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Σκοπός: Η αυτολήψη κολποτραχηλικού δείγματος αποτελεί εναλλακτικό τρόπο συλλογής δείγματος για την 

ανίχνευση του HPV DNA. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της αποδοχής από τις γυναίκες της 

διαδικασίας αυτολήψης αλλά και η σύγκρισή της με την κλασική μέθοδο λήψης του υλικού από επαγγελματία 

υγείας.  

Μέθοδος: Στα πλαίσια Ευρωπαϊκού προγράμματος σχετικά με την ανίχνευση του HPV DNA και της Ε7 

πρωτεΐνης των υψηλού κινδύνου τύπων του HPV ως μεθόδων screening για την πρόληψη του καρκίνου του 

τραχήλου της μήτρας, στρατολογήθηκαν 1599 γυναίκες 30-60 ετών προκειμένου να συμμετάσχουν σε 

υπομελέτες, μία εκ των οποίων περιελάμβανε την αυτολήψη κολποτραχηλικού δείγματος. Κάθε γυναίκα μετά τη 

διαδικασία λήψης με την ειδική συσκευή Evalyn® Brush (Rovers®), υποβάλλονταν στην καθιερωμένη λήψη 

κολποτραχηλικού δείγματος με κολποδιαστολέα. Tο δείγμα εξετάζονταν τόσο κυτταρολογικά όσο και μοριακά 

(για την ανίχνευση HPV DNA και ΗPV-E7). Παράλληλα, στο πλαίσιο άλλου πιλοτικού προγράμματος 

εξετάστηκαν με την διαδικασία της αυτολήψης κολποτραχηλικού υλικού για διενέργεια HPV DNA test και 403 

γυναίκες διαμένουσες σε απομακρυσμένα χωριά του νομού Πέλλας. Όλες οι γυναίκες συμπλήρωναν 

ερωτηματολόγιο σχετικά με την αποδοχή της διαδικασίας αυτολήψης σε σύγκριση με την καθιερωμένη 

διαδικασία λήψης με κολποδιαστολέα.  

Αποτελέσματα: Από 593 γυναίκες που συμμετείχαν στις μελέτες αυτολήψης ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 

οι 529. Το δείγμα κατέστη εφικτό να ληφθεί χωρίς τηβοήθεια επαγγελματία υγείας από 398 γυναίκες. Από αυτές 

96,1% δήλωσε ότι ήταν πολύ εύκολο ή εύκολο να ληφθεί και 95,2% ότι ένιωσε πολύ άνετα ή άνετα κατά την 

αυτολήψη. Το 95,8% των γυναικών δήλωσε ότι αν η συσκευή έχει αντίστοιχη αποτελεσματικότητα με την λήψη 

από ιατρό θα έκανε την εξέταση το ίδιο ή περισσότερο συχνά ενώ 60,9% θα προτιμούσε την αυτολήψη σε 

σχέση με την λήψη από γιατρό.  

Συμπεράσματα: Η διαδικασία αυτολήψης κολποτραχηλικού δείγματος είναι εύκολη, καλά ανεκτή και 

προτιμητέα για την γυναίκα σε σχέση με την λήψη από επαγγελματία υγείας με χρήση κολποδιαστολέα.  

 

 


