Αν κάνετε τεστ Παπανικολάου κάθε δύο χρόνια, σας
προσφέρεται η καλύτερη δυνατή ευκαιρία πρόληψης
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Το 2005, έγιναν
734 διαγνώσεις καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στην
Αυστραλία.
Το τεστ Παπανικολάου είναι μια γρήγορη και απλή εξέταση που
χρησιμοποιείται για να ελέγχονται τυχόν αλλαγές στα κύτταρα του τραχήλου
της μήτρας που μπορεί να οδηγήσουν σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Ο γιατρός ή η νοσοκόμα παίρνει ένα δείγμα κυττάρων από την επιφάνεια
του τραχήλου της μήτρας και τα επιχρίει (αλείφει) σε μια γυάλινη διαφάνεια.
Η διαφάνεια αποστέλλεται σε εργαστήριο για ανάλυση και τα αποτελέσματα
διατίθενται συνήθως μέσα σε μια εβδομάδα.
Τα περισσότερα αποτελέσματα των τεστ Παπανικολάου είναι φυσιολογικά.
Ένας μικρός αριθμός εμφανίζει αλλαγές στα κύτταρα του τραχήλου της
μήτρας, ως επί το πλείστον ελαφρές μολύνσεις που συνήθως περνούν
από μόνες τους ή αντιμετωπίζονται εύκολα. Σε έναν πολύ μικρό αριθμό
περιπτώσεων η ανωμαλία παραμένει και, αν αφεθεί χωρίς θεραπεία,
μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Όταν
εντοπιστούν εγκαίρως, οι αλλαγές στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας
αντιμετωπίζονται εύκολα.

Γιατί πρέπει να κάνετε τεστ Παπανικολάου;

Το τεστ Παπανικολάου είναι σήμερα η καλύτερη διαθέσιμη εξέταση για την
πρόληψη των περισσότερων περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της
μήτρας. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει ανιχνευτική εξέταση
που να είναι 100 τοις εκατό ακριβής. Ωστόσο, όλες οι γυναίκες μεταξύ της
ηλικίας των 18 και 70 ετών θα πρέπει να κάνουν τεστ Παπανικολάου κάθε
δύο χρόνια. Οι γυναίκες θα πρέπει να αρχίζουν τα τεστ Παπανικολάου
μεταξύ της ηλικίας των 18 και 20 ετών ή ένα έως δύο χρόνια αφού
αρχίσουν σεξουαλικές σχέσεις.

Και όσον αφορά το εμβόλιο για τον καρκίνο
του τραχήλου της μήτρας;

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας επέρχεται ως επί το πλείστον ως
συνέπεια λοίμωξης από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (human
papillomavirus - HPV). Η λοίμωξη από HPV είναι μια συνηθισμένη ιογενής
λοίμωξη, που προσβάλλει τουλάχιστον το 75 τοις εκατό των σεξουαλικά
ενεργών ενηλίκων σε κάποια φάση της ζωής τους.
Οι γυναίκες που δεν έχουν ακόμη σεξουαλικές σχέσεις και δεν έχουν
μολυνθεί από τον ιό HPV θα ωφεληθούν περισσότερο από τον εμβολιασμό.
Από τον εμβολιασμό μπορεί επίσης να ωφεληθούν και σεξουαλικά ενεργές
γυναίκες, καθώς μπορεί να μην έχουν ακόμα μολυνθεί με έναν από τους
τύπους του HPV που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο του τραχήλου της
μήτρας.
Τα εμβόλια που είναι διαθέσιμα σήμερα στοχεύουν μόνο στους ιούς
HPV που ευθύνονται για τα δύο τρίτα των καρκίνων του τραχήλου της
μήτρας και, επομένως, όλες οι γυναίκες που έχουν εμβολιαστεί ή όχι θα
εξακολουθούν να χρειάζονται τακτικά τεστ Παπανικολάου.

Τι είναι ένα μη ικανοποιητικό τεστ
Παπανικολάου;

Ένα μη ικανοποιητικό τεστ Παπανικολάου σημαίνει ότι το προσωπικό του
εργαστηρίου δεν μπορούσε να δει τα κύτταρα αρκετά καλά ώστε να δώσει
αναφορά. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να σας ζητήσουν να κάνετε
επαναληπτικό τεστ Παπανικολάου. Αυτό δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας.

Τι σημαίνει μη φυσιολογικό αποτέλεσμα στο τεστ
Παπανικολάου;

Αν το αποτέλεσμα του τεστ Παπανικολάου είναι μη φυσιολογικό, αυτό
σημαίνει ότι όταν εξετάστηκαν τα κύτταρα από τον τράχηλο της μήτρας
σας, ορισμένα από αυτά είχαν διαφορετική εμφάνιση από τα φυσιολογικά
κύτταρα. Αυτό συμβαίνει περίπου στο 1 από κάθε 10 τεστ Παπανικολάου.

Είναι φυσικό να αισθάνεστε άγχος ή ανησυχία αν έχετε μόλις ανακαλύψει
ότι το αποτέλεσμα του τεστ Παπανικολάου σας δεν είναι φυσιολογικό,
ωστόσο είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το ποσοστό των ανωμαλιών που
οφείλονται σε καρκίνο είναι μικρότερο από το ένα τοις εκατό.

Ανωμαλίες χαμηλού βαθμού προκύπτουν από ελαφρές αλλαγές
στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας, πράγμα που μπορεί να είναι
αποτέλεσμα ήπιας λοίμωξης, όπως της μυκητίασης (thrush) ή HPV.
Ο ιός HPV είναι παρών στο 99,7 τοις εκατό των κρουσμάτων καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας. Ωστόσο, δεν οδηγούν όλες οι λοιμώξεις από HPV σε
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Υπάρχουν πάνω από 200 διαφορετικοί
τύποι HPV, αλλά μόνο λίγοι από αυτούς προσβάλλουν τον τράχηλο της
μήτρας. Οι περισσότερες γυναίκες δεν γνωρίζουν ότι έχουν HPV μέχρι να
λάβουν ένα μη φυσιολογικό αποτέλεσμα σε τεστ Παπανικολάου. Για τις
περισσότερες γυναίκες, ο οργανισμός τους θα χρειαστεί συνήθως μεταξύ
ενός και δύο ετών για να απαλλαγεί φυσιολογικά από τον ιό. Ωστόσο, σε
ορισμένες περιπτώσεις, ο οργανισμός μπορεί να χρειαστεί περισσότερο
καιρό για να απαλλαγεί από τον ιό HPV, αυξάνοντας τον κίνδυνο
ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
Αν έχετε χαμηλού βαθμού ανωμαλία και τα προηγούμενα τεστ
Παπανικολάου σας ήταν φυσιολογικά, ο γιατρός σας θα σας ζητήσει να
επιστρέψετε για επαναληπτικό τεστ Παπανικολάου σε ένα χρόνο. Αυτό
παρέχει στον οργανισμό χρόνο για να απαλλαγεί φυσιολογικά από τη
λοίμωξη HPV. Αν το επαναληπτικό τεστ Παπανικολάου εμφανίσει μη
φυσιολογικό αποτέλεσμα, θα παραπεμφθείτε σε ειδικό για περαιτέρω
διερεύνηση. Αυτό ονομάζεται κολποσκόπηση. Ο γιατρός σας θα
χρησιμοποιήσει ένα όργανο που ονομάζεται κολποσκόπιο, το οποίο
παρέχει μια μεγεθυμένη εικόνα του τραχήλου της μήτρας για να ελέγξει την
έκταση και τη φύση τυχόν ανωμαλιών.

Ανωμαλίες υψηλού βαθμού μπορεί να προκύψουν από πιο σοβαρές
αλλαγές στα επιφανειακά στρώματα του τραχήλου της μήτρας. Αν αφεθούν
χωρίς θεραπεία έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξελιχθούν σε καρκίνο
του τραχήλου της μήτρας.
Συνήθως χρειάζονται τουλάχιστον 10 χρόνια πριν εξελιχθούν οι ανωμαλίες
υψηλού βαθμού σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Αν έχετε ανωμαλία
υψηλού βαθμού, ο γιατρός σας θα σας παραπέμψει σε ειδικό για
περαιτέρω διερευνήσεις.

Πώς θα ξέρω πότε να κάνω το επόμενο τεστ
Παπανικολάου;

Οι περισσότεροι γιατροί έχουν καθιερώσει ένα σύστημα υπενθύμισης για
να σας ειδοποιούν όταν είναι καιρός για το επόμενο τεστ Παπανικολάου
σας. Τα περισσότερα πολιτειακά υπουργεία υγείας έχουν καθιερώσει
μητρώα τεστ Παπανικολάου που παρέχουν ένα δίχτυ ασφαλείας στο
σύστημα υπενθύμισης. Μπορείτε να επιλέξετε να μην εγγραφείτε στο
μητρώο τεστ Παπανικολάου της πολιτείας σας. Το μητρώο λειτουργεί
ως μια δεύτερη υπενθύμιση για γυναίκες που δεν ανταποκρίθηκαν στην
πρώτη.

Να θυμάστε ότι αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ερωτήσεις,
παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας.

Πού μπορώ να βρω αξιόπιστες πληροφορίες;
Γραμμή βοήθειας Αντικαρκινικού Συμβουλίου 13 11 20
Πληροφορίες και υποστήριξη για εσάς και την οικογένειά σας με κόστος
τοπικής κλήσης από οπουδήποτε στην Αυστραλία.
Ιστοχώρος Αντικαρκινικού Συμβουλίου (με συνδέσμους σε
Αντικαρκινικά Συμβούλια πολιτειών και επικρατειών)
www.cancercouncil.com.au
Εθνικό Ανιχνευτικό Πρόγραμμα Τραχήλου της Μήτρας
(National Cervical Screening Program) 13 15 56
www.cervicalscreen.health.gov.au
Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας 13 14 50
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