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Εισαγωγή: Η επίπτωση της HPV (Human Papilloma Virus) λοίμωξης -κύριας αιτίας
πρόκλησης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας- είναι ιδιαίτερα υψηλή στις νεαρές γυναίκες, ηλικίας 18-25 ετών. Το 10-39% των σεξουαλικά ενεργών γυναικών,
ειδικά των γυναικών ηλικίας 18-24 ετών θα μολυνθούν με τους υψηλού κινδύνου
τύπους του ιού ΗPV, σε κάποια χρονική στιγμή, ενώ >70% θα έρθουν σε επαφή
με τον ιό κάποια χρονική στιγμή στη ζωή τους. Σκοπός: Η διερεύνηση της γνώσης φοιτητριών 18-25 ετών για τον ιό ΗPV και η εκτίμηση της στάσης τους για
τις μεθόδους πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης. Υλικό και Μέθοδος:
Η μελέτη διεξήχθη από το Νοέμβριο του 2012 έως το Φεβρουάριο του 2013 στο
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) της Αθήνας και στο δείγμα συμμετείχαν
οικειοθελώς 714 φοιτήτριες, ηλικίας 18-25 ετών. Χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο,
δομημένο ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε και σταθμίστηκε για τους σκοπούς της μελέτης. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό
πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), v. 17. Αποτελέσματα:
Το 4,5% των φοιτητριών γνώριζε όλους τους τρόπους μετάδοσης του ιού ΗPV
και το 15,9% όλα τα μέσα προφύλαξης. Το 51,1% του δείγματος γνώριζε ότι η
δοκιμασία κατά Παπανικολάου (test PAP) αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο για
την HPV-λοίμωξη. Σχεδόν το 50% των φοιτητριών είχε υποβληθεί σε test PAP και
από αυτές περίπου το 18% δήλωσαν μη φυσιολογικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, ενώ
το 48,2% γνώριζε την ύπαρξη του εμβολίου, το ποσοστό εμβολιασμού για τον ιό
HPV ήταν πολύ χαμηλό (11,3%). Συμπεράσματα και συστάσεις: Διαπιστώθηκε
εξαιρετικά ελλιπής γνώση για τους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης από τον
ιό HPV. Οι μισές περίπου φοιτήτριες είχαν επαρκή γνώση για το test PAP και τον
εμβολιασμό κατά της HPV-λοίμωξης, αλλά το ποσοστό εμβολιασμού ήταν πολύ
μικρό. Απαιτείται πληρέστερη ενημέρωση των φοιτητριών από τους επαγγελματίες υγείας για πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη, προκειμένου να μειωθεί ο
κίνδυνος καρκίνου του τραχήλου της μήτρας από την HPV-λοίμωξη.
Λέξεις ευρετηρίου: Δοκιμασία κατά Παπανικολάου, εμβόλιο, HPV, καρκίνος τραχήλου της
μήτρας, φοιτήτριες

Εισαγωγή
Η λοίμωξη από τον ιό HPV (Human Papilloma Virus) αποτελεί την κύρια αιτία
ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας,1-6 καθώς και άλλων κακοηθειών
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Γνώσεις φοιτητριών για τον ιό HPV
της περιπρωκτικής περιοχής.7-9 Επίσης, ο καρκίνος του
τραχήλου της μήτρας είναι ο δεύτερος σε συχνότητα
καρκίνος στις γυναίκες.10 Ανά έτος, αναφέρονται περίπου
493.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της
μήτρας και 274.000 θάνατοι που οφείλονται στην ίδια
αιτία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ποσοστό >80% των εν λόγω
θανάτων συμβαίνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες και
αυτή η συχνότητα αναμένεται να αυξηθεί στο 90% έως το
2020.10 Στην Ευρώπη, κάθε 18 min μία γυναίκα πεθαίνει
από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.11
Έχει εκτιμηθεί ότι το 24,5% των γυναικών, ηλικίας
14-19 ετών έχουν μολυνθεί από τον ιό, ενώ για την ηλικιακή ομάδα των 20-24 ετών το αντίστοιχο ποσοστό
είναι 44,8%.12 Σε ελληνική μελέτη βρέθηκε ότι το 5,79%
των νέων γυναικών ήταν θετικές σε υψηλού κινδύνου
τύπους του ιού.13
Τα ερευνητικά δεδομένα από όλο τον κόσμο σχετικά
με τη γνώση και τη στάση των φοιτητριών για τον ιό HPV
και τις συνέπειες αυτού είναι σχετικά περιορισμένα. Αποδεικνύουν όμως σημαντικό έλλειμμα στην ενημέρωση
και τη μη ασφαλή σεξουαλική πρακτική.
Σε έρευνα των Μakwe et al,14 σε 368 φοιτήτριες Πανεπιστημίου, ηλικίας 16-29 ετών, το μέσο score γνώσης
για τον ιό HPV, σε ερωτηματολόγιο 15 ερωτήσεων, ήταν
μόνον 2. Σε αντίστοιχη έρευνα των Lopez και McMahan,15
σε φοιτήτριες ηλικίας 18-24 ετών αποδείχθηκε ότι η
γνώση για τον ιό HPV ήταν πτωχή σε ποσοστό 79,5% του
δείγματος. Συγκεκριμένα, το 68,2% των συμμετεχόντων
στην εν λόγω μελέτη έδωσε >50% σωστές απαντήσεις,
ενώ το 31,8% απάντησε σωστά σε λιγότερες από τις μισές
των ερωτήσεων και η μέση τιμή του score ανερχόταν στο
63,7%. Οι D’Urso et al16 αναφέρουν 64% άγνοια σχετικά
με τον ιό σε φοιτητές Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με την
έρευνα των Jones και Cook,17 σε ανάλογο πληθυσμό, το
επίπεδο ενημέρωσης ήταν επίσης χαμηλό, καθώς το 66,5%
του δείγματος απάντησε σε μία ή καμιά ερώτηση από τις
τρεις ερωτήσεις γνώσης για την HPV-λοίμωξη. Αντίστοιχα,
σε μελέτη της Lambert,18 σε φοιτητές Πανεπιστημίου το
ποσοστό των ορθών απαντήσεων αντιστοιχούσε στο
45% των ερωτήσεων.
Στην έρευνα των Lopez και McMahan,15 το ποσοστό
των φοιτητριών που αναγνώριζαν τον ιό HPV ως κύρια
αιτία πρόκλησης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας αποτελούσε το 91%, ενώ για τα κονδυλώματα το αντίστοιχο
ποσοστό ήταν 55%. Οι Kurtinaitienè et al19 βρήκαν ποσοστό ορθών απαντήσεων στο 50% των ερωτήσεων που
αφορούσαν στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και
στο 40% των ερωτήσεων για τα κονδυλώματα. Οι Wang et
al,20 στη δική τους μελέτη είχαν 66% σωστές απαντήσεις
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όσον αφορά στη σχέση του HPV με την πρόκληση καρκίνου
του τραχήλου. Σύμφωνα με τη μελέτη των Moreira et al,21
μόνο το 33% των γυναικών, ηλικίας 16-23 ετών γνώριζαν
την ογκογονική δράση του ιού.
Τα ποσοστά γνώσης για την ύπαρξη του εμβολίου
έχουν αποδειχθεί επίσης πτωχά. Στις μελέτες των Lopez
και McMahan,15 καθώς και των Kurtinitienè et al,19 σε φοιτήτριες Ιατρικής και άλλων σχολών, τα ποσοστά γνώσης
για την ύπαρξη του εμβολίου ανέρχονταν σε 58% και
56,3%, αντίστοιχα.
Οι υπάρχουσες έρευνες εστιάζουν κυρίως στη γνώση
για την HPV-λοίμωξη, καθώς και στις αντιλήψεις και τις
συμπεριφορές στη σεξουαλική ζωή αλλά δεν καταγράφουν ταυτόχρονα και την πρόθεση για προφύλαξη. Στην
Ελλάδα, δεν υπάρχουν ανάλογες μελέτες σε φοιτήτριες
ηλικίας 18-25 ετών.
Η παρούσα μελέτη είχε σκοπό να διερευνήσει τη γνώση
των φοιτητριών, ηλικίας 18-25 ετών για τον ιό ΗPV και
την ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας αλλά
κυρίως να εκτιμήσει την υπευθυνότητα στη σεξουαλική
συμπεριφορά και την ενημέρωση των φοιτητριών για τις
μεθόδους πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης.

Υλικό και Μέθοδος
Η μελέτη διεξήχθη από το Νοέμβριο του 2012 έως το
Φεβρουάριο του 2013. Σε αυτή την περίοδο συμμετείχαν
714 φοιτήτριες, ηλικίας 18-25 ετών του ΤΕΙ Αθήνας, οι
οποίες αποτέλεσαν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα νέων
γυναικών ηλικίας 18-25 ετών γιατί προέρχονταν από όλη
την Ελλάδα.
Χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο, δομημένο ερωτηματολόγιο, που δημιουργήθηκε και σταθμίστηκε για τους
σκοπούς της μελέτης. Δόθηκε σε όσες φοιτήτριες δήλωσαν
πρόθεση να το συμπληρώσουν, αφού προηγήθηκε μια
σύντομη προφορική ενημέρωση για το θέμα, το σκοπό
της έρευνας και το περιεχόμενο των ερωτήσεων. Η συμπλήρωσή του ήταν αυστηρά ανώνυμη.
Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 44 ερωτήσεις. Συγκεκριμένα, 10 ερωτήσεις αφορούν στα γενικά χαρακτηριστικά του δείγματος, 12 ερωτήσεις διερευνούν τη
γνώση για τον ιό HPV,15,19-27 οι 4 ερωτήσεις εκτιμούν τη
γνώση και τη στάση των φοιτητριών για το test PAP,17,25,28,29
ενώ η γνώση και η στάση των φοιτητριών για το εμβόλιο
εκτιμάται με 6 ερωτήσεις17,19,25 και, τέλος, 12 ερωτήσεις
εστιάζουν στη σεξουαλική συμπεριφορά και κυρίως
στη στάση των φοιτητριών όσον αφορά στην αποδοχή
μεθόδων προφύλαξης.15,20 Οι ερωτήσεις διακρίνονται σε
18 διχοτομικές (του τύπου «ναι» - «όχι»), 19 πολλαπλής
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Νάνου Χ. και συν.
επιλογής και 7 ανοικτού τύπου. Οι διχοτομικού τύπου
ερωτήσεις κωδικοποιήθηκαν με (0) για λάθος και (1) για
σωστή απάντηση. Για τις πολλαπλής επιλογής ερωτήσεις,
σωστή απάντηση ορίστηκε εκείνη που περιλάμβανε
ακριβώς όλες τις σωστές επιλογές, οι οποίες αντιστοιχούν
στην κάθε ερώτηση.
Δόθηκαν 770 ερωτηματολόγια, 10 επιστράφηκαν
μη συμπληρωμένα και 46 με ασυμπλήρωτες >20% των
ερωτήσεων, τα οποία και εξαιρέθηκαν. Τα έγκυρα ερωτηματολόγια ήταν τελικά 714. Ως εκ τούτου, το ποσοστό
ανταπόκρισης ανερχόταν στο 92,7%.
Για την ανάλυση των δεδομένων και τη διατύπωση
ποσοτικών δηλώσεων εφαρμόστηκαν αριθμητικά περιληπτικά μέτρα: μέτρα κεντρικής τάσης (μέση τιμή) και μέτρα
διασποράς (εύρος και τυπική απόκλιση). Η ανάλυση των
δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), v. 17.

Αποτελέσματα
Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Η μέση ηλικία των φοιτητριών που συμμετείχαν στην
έρευνα ήταν τα 20,8 έτη. Το 51,7% του δείγματος δήλωσε
καταγωγή από την περιοχή της πρωτεύουσας, ενώ το 40%
περίπου προερχόταν από την υπόλοιπη χώρα και ένα
σημαντικό ποσοστό (7,7%) καταγόταν από τόπο εκτός
της Ελλάδας. Σχεδόν τα 3/4 των φοιτητριών δήλωσαν ότι
ήταν μόνιμοι κάτοικοι Αθήνας, ενώ το 2% διέμενε μόνιμα
στο εξωτερικό. Περισσότερες από τις μισές φοιτήτριες
(64,2%) κατοικούσαν με τους γονείς τους, ενώ μόνες ή με
συγγενείς κατοικούσαν το 21,6% και το 5,9% των ερωτηθεισών, αντίστοιχα, και μόλις το 3,8% συγκατοικούσε με
ερωτικό σύντροφο.
Οι φοιτήτριες των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν
297 (41,7%), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (n=415, 58,3%)
προερχόταν από διάφορες άλλες σχολές και τμήματα
του ΤΕΙ. Οι φοιτήτριες των τμημάτων Μαιευτικής και
Νοσηλευτικής ήταν πρωτοετείς και αποτελούσαν μόνο
το 18% του συνόλου. Η εν λόγω επιλογή ήταν σκόπιμη
προκειμένου να διερευνηθεί η γνώση των φοιτητριών
εκείνων, που δε θα είχαν ενημέρωση για τον ιό HPV, στο
πλαίσιο των μαθημάτων τους.
Οι μισές (51,3%) φοιτήτριες δήλωσαν ότι είχαν μόνιμη σχέση, το 36,3% δήλωσε ότι δεν είχε σχέση, έγγαμες
ήταν σε ποσοστό 2% του δείγματος και, τέλος, το 10%
αυτού δέχθηκε ότι εμπλεκόταν σε ευκαιριακές σχέσεις.
Διαζευγμένες δήλωσαν 4 φοιτήτριες.
Volume 54, No 2, April - June 2015

Γνώση για τον ιό HPV
Η πλειοψηφία των φοιτητριών δήλωσε ότι γνώριζε την
HPV-λοίμωξη (70,7%, n=490), το 72% (n=522) πίστευε ότι
ο ιός αφορά και στα δύο φύλα και το 79,2% (n=565) ότι
προκαλεί καρκίνο. Ωστόσο, μόλις το 4,5% (n=30) του συνόλου των ερωτηθεισών γνώριζε τους τρόπους μετάδοσης
του ιού, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (89,4%, n=638)
έδωσε λανθασμένη ή μη ολοκληρωμένη απάντηση και
το 6,3% του δείγματος δεν απάντησε. Εντούτοις, το 84,4%
των ερωτηθεισών απάντησε σωστά για τη δυνατότητα
μετάδοσης του ιού από φορείς που δεν έχουν συμπτώματα.
Το 41,7% του δείγματος γνώριζε ότι τα κονδυλώματα
αποτελούν κλινική εκδήλωση του ιού, όμως η πλειονότητα των φοιτητριών σε ποσοστό 67,6% (n=437) πίστευε
εσφαλμένα, ότι πρόκειται για νόσημα που θεραπεύεται.
Οι φοιτήτριες που ήταν επαρκώς ενημερωμένες για όλους
τους δυνατούς τρόπους προφύλαξης από τον ιό ΗPV αποτελούσαν μόνο το 15,9% του συνόλου, ποσοστό ιδιαίτερα
χαμηλό. Το ανδρικό προφυλακτικό ως μέτρο προφύλαξης
αναγνωρίστηκε μόνο από το 56,4% του συνόλου, το γυναικείο προφυλακτικό από το 16,1%, το εμβόλιο από το
45,4%, ενώ υπήρξε και ένα ποσοστό 12,5% που δήλωσε
ότι η κολπική πλύση αποτελεί τρόπο προφύλαξης. Σχετικά
με τις μεθόδους διάγνωσης του ιού, οι σωστές απαντήσεις
αποτελούσαν το 12,2% του συνόλου, καθώς οι 624 από
τις 714 (87,8%) φοιτήτριες που συμμετείχαν στην έρευνα
αποδείχθηκε ότι δε γνώριζαν και τις τρεις από τις έξι διαγνωστικές μεθόδους που προτάθηκαν στην ερώτηση.
Οι μισές περίπου φοιτήτριες (51,1%) γνώριζαν ότι το
test PAP είναι διαγνωστικό εργαλείο για την HPV-λοίμωξη,
το 21,4% δήλωσε την κολποσκόπηση και το 13,6% τη
βιοψία. Ωστόσο, υπήρχε και ένα σχετικά υψηλό ποσοστό
που πίστευε ότι η διάγνωση μπορεί να γίνει με εξέταση
αίματος (25,9%) και με καλλιέργεια ούρων (8,3%).
Ιδιαίτερα υψηλό ήταν το ποσοστό των φοιτητριών
(91,2%) που είχαν άγνοια για όλους τους δυνατούς τρόπους αντιμετώπισης της ΗPV-λοίμωξης. Συγκεκριμένα,
τα φάρμακα ως μέσο καταπολέμησης απαντήθηκε από
το 38,3% του συνόλου, το Laser και το χειρουργείο είχαν
το ίδιο ποσοστό απαντήσεων που ήταν 12,1%, ενώ ένα
13,3% πίστευε ότι δεν υπάρχει κάποιο θεραπευτικό μέσο.
Μία στις 4 φοιτήτριες θεωρούσε ότι το εμβόλιο ανήκει
στους τρόπους αντιμετώπισης.
Σε ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα της παρούσας μελέτης «Τι μπορεί να προκαλέσει ο ιός HPV;», το
ποσοστό των ορθών απαντήσεων δόθηκε από το 77,3%
του συνόλου, ποσοστό σχετικά υψηλό. Σε προηγούμενη
ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα, η μόλυνση από τον
ΗPV να οδηγήσει σε καρκίνο, το 79,2% απάντησε σωστά.
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Γνώσεις φοιτητριών για τον ιό HPV
Ωστόσο, υπήρχαν παράλληλα μικρότερα ποσοστά φοιτητριών που δήλωσαν, ότι ο ιός μπορεί να προκαλέσει
καρκίνο των ωοθηκών και καρκίνο της μήτρας σε ποσοστό 19,2% και 26,9%, αντίστοιχα. Επίσης, σε ποσοστό
8,1% δήλωσαν ότι μπορεί να προκαλέσει έρπητα και σε
ποσοστό 14,5% τραχηλίτιδα (πίνακας 1).

ήταν το ποσοστό (18%) αυτών που ανέφεραν παθολογικό
αποτέλεσμα στο test PAP (πίνακας 2).

Γνώση και στάση για το εμβόλιο
Από τις 714 φοιτήτριες που συμμετείχαν στην έρευνα,
το 48,2% γνώριζε ακριβώς τη δράση του εμβολίου για
τον ιό HPV. Απαντήθηκε από το 79,2% του δείγματος ότι
ο εμβολιασμός δεν αρκεί για να οδηγήσει στην εξαφάνιση της νόσου, στοιχείο που δικαιολογεί σε σημαντικό
βαθμό το χαμηλό ποσοστό (11,3%) των φοιτητριών οι
οποίες δήλωσαν ότι είχαν ήδη εμβολιαστεί και το επίσης
σχετικά μικρό ποσοστό (41,5%) αυτών που είχαν πρόθεση
να εμβολιαστούν στο μέλλον (πίνακας 3).

Γνώση για το test PAP
Η γνώση των φοιτητριών για το test PAP ήταν αρκετά
καλή, καθώς το ποσοστό των ορθών απαντήσεων στα 3/4
των ερωτήσεων δόθηκε από το 60% των συμμετεχουσών. Συγκεκριμένα, το 60,8% (n=411) των ερωτηθεισών
γνώριζαν ότι με το test PΑΡ γίνεται έγκαιρη διάγνωση
καρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας, το
73,7% ότι πρέπει να αρχίζει να γίνεται ένα χρόνο μετά
από την έναρξη των σεξουαλικών σχέσεων και ότι πρέπει
να επαναλαμβάνεται κάθε 12 μήνες απάντησε το 68,5%.
Ωστόσο, από το 85% των φοιτητριών που δήλωσαν ότι
είχαν ενεργό σεξουαλική ζωή μόνο το 54,4% ανέφερε ότι
είχε ήδη υποβληθεί σε test PAP. Επίσης, αρκετά υψηλό

Σεξουαλική συμπεριφορά και στάση
Από τα αποτελέσματα της μελέτης παρατηρήθηκε ότι
το 85% των ερωτηθεισών (n=605) δήλωσε ότι είχε ενεργή
σεξουαλική ζωή, με μέση ηλικία πρώτης ολοκληρωμένης
σεξουαλικής επαφής τα 17,49 έτη.
Χαμηλά ήταν τα αναφερόμενα ποσοστά συχνότητας

Πίνακας 1. Γνώσεις για τον ιό HPV
Ορθές απαντήσεις
% (n)

Ερωτήσεις*
Γνωρίζετε τι είναι η λοίμωξη από τον ιό HPV;
Ποιον αφορά η λοίμωξη από τον ιό HPV;

(Ναι - Όχι)

70,7 (490)

(μόνο τους άνδρες, μόνο τις γυναίκες, και τα δύο φύλα)

72,0 (522)

Η μόλυνση από τον ιό HPV είναι μια σοβαρή λοίμωξη που μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο;

(Ναι - Όχι)

(κολπική, πρωκτική διείσδυση,
στοματικό έρωτα, μητέρα σε παιδί,
μετάγγιση, χειραψία, νερό, ποτήρι)

Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους μεταδίδεται ο ιός HPV;

79,2 (565)
4,5 (30)

Ο ιός HPV μπορεί να μεταδοθεί από άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με
τον ιό αλλά δεν έχουν ακόμη συμπτώματα;

(Ναι - Όχι)

84,4 (602)

Η εκδήλωση των συμπτωμάτων γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα
μετά την επαφή με τον ιό;

(Ναι - Όχι)

57,3 (409)

(κονδυλώματα, πληγές, πόνος, πυρετός,
δυσκολία στην ούρηση, έκκριμα)

41,7 (298)

(Ναι - Όχι)

32,4 (232)

(test PAP, βιοψία, κολποσκόπηση, καλλιέργεια
ούρων, αιματολογική εξέταση, τομογραφία)

12,2 (84)

(εμβόλιο, προφυλακτικό)

15,9 (114)

Ποια είναι τα συμπτώματα της λοίμωξης από τον ιό HPV;
Πιστεύετε ότι η λοίμωξη από τον ιό HPV είναι νόσημα που θεραπεύεται;
Με ποιους τρόπους γίνεται η διάγνωση του ιού ΗPV;

Με ποιους τρόπους μπορούμε να προφυλαχθούμε από τον ιό ΗPV;
Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζεται η λοίμωξη από τον ιό ΗPV;
Τι μπορεί να προκαλέσει ο ιός ΗPV;

(φάρμακα, laser, χειρουργείο)
(καρκίνο τραχήλου της μήτρας, έρπητα,
καρκίνο μήτρας, ωοθηκών, τραχηλίτιδα)

8,8 (63)
77,3 (518)

*Σε κάθε ερώτηση αναγράφονται οι απαντήσεις που μπορούσε να επιλέξει ο ερωτώμενος, ενώ η σωστή απάντηση είναι με έντονη γραφή
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Πίνακας 2. Γνώσεις για το test PAP
Ορθές απαντήσεις
(%) (n)

Ερωτήσεις*
Γνωρίζετε τι είναι το test PAP;

(έλεγχος για διάγνωση: κολπίτιδας; γεννητικού έρπητα;
λοίμωξης από χλαμύδια; έγκαιρη διάγνωση καρκινικών
αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας;)

Γνωρίζετε σε ποια ηλικία πρέπει να υποβληθείτε σε test PAP;

60,8 (411)

(μετά από: τα 20, τα 30, τον τοκετό,
ένα έτος μετά από την έναρξη
των σεξουαλικών σχέσεων;)

73,7 (516)

(ανά 6 μήνες, 12 μήνες, 2 έτη, 3 έτη;)

68,5 (489)

Ένα φυσιολογικό test PAP σημαίνει ότι δεν υπάρχει μόλυνση από τον ιό HPV;

(Ναι – Όχι)

42,0 (300)

Έχετε υποβληθεί ποτέ σε test PAP;

(Ναι - Όχι)

54,4 (388)

Εάν ναι, είχατε ποτέ μη φυσιολογικό αποτέλεσμα;

(Ναι - Όχι)

17,9 (128)

Γνωρίζετε κάθε πότε πρέπει να κάνετε test PAP;

*Σε κάθε ερώτηση αναγράφονται οι απαντήσεις που μπορούσε να επιλέξει ο ερωτώμενος, ενώ η σωστή απάντηση είναι με έντονη γραφή

Πίνακας 3. Γνώσεις και στάσεις για το εμβόλιο
Ορθές απαντήσεις
(%) (n)

Ερωτήσεις*
(προλαμβάνει τη λοίμωξη από κάποιους
ογκογονικούς τύπους του ιού;
Θεραπεύει τη λοίμωξη από τον ιό ΗPV;
Καταπολεμά τα συμπτώματα;)

48,2 (344)

Αρκεί ο εμβολιασμός για τον ιό ΗPV, για την εξαφάνιση της νόσου;

(Ναι - Όχι)

79,2 (565)

Έχετε κάνει το εμβόλιο για τον ιό ΗPV;

(Ναι - Όχι)

11,3 (82)

Εάν όχι, σκοπεύετε να το κάνετε;

(Ναι - Όχι)

41,5 (277)

Γνωρίζετε ποια είναι η δράση του εμβολίου για τον ιό ΗPV;

* Σε κάθε ερώτηση αναγράφονται οι απαντήσεις που μπορούσε να επιλέξει ο ερωτώμενος, ενώ η σωστή απάντηση είναι με έντονη γραφή

χρήσης του ανδρικού προφυλακτικού καθώς μόνο το
32,8% δήλωσε ότι το χρησιμοποιούσε σε κάθε ερωτική
επαφή, το 35,6% χρησιμοποιούσε αυτό τις περισσότερες
φορές, σπάνια το 18,8% και ποτέ το 9,1%. Στην πρώτη σεξουαλική επαφή, η πλειονότητα των ερωτηθεισών (82,4%)
έκανε χρήση προφυλακτικού, το 17,6% δεν έκανε, ενώ 89
κοπέλες δεν απάντησαν. Στην ερώτηση «εάν θεωρούν ότι
αλλάζουν συχνά σεξουαλικούς συντρόφους», το 10,5%
(n=70) απάντησε θετικά ενώ η πλειονότητα (89,5%, n=596)
απάντησε αρνητικά. Η μέση τιμή αριθμού εναλλαγής
ερωτικών συντρόφων ήταν 4,14.
Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητριών (98,5%)
πίστευε ότι πρέπει να ενημερώνει το σεξουαλικό σύντροφο
για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), ακόμη
και όταν λαμβάνει μέτρα προφύλαξης. Ωστόσο, 35 από
τις 714 δεν απάντησαν και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό
(1,5%) απάντησε αρνητικά.
Από τις 714 ερωτώμενες, μόνον οι 41 (5,7%) ανέφεραν
ότι είχαν κάποιο ΣΜΝ και, συγκεκριμένα, οι 21 δήλωσαν
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κονδυλώματα, 2 χλαμύδια, 16 μύκητες και 2 έρπητα
(πίνακας 4).

Συζήτηση
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης,
το 85% του δείγματος δήλωσε ότι είχε ενεργό σεξουαλική
ζωή, η μέση ηλικία έναρξης των σεξουαλικών σχέσεων
βρέθηκε ότι ήταν τα 17,49 έτη και 4,1 ο κατά μέσο όρο
αριθμός σεξουαλικών συντρόφων. Τα εν λόγω ευρήματα
συμφωνούν και με άλλων ερευνητών. Συγκεκριμένα, σε
έρευνα των Boccalini et al,30 βρέθηκε ότι η μέση ηλικία
έναρξης των σεξουαλικών σχέσεων ήταν τα 15,4 έτη. Οι
Lopez και McMahan15 από τις ΗΠΑ, καθώς και οι Jones
και Cook,17 σε ανάλογες μελέτες βρήκαν >60% και 75,2%
ποσοστά σεξουαλικά ενεργού δείγματος, αντίστοιχα. Οι
Tydén et al31 από τη Σουηδία, σε φοιτήτριες με μέση ηλικία
τα 23 έτη, ανέφεραν ότι το 91% του δείγματός τους ήταν
σεξουαλικά ενεργό, με μέση ηλικία έναρξης των σχέσεων
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Γνώσεις φοιτητριών για τον ιό HPV
Πίνακας 4. Σεξουαλική συμπεριφορά και στάση
Απαντήσεις
% (n)

Ερωτήσεις
Έχετε ενεργό σεξουαλική ζωή;

(Ναι - Όχι)

85,0 (605)

Κάνετε χρήση κάποιου
αντισυλληπτικού μέτρου;

(Ναι - Όχι)

75,0 (535)

Εάν ναι, ποιο είναι αυτό;
Προφυλακτικό;
Διακεκομμένη συνουσία;
Απόσυρση;
Αντισυλληπτικό χάπι;
Χάπι και προφυλακτικό;

63,1 (440)
13,3 (92)
10,3 (72)
6,5 (47)
5,5 (39)

Χρησιμοποιείτε προφυλακτικό
Σε κάθε σεξουαλική επαφή;
Αρκετά συχνά;
Σπάνια;
Σχεδόν ποτέ;

32,8 (220)
35,6 (255)
18,8 (134)
9,1 (64)

Χρησιμοποιήσατε προφυλακτικό
στην πρώτη σεξουαλική επαφή;

(Ναι - Όχι)

Αλλάζετε συχνά σεξουαλικούς συντρόφους;
Ναι
Όχι

82,4 (588)

10,5 (70)
89,5 (596)

Η συχνή εναλλαγή συντρόφων
αυξάνει τον κίνδυνο για ΣΜΝ;

(Ναι - Όχι)

92,0 (657)

Θεωρείται απαραίτητο να
ενημερώσετε το σύντροφό σας
για ΣΜΝ που έχετε, αν λαμβάνετε
τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης;

(Ναι - Όχι)

98,5 (703)

Είχατε ποτέ κάποιο ΣΜΝ;

(Ναι - Όχι)

5,7 (41)

ΣΜΝ: Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

τα 17,6 έτη και 6 κατά μέσο όρο τον αριθμό των ερωτικών
συντρόφων. Σε παλαιότερη μελέτη των Adersson-Ellström
και Milsom,32 επίσης από τη Σουηδία, σε φοιτήτριες (μέση
ηλικία τα 22,8 έτη), το ποσοστό αυτών με σεξουαλικά
ενεργή ζωή ήταν 82%, η μέση ηλικία έναρξης των σχέσεων
ήταν τα 15,7 έτη και 5,9 ο κατά μέσο όρο αριθμός των
σεξουαλικών συντρόφων. Στον Καναδά, τα ερευνητικά
δεδομένα αποδεικνύουν ότι >70% των νέων είχαν έναρξη
της σεξουαλικής ζωής σε ηλικία <20 ετών.33
Στη μελέτη των Tydén et al,31 το ήμισυ των φοιτητριών
χρησιμοποιούν προφυλακτικό σε κάθε νέα σεξουαλική
σχέση, ενώ για την παρούσα έρευνα το αντίστοιχο ποσοστό
ήταν 82,4%. Oι Boyce et al,34 στη δική τους μελέτη βρήκαν
ότι μόνο το 64% του σεξουαλικά ενεργού πληθυσμού των
φοιτητριών χρησιμοποιούσαν προφυλακτικό. Αντίστοιχα,
170

οι Whitmire et al,35 στη δική τους μελέτη, βρήκαν 66,5%
χρήση κάποιου αντισυλληπτικού μέσου.
Σχετικά με τον ιό HPV, το επίπεδο γνώσης των φοιτητριών κρίθηκε μέτριο εφόσον, περίπου το 70% των
συμμετεχουσών έδωσε σωστές απαντήσεις στις μισές
ερωτήσεις. Τα ποσοστά αυτά είναι σχετικά παραπλήσια
εκείνων που βρέθηκαν στη μελέτη των Lopez και McMahan15 (68%). Οι μελέτες των Lambert,18 καθώς και των Wang
et al20 είχαν 45% και 58,2%, αντίστοιχα, ποσοστά ορθών
απαντήσεων. Οι D’Urso et al16 διενήργησαν ανάλογη έρευνα
σε φοιτητές Πανεπιστημίου και βρήκαν 64% άγνοια για
τον ιό HPV, ενώ σε πρόσφατη μελέτη οι Caballero-Pérez
et al36 βρήκαν εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο γνώσης στο
90,6% του δικού τους δείγματος.
Το ποσοστό των ατόμων που γνώριζαν την HPVλοίμωξη αποτελούσε το 70,7% του δείγματος της παρούσας μελέτης. Παρόμοια ευρήματα παρατηρήθηκαν και σε
προηγούμενες μελέτες. Συγκεκριμένα, στις έρευνες των
Lopez και McMahan,15 των Kurtinaitienè et al,19 καθώς και
των Gerend και Magloire24 παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό
των ατόμων που γνώριζαν την HPV-λοίμωξη κυμαινόταν
στο 60-78,5%.
Στην παρούσα μελέτη, το ποσοστό των φοιτητριών
που γνώριζε ότι η HPV-λοίμωξη προκαλεί καρκίνο του
τραχήλου της μήτρας ανήλθε στο 77,3% και κονδυλώματα στο 42,1%. Παρόμοια ευρήματα παρατηρήθηκαν
και σε προηγούμενες μελέτες. Στην έρευνα των Lopez
και McMahan,15 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 91,4% για
τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και 55% για τα
κονδυλώματα. Οι Kurtinaitienè et al19 βρήκαν ότι το
50,4% γνώριζε ότι ο ιός προκαλεί καρκίνο του τραχήλου
της μήτρας (63,3% από φοιτητές Ιατρικής και 38,4% από
φοιτητές άλλων σχολών) και 40,6% για κονδυλώματα
και στις δύο ομάδες. Ωστόσο, σε αρκετές προηγούμενες
μελέτες παρατηρήθηκε πως το ποσοστό των φοιτητριών
που είχαν ενημέρωση ότι η HPV-λοίμωξη προκαλεί καρκίνο του τραχήλου της μήτρας ήταν αρκετά χαμηλότερο
σε σχέση με την παρούσα μελέτη. Συγκεκριμένα, στη
μελέτη των Moreira et al,21 το 33% των γυναικών, ηλικίας
16-23 ετών, γνώριζαν την ογκογονική δράση του ιού, σε
έρευνα των Baer et al,37 σε φοιτήτριες Πανεπιστημίου,
μόνο το 11,6% του δείγματος γνώριζε για την πρόκληση
κονδυλωμάτων από τον ιό. Σε πρόσφατες έρευνες των
Caballero-Pérez et al36 και Hussain et al23 βρέθηκε ότι
μόνο το 22,2% και το 15% των συμμετεχόντων, αντίστοιχα, γνώριζαν τη σχέση του ιού ΗPV με τον καρκίνο
του τραχήλου της μήτρας, ποσοστό εξαιρετικά χαμηλό.
Επιπλέον, το 8,1% του συνόλου των φοιτητριών στην
παρούσα μελέτη δήλωσε ότι ο ιός HPV προκαλεί έρπητα,

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Τόμος 54, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2015

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ORIGINAL PAPER
Νάνου Χ. και συν.
ενώ στην έρευνα των Lopez και McMahan,15 το αντίστοιχο
ποσοστό ανερχόταν στο 43%.
Ένα πολύ μικρό ποσοστό των φοιτητριών της παρούσας μελέτης (4,5%) είχε ολοκληρωμένη πληροφόρηση
για τους τρόπους μετάδοσης του ιού HPV. Η μετάδοση
του ιού από τη μητέρα στο έμβρυο κατά την κύηση
και τον τοκετό δηλώθηκε από το 34,7% του δείγματος,
ενώ ποσοστό 38,1% πίστευε ότι ο ιός μεταδίδεται με τη
μετάγγιση αίματος. Υπήρξε ένα μικρό ποσοστό που δήλωσε ότι μεταδίδεται και με τη χειραψία (1,3%). Τέλος, το
79,8% δήλωσε την κολπική σεξουαλική επαφή. Παρόμοια
ευρήματα παρατηρήθηκαν και σε προηγούμενες μελέτες.
Στη μελέτη των Lopez και McMahan15 βρέθηκε 54,8%
ποσοστό γνώσης για τη μετάδοση κατά τον τοκετό. Οι
Wang et al20 σε σχετική μελέτη βρήκαν ότι το 19% των
σεξουαλικά ενεργών και το 15% των μη ενεργών φοιτητριών ανέφεραν τη μετάγγιση αίματος, ως τρόπο μετάδοσης
του ιού. Στην ίδια μελέτη, όσον αφορά στην πιθανότητα
μετάδοσης του ιού με τη χειραψία, οι παραπάνω ομάδες
απάντησαν θετικά σε ποσοστά 2% και 0%, αντίστοιχα,
ενώ τη σεξουαλική επαφή ως τρόπο μετάδοσης γνώριζε
συνολικά μόλις το 1% των φοιτητριών.
Το ανδρικό προφυλακτικό ως αποτελεσματική μέθοδος προφύλαξης αναγνωρίζεται από το 56,4% από τον
πληθυσμό της παρούσας μελέτης, ενώ στη μελέτη των
Wang et al,20 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 84%.
Οι μισές σχεδόν του παρόντος δείγματος (45,4%) δήλωσαν το εμβόλιο ως μέσο προφύλαξης. Την ακριβή του
δράση γνώριζε το 48,2%, καθώς επίσης ένα σημαντικά
υψηλό ποσοστό (79,2%) απάντησε σωστά στη συμβολή
του εμβολίου για την εξαφάνιση της νόσου. Ωστόσο, παρά
την καλή πληροφόρηση, το ποσοστό των ερωτώμενων
που δήλωσαν ότι είχαν ήδη εμβολιαστεί ήταν μόνο το
11,3%, ενώ πρόθεση να εμβολιαστεί δήλωσε το 41,5%. Σε
πρόσφατη μελέτη των Hussain et al,23 από την Ινδία, μόνο
ένα 13% του δείγματος των φοιτητριών δήλωσε πρόθεση
για εμβολιασμό, παρόλο που ήταν ενημερωμένες για τον
ιό HPV και τη συμβολή του στην ανάπτυξη του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας.
Αντίστοιχα, στην πλέον σχετική έρευνα των Pan et al,38
σε φοιτητές Ιατρικής του Πανεπιστήμιου της Κίνας, μέσης
ηλικίας τα 20,8 έτη, βρέθηκε ακριβώς το ίδιο ποσοστό
φοιτητών με την οικεία έρευνα (48,2%), που πιστεύει ότι
ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μπορεί να προληφθεί με τον εμβολιασμό, ενώ μόνο το 60,2% δήλωσε ότι
θα ήθελε να εμβολιαστεί και το 71,2% ότι προτίθεται να
συστήνει τον εμβολιασμό και τον αντίστοιχο έλεγχο.
Στις μελέτες των Lopez και McMahan,15 καθώς και των
Kurtinitienè et al,19 τα ποσοστά γνώσης για το εμβόλιο είναι
Volume 54, No 2, April - June 2015

σχεδόν ίδια με εκείνα της παρούσας εργασίας. Η πρόθεση
για εμβολιασμό των φοιτητριών στη μελέτη των Kurtinitienè et al,19 είχε διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 41,5%
του δικού μας δείγματος. Το ίδιο υψηλό ποσοστό (88,6%)
πρόθεσης για εμβολιασμό βρέθηκε και στην έρευνα των
Jones και Cook17 (96,9% φοιτήτριες με ιστορικό ΣΜΝ και
82,8% χωρίς ιστορικό για ΣΜΝ). Μεγάλο επίσης ήταν και
το ποσοστό (87,6%) του δείγματος των Caballero-Pérez
et al,36 το οποίο ήταν πρόθυμο για εμβολιασμό, παρόλο
που το 82,2% δε γνώριζε αρκετά για το εμβόλιο, ενώ το
48% δεν είχε ακούσει ποτέ γι’ αυτό.
Παράλληλα, σε σχετική μελέτη των Blödt et al,39 σε
φοιτήτριες ηλικίας 18-20 ετών στο Βερολίνο, βρέθηκε ότι
το 67% είχε ήδη εμβολιαστεί, το 95% γνώριζε τη δράση
του εμβολίου, αλλά μόνο το 25% είχε ενημερωθεί για τον
ιό HPV. Παρατηρείται, δηλαδή, ότι η πρόθεση εμβολιασμού στην Ελλάδα τείνει να είναι μικρότερη από εκείνη
σε άλλες χώρες.
Σχετικά με τη γνώση για το test PAP, το ποσοστό των
φοιτητριών που γνώριζαν την ακριβή διαγνωστική του
δυνατότητα και τον κύριο σκοπό για τον οποίο διενεργείται, ήταν αρκετά υψηλό (60,8% και 74,8%, αντίστοιχα). Σε
μελέτη των Iatrakis et al40 βρέθηκε ότι η γνώση για το test
PAP σε γυναίκες από την Αθήνα και το Ελσίνκι ήταν αρκετά
ικανοποιητική, αφού ποσοστό >50% γνώριζε σωστά όλες
τις παραμέτρους για το test PAP. Φαίνεται ότι η ενημέρωση
των φοιτητριών είναι καλύτερη συγκριτικά με το γενικό
πληθυσμό. Παρόμοιο, αλλά μικρότερο, αποτέλεσμα αναφέρουν και οι Al-Shaikh et al41 σε αντίστοιχη μελέτη τους
σε φοιτητές επαγγελμάτων υγείας, στην οποία μόνο το
46,7% του δείγματος γνώριζε για το test PAP. Η πλειοψηφία των φοιτητριών (85%) ήταν σεξουαλικά ενεργείς. Το
54,4% του δείγματος, δηλαδή 392 φοιτήτριες από τις 714
του συνόλου, είχε υποβληθεί ήδη στο test PAP, ενώ από
αυτές το 17,9% δήλωσε μη φυσιολογικό αποτέλεσμα. Το
συγκεκριμένο αποτέλεσμα δε συμφωνεί με εκείνο του
ερευνητικού προγράμματος «Λυσιστράτη».13 Το εν λόγω
πρόγραμμα άρχισε το 2005 και η πρώτη του φάση ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2007. Πραγματοποιήθηκε
σε 3.581 γυναίκες και διαπιστώθηκε ότι ποσοστό <30%
των Ελληνίδων υποβάλλεται τακτικά σε test PAP, πως μόνο
το 14% των γυναικών ήταν ηλικίας 20-29 ετών και ότι η
μη διενέργειά του οφείλεται κυρίως στην ανασφάλεια και
στο φόβο για το αποτέλεσμα.

Συμπεράσματα
Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η ενημέρωση των φοιτητριών ηλικίας 18-25 ετών είναι σημαντικά ανεπαρκής σε
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θέματα που αφορούν στη μετάδοση, τη διάγνωση και την
αντιμετώπιση του ιού ΗPV. Η χρήση του προφυλακτικού
είναι περιορισμένη (χρησιμοποιείται από το 63,1% των
σπουδαστριών με ενεργή σεξουαλική ζωή και μόνο το
32,8% χρησιμοποιεί πάντα το προφυλακτικό). Μολονότι
οι φοιτήτριες είχαν ικανοποιητική γνώση για την ύπαρξη
του εμβολίου, μόλις ένα ποσοστό 7,3% είχε εμβολιαστεί.
Η πληρέστερη πληροφόρηση και η ενθάρρυνση των
σπουδαστριών για ορθή προφύλαξη και κυρίως για αποδοχή του εμβολιασμού κατά της ΗPV-λοίμωξης αποτελεί
ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, στο οποίο πρέπει να
εστιαστούν οι επαγγελματίες υγείας για την καταπολέ-

μηση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και των
γεννητικών κονδυλωμάτων.

Χρησιμότητα της μελέτης
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα βοηθήσουν στην αναγνώριση των ελλείψεων σχετικά με την
πληροφόρηση των φοιτητριών και των νέων γυναικών,
ηλικίας 18-25 ετών για την ΗPV-λοίμωξη στην Ελλάδα
και θα αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο στη διαμόρφωση
πληρέστερης και, επομένως, αποτελεσματικότερης εκπαίδευσης, με στόχο την πρωτογενή και τη δευτερογενή
πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
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Introduction: The incidence of human papilloma virus (HPV) infection, the main cause of cervical cancer, is particularly high
among young women aged 18-25 years. Between 10% and 39.0% of sexually active women, especially those aged 18-24 years,
will be infected by the high-risk types of HPV virus at some time, while over 70.0% will come into contact with the virus at
some time in their lives. Aim: To explore the knowledge of female students aged 18-25 years about HPV and to assess their
attitude towards the methods of primary and secondary prevention. Method: The study was conducted from November 2012
to February 2013 at the Athens Technological Educational Institute (TEI) on a sample consisting of 714 students aged 18-25
years. An anonymous, structured self-completed questionnaire was developed and validated for the purposes of the study. Data
analysis was conducted using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), v. 17.0. Results: Only 4.5% of the participants
reported correctly all the modes of HPV transmission and only 15.9% had knowledge of all of the precautionary measures.
Approximately half of the sample (51.1%) knew that the PAP test is a diagnostic tool for HPV infection. Almost the half of the
female participants had had a PAP test and of these 17.9% had an abnormal result. Although 48.2% of the participants knew the
existence of the vaccine, their vaccination rate for HPV was very low (11.3%). Conclusions and implications for practice: The
knowledge about the modes of transmission and protection from HPV was extremely poor. Approximately half of the students
had sufficient knowledge about the PAP test and vaccination against HPV infection, but the vaccination rate was very small.
Health professionals should provide students with information regarding the primary and secondary preventive measures in
order to reduce the risk of cervical cancer from HPV infection.
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