
Καρκίνος του Τραχήλου της Καρκίνος του Τραχήλου της 
ΜήτραςΜήτρας



� Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας είναι διεθνής νόσος και µπορεί να 
εµφανιστεί σε κάθε ηλικία, από την 2η δεκαετία της ζωής µέχρι τη γεροντική 
ηλικία.

� Εντοπίζεται σ’ ένα όργανο σχετικά εύκολα προσπελάσιµο. Ο τράχηλος της µήτρας 
βρίσκεται στο βάθος του κόλπου και ο καρκίνος αυτός παραµένει σε ένα 
προκαρκινικό, ασυµπτωµατικό στάδιο για αρκετά χρόνια. Μια διάγνωση σ’ αυτό 
το στάδιο µπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο του τραχήλου σε ποσοστά σχεδόν 

Λίγα λόγια για τη νόσο...Λίγα λόγια για τη νόσο...

το στάδιο µπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο του τραχήλου σε ποσοστά σχεδόν 
100%

� Αναπτύσσεται αργά.

� Τα προκαρκινικά, τα άτυπα κύτταρα µπορούν να γίνουν ολοένα και πιο ανώµαλα 
σε εµφάνιση µε την πάροδο του χρόνου και µπορούν να εξελιχθούν σε καρκίνο εάν 
αφεθούν χωρίς θεραπεία. Στα τεστ Papοι ενδιάµεσες κυτταρικές αλλαγές 
ονοµάζονται χαµηλού ή υψηλού βαθµού πλακώδεις ενδοεπιθηλιακές 
αλλοιώσεις.

� Με την πάροδο του χρόνου, ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας µπορεί να κάνει 
µετάσταση στο υπόλοιπο σώµα της µήτρας, την ουροδόχο κύστη, στο ορθό και 
στο κοιλιακό τοίχωµα.



∆οκιµασία κατά Παπανικολάου
(Εξέταση κολποτραχηλικού επιχρίσµατος) 

• Ακόµη και στις µέρες µας, παρά την πρόοδο της τεχνολογίας 
και το µεγάλο χρονικό διάστηµα που έχει µεσολαβήσει από 
την καθιέρωση του, το τεστ Παπ. αποτελεί το κύριο ιατρικό 
εργαλείο για τον εντοπισµό και τη διάγνωση του καρκίνου του 
τραχήλου της µήτρας. τραχήλου της µήτρας. 

• Από τον Έλληνα ∆όκτωρ Γ. Παπανικολάου ξεκίνησε η ιδέα 
της κυτταρολογικής εξέτασης για την                            
ανίχνευση του καρκίνου και το Τεστ                                      
που πρωτοπεριέγραψε το 1928, έχει                            
συµβάλλει στην πρόληψη και ίαση του                         
καρκίνου του τραχήλου της µήτρας για                  
εκατοµµύρια γυναίκες σ’ολόκληρο τον                           
κόσµο.



Τύποι καρκίνου του τραχήλου της µήτρας 
(ποσοστά κατά προσέγγιση)

Πλακώδη κυτταρικά καρκινώµατα

Αδενοκαρκινώµατα

Μείγµατα και των δύο τύπων



� Περίπου 80%-90%των καρκίνων του τραχήλου της µήτρας είναι πλακώδη 
κυτταρικά καρκινώµατα. Οι περισσότερες από τις άλλες περιπτώσεις είναι 
αδενοκαρκινώµατα. Λίγοι καρκίνοι του τραχήλου της µήτρας είναι µίγµατα
και των δύο τύπων

Αυξηµένο κίνδυνο να εµφανίσουν Αυξηµένο κίνδυνο να εµφανίσουν Ca Ca τραχήλου µήτρας έχουν οι γυναίκες οι   τραχήλου µήτρας έχουν οι γυναίκες οι   
οποίες:οποίες:

1) έχουν αυξηµένη σεξουαλική δραστηριότητα είτε άρχισαν τις σχέσεις σε 1) έχουν αυξηµένη σεξουαλική δραστηριότητα είτε άρχισαν τις σχέσεις σε 
µικρή ηλικία, είτε έχουν πολλούς συντρόφους

2) έχουν προσβληθεί από ορισµένες νόσους, όπως µόλυνση από τον ιό του 
έρπητα τύπου ΙΙ

3) γυναίκες των οποίων η µητέρα πήρε το φάρµακο διαιθυλοστλιβοιστρόλη
κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης 



ΣυµπτώµαταΣυµπτώµατα

1. Σε απλές δυσπλασίες ή σε προδιηθητικό στάδιο δεν υπάρχουν καθόλου 
συµπτώµατα

2. Σε αρχικά στάδια µπορεί να υπάρχει υπερέκκριση κολπικών υγρών και 
µικρή αιµορραγία µετά τη συνουσία.

3. Σε προχωρηµένα στάδια µπορεί να υπάρχει αιµορραγία, πόνος και γενικά 
συµπτώµατα

∆ιάγνωση∆ιάγνωση

Στον καρκίνο του τραχήλου η γυναίκα δεν έχει την δυνατότητα αυτοεξέτασης. Τη 
∆ιάγνωση θα θέσει ο γυναικολόγος µε κατάλληλες µεθόδους

ΘεραπείαΘεραπεία

Σε αρχικά στάδια γίνεται αφαίρεση πολύ µικρού τµήµατος του τραχήλου. Έτσι η 
γυναίκα µπορεί να µείνει ακόµη και έγκυος. Σε λίγο πιο προχωρηµένα στάδια 
γίνονται µεγαλύτερες εγχειρήσεις ή χρήση ακτινοθεραπείας εξωτερική ή µε 
τοποθέτηση ράβδου.



ΠρόγνωσηΠρόγνωση

Εποµένως, όλες οι γυναίκες µετά την ηλικία των 20 -25 ετών ή καλύτερα 
µε την έναρξη των ερωτικών τους επαφών, συνιστάται να κάνουν ένα 
πρώτο Pap-test, το οποίο µπορούν να επαναλαµβάνουν κάθε ένα µε 

δύο χρόνια. Η θεραπεία προκαρκινικών σταδίων είναι απλή, 
ασφαλής,συχνά µη ακρωτηριαστική και συνήθως οδηγεί στην πλήρη 

ίαση.

Σχετικός σύνδεσµος για περισσότερες πληροφορίες:Σχετικός σύνδεσµος για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.youtube.com/watch?v=g_Kz_1F4KeA

Ευχαριστούµε για τον χρόνο σας!!!Ευχαριστούµε για τον χρόνο σας!!!
Χρονάκης Μιχάλης

Σκύβαλος Κωστής

Χουρδάκη Ελένη

Φαϊτού Τζοάννα


