1/1/2010 θαη 1/1/2012 ζην Κέληξν Υγείαο Γαζηνύλεο. Σηελ ειηθηαθή νκάδα κεηαμύ 

20 θαη 30 εηώλ (147 γπλαίθεο), κόλν 1 ζηηο 2 έρεη θπζηνινγηθό ηεζη ελώ από ηα παζνινγηθά 

ηεζη, ην 60% εκθαλίδνπλ θιεγκνλή. Τέινο, 1 ζηηο 4 γπλαίθεο έρεη κνιπλζεί κε ηνλ ηό HPV. 

Σηελ ειηθηαθή νκάδα κεηαμύ 31 θαη 40 εηώλ (214 γπλαίθεο), 70% έρνπλ θπζηνινγηθό ηεζη 

ΠΑΠ ελώ από ηα παζνινγηθά, ην 80% έρνπλ θιεγκνλή θαη ην 4% έρνπλ HPV. Δπίζεο, 

απμαλόκελεο ηεο ειηθίαο απμάλεηαη θαη ε πηζαλόηεηα γηα αηππία (ASCUS). Σηελ ειηθηαθή 

νκάδα από 41 έωο 50 εηώλ (218 γπλαίθεο), ην 78% έρεη θπζηνινγηθό ηεζη ΠΑΠ, ην 17% 

έρνπλ θιεγκνλή ελώ κόλν 1% βξέζεθε λα έρεη ηνλ ηό HPV. Σηηο ειηθίεο από 51 έωο 60 εηώλ 

(221 γπλαίθεο), ην ζπκπέξαζκα πνπ εμήρζε ήηαλ ό,ηη ζρεδόλ 9 ζηηο 10 εκκελνπαπζηαθέο 

γπλαίθεο έρνπλ θπζηνινγηθό ηεζη. Τέινο, ζηηο ειηθίεο κεηαμύ 61 θαη 70 εηώλ (200 γπλαίθεο), 

ην 95,5% έρνπλ θπζηνινγηθό ηεζη. Γηα άιιε κηα θνξά ηα ζηνηρεία απηά επηβεβαηώλνπλ ηνλ 

ηζρπξηζκό όηη ν θαξθίλνο κπνξεί λα πξνιεθζεί εθόζνλ δηαγλωζηεί εγθαίξωο, γη’ απηό νη 

γπλαίθεο πξέπεη λα πξνζέξρνληαη λα θάλνπλ ην ηεζη ζύκθωλα κε ηηο ζπζηάζεηο γηα θάζε 

ειηθία.  

Οη πεξηζζόηεξνη ηνπηθνί θνξείο επαηζζεηνπνηήζεθαλ από ην θάιεζκα θαη έδωζαλ ην παξώλ 

ζηελ εθδήιωζε, δειώλνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηε ζηήξημή ηνπο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. 

Παξεπξέζεθαλ κεηαμύ άιιωλ, ν Γήκαξρνο Πελεηνύ θύξηνο Αιέμεο Καζηξηλόο, ν 

Αληηδήκαξρνο θύξηνο Σπύξνο Βαζηιείνπ, ν επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο θύξηνο 

Γεώξγηνο Παλαγνύιηαο, ν Γξακκαηέαο ηνπ Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ θύξηνο Άγγεινο 

Μπξάηεο θαη ε Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Γαζηνύλεο θπξία Βάληα Κνληνύιε. 



Από ην Ννζνθνκείνπ Πύξγνπ, παξεπξέζεθαλ ν Γηεπζπληήο ηεο Μαηεπηηθήο Κιηληθήο θύξηνο 

Νηθόιανο Σηδεξόπνπινο θαη ε Πξνϊζηακέλε ηεο Κιηληθήο θπξία Σνθία Γαιαλνπνύινπ. 

Δπίζεο ζηελ εθδήιωζε ζπκκεηείρε θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Υγείαο θύξηνο Γεώξγηνο 

Γόηεο, εθπξόζωπνη ηεο Ιαηξηθήο Κνηλόηεηαο από ηελ επξύηεξε πεξηνρή αιιά θαη 

εθπξόζωπνη Σπιιόγωλ.  


