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Zmiany przednowotworowe okolicy 
narządów płciowych 

 Brodawki płciowe 

 Kłykciny olbrzymie /Buschke Lowenstein 

 Squamous intraepithelial neoplasia: Bowenoid 
papulosis, Bowen’s disease, Erythroplasia of Queyrat 

 Lichen sclerosus 

 Non-squamous intraepithelial neoplasia: 
Extramammary Paget’s disease, Melenoma (in situ) 



Wirus HPV i kłykciny kończyste 

 Wirusy HPV 6 i 11 

odpowiedzialne za  >90% 
brodawek płciowych 

 Klinicznie obecne u  ~1% 
seksualnie aktywnej 
dorosłej populacji USA 

 Szacowane ryzyko 
pojawienia sie brodawek 
płciowych w ciągu życia 
~10% 
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Kłykcina 

PIN2 

Peniskopia 





 

Non characteristic erythematous lesions in urethral meatus 

lasting for 6 months. Cytology – LSIL, koilocytosis 



 Buschke-Löwenstein condylomata 

  (HPV6, 11)  

 

 an intermediate entity between 
"ordinary" condylomata 
acuminata 

  and  

  verrucous carcinoma  



verrucous carcinoma – HPV11 





PIN zróżnicowany 

(differentiated PIN) 

  

PIN nie zróżnicowany 

(undifferentiated PIN):  

brodawkowaty / bazaloidalny 

- rzadko związek z HPV - częsty związek z HPV 

- niska ekspresja p16INK4a w komórkach - wysoka ekspresja p16INK4a w komórkach 

(wskaźnik obecności zakażenia onkogennymi 

typami HPV) 

- związek ze zróżnicowanym rakiem prącia - związek z brodawkowatym/bazaloidalnym 

(„warty/basaloid”) rakiem prącia 

- często u mężczyzn z długo utrzymującym się 

   liszajem twardzinowym lub stulejką 

- Inne nazwy: 

* Bowenoid papulosis 

* Choroba Bowena 

* Erythroplasia Queyrata 

Klasyfikacja śródnabłonkowej neoplazji prącia (PIN) 



Bowenoid papulosis   
 

 Bowenoid papulosis (BP):  

 Zmiany tego typu wywoływane są głównie 
przez wirusa HPV 16, rzadziej przez HPV 33 i 
HPV 34.  

 Dodatkowo u kobiet mogą współistnieć ze 
zmianami dysplastycznymi szyjki macicy 
związanymi z zakażeniem onkogennymi 
typami wirusa brodawczaka ludzkiego.  

 BP spełnia również definicję raka 
kolczystokomórkowego in situ.  





Bowenoid papulosis, PIN2/3 



Choroba Bowena    
 

 Choroba Bowena (carcinoma in situ)   

 u rasy kaukaskiej z częstością 1,42 na 100 
tysięcy.  

 w 80% przypadków choroba dotyka osoby 
powyżej 60 roku życia.  

 zmiany chorobowe nigdy samoistnie nie 
ustępują.  

 ze względu na niewielkie dolegliwości pacjenci 
późno zgłaszają się do lekarza.  



Choroba Bowena 

 W przypadkach nie leczonych Choroby Bowena  

 3-8 % pacjentów rozwija inwazyjną postać raka 
SCC.  

 13% daje przerzuty.  

 Śmiertelność sięga 10%.  



Choroba Bowena 

 Choroba Bowena w ponad 70% przypadków 
koreluje z zakażeniami onkogennymi wirusami 
HPV 16 i 18. 

 

 Erytroplazja Queyrata  w 90% HPV 16 oraz 18, 
31, 33 ,35 

  





Bowen’s disease (PIN3) progressing into invasive  SCC 



Bowen’s disease (PIN3) progressing to invasive  SCC 







LSA 

 Lichen sclerosus -                                             
przewlekła zapalna,   włókniejąco-zanikowa dermatoza 
o nieznanej etiologii 

 Niekiedy współistnienie z morphea  

 Możliwy mechanizm autoimmunologiczny-        p/ciała: 
tarczycy, mikrosomalne, jądrowe, mitochondrialne 

 



LSA 

 Może zajmować każdy rejon skóry jednak najczęściej 
dotyczy  okolicy anogenitanej(85-98%) 

 Częściej zapadają kobiety 1:10  

 Może pojawić się w każdym wieku najczęściej jednak 
we wczesnym dzieciństwie(1/900) lub po menopałzie 

 



LSA 
 Leczenie w przeszłości-                                        kwas 

salicylowy, TCA, tymol, radioterapia(lata 50-te), bizmut, 
vulvectomia, krioterapia, laser CO2,(nawroty 85%) 
antymalarika, miejscowo 
estrogeny,tretinoin,testosteron(nawroty 20%) 

 Leczenie obecnie-                                                
przewlekle miejscowo stosowane silne kortykosteroidy z 
dodatkiem środków p/grzybiczych i p/bakteryjnych są 
metodę z wyboru (nawroty 85%)  



LSA 
 Tacrolimus-                                                            

supresia aktywacji oraz migracji limfocytów Th1 (IL-2, 
interferon gamma)oraz Th2(IL-4) in vivo, hamowanie 
uwalniania cytokin prozapalnych  brak działania 
atrofogennego z powodu braku wpływu na syntezę 
kolagenu  

 



LSA 

 Pimecrolimus- 

    hamuje aktywność limfocytów T po przez blokowanie 
zależnej od kalcyneuryny defosforylacji swoistych 
czynników jądrowych co prowadzi do zahamowania 
transkrypcji cytokin prozapalnych IL: 2,4,10, 
interferonu gamma, nie wykazuje działania 
atrofogennego. 

 

 



 LSA 

  Trudności lecznicze związane z terapią LS znane są 
powszechnie.  

 Dotychczas szeroko stosowane miejscowo maści i 
kremy kortykosteroidowe z datkiem środków 
przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych oraz 
doogniskowo podawane kortykosteroidy są częściowo 
efektywne.   

 Obecnie  terapia ta traktowana jest jako leczenie z 
wyboru w przypadkach LS pomimo  atrofogennego 
działania środków kortykosteroidowych.   



Lichen sclerosus 



LSA 



LSA 



LSA 



LSA 



Dziękuję za uwagę !!! 


