Ο καρκίνος του τραχήλου της
µήτρας είναι η 2η σε
συχνότητα µορφή
γυναικολογικού καρκίνου

Ο συστηµατικός πληθυσµιακός
έλεγχος µε ΠΑΠ τεστ από τις
γυναίκες και ο εµβολιασµός απο
άνδρες, γυναίκες και παιδιά
παρέχουν την πλέον αποτελεσµατική
προστασία από τον καρκίνο του
τραχήλου της µήτρας.

Εµβολιασµός
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Αν έχεις απορίες
ΜΙΛΑ µε τον γιατρό σου!

Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας
µπορεί να προκληθεί µετά από µόλυνση
από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωµάτων
(HPV - Human Papilloma Virus).
Ο άνδρας φαίνεται ότι είναι κυρίως
φορέας της λοίµωξης, µεταφέρει και
µεταδίδει τον ιό HPV.

Μέγας χορηγός

∆ιαχρονικός χορηγός

Χορηγός

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Η εκστρατεία υποστηρίζεται από:
• Γυναικολογική & Μαιευτική Εταιρεία Κύπρου • Παγκύπρια Εταιρεία Κολποσκόπησης & Παθολογίας του Τραχήλου της µήτρας
• Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου • Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου • Δερµατολογική - Αφροδισιολογική Εταιρεία Κύπρου
Το περιεχόµενο της διαφήµισης δεν καθορίζεται και δεν επηρεάζεται από τους χρηµατοδότες της εκστρατείας

Ο καρκίνος του
τραχήλου της µήτρας
είναι αντρική υπόθεση

Τι είναι ο ιός των ανθρωπίνων θηλωµάτων
(HPV);
Ο ιός HPV είναι ένας πολύ συνηθισµένος ιός.
Υπάρχουν περισσότεροι από 100 διαφορετικοί τύποι
του ιού αυτού από τους οποίους οι 40 µπορούν να
προσβάλουν τα γεννητικά όργανα.

∆ιαφορετικοί τύποι του ιού µπορούν να
προσβάλλουν επίσης και άλλες περιοχές του
σώµατος όπως τα χέρια, τα πέλµατα, τους
βλεννογόνους του αναπνευστικού και του
κατώτερου τµήµατος του παχέος εντέρου.

Τι προκαλεί ο ιός HPV σε έναν άνδρα;

Ποιοι είναι οι πιο συχνοί τύποι του HPV;

Οι περισσότερες µολύνσεις από τον ιό αυτό είναι
τελείως ασυµπτωµατικές και δεν δηµιουργούν
κανένα ιδιαίτερο πρόβληµα.

Οι τύποι 16 και 18 είναι οι πιο συχνοί και ευθύνονται
συνολικά για το 75% περίπου των καρκίνων του
τραχήλου της µήτρας στις γυναίκες και για το 55%
περίπου των υψηλόβαθµων προκαρκινικών βλαβών
(βαθµού 3) στο ίδιο σηµείο.

Υπ ά ρ χ ο υ ν ό µ ω ς µ ο λ ύ ν σ ε ι ς α π ό
συγκεκριµένους τύπους του ιού που
µπορεί να προκαλέσουν τις πιο κάτω
µορφές καρκίνου:
• Καρκίνος του πρωκτού
• Καρκίνος του στοµατοφάρυγγα
• Καρκίνος του πέους

Ο ιός HPV εκτός από καρκίνο µπορεί να
προκαλέσει κονδυλώµατα των γεννητικών
οργάνων τόσο στον άντρα όσο και στη γυναίκα.
Τα κονδυλώµατα είναι καλοήθεις όγκοι που, αν
και θεραπεύονται εύκολα, πολύ συχνά
υποτροπιάζουν (εµφανίζονται ξανά).

Οι τύποι 6 και 11 είναι οι πιο συχνοί από τους
καλοήθεις τύπους και ενοχοποιούνται για το 90%
περίπου των γεννητικών κονδυλωµάτων.

Πώς µεταδίδεται ο ιός;
Οποιοσδήποτε µπορεί να προσβληθεί από τον
ιό, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, ως
φορείς και ως πιθανοί ασθενείς.
Ο ιός µεταδίδεται συνήθως µε τη σεξουαλική επαφή
(κολπική, πρωκτική ή στοµατική) από ένα άτοµο σε
άλλο.

Το προφυλακτικό σε προστατεύει από τον ιό;
Η χρήση ανδρικού προφυλακτικού µπορεί να µειώσει
τον κίνδυνο της µόλυνσης, όµως δεν µπορεί να

εµποδίσει τη µετάδοση του ιού, εάν ο ιός βρίσκεται σε
δερµατική περιοχή που δεν καλύπτεται από το
προφυλακτικό.

Πώς µπορείς να προστατευτείς από τον ιό;
Ο εµβολιασµός αποδείχθηκε αποτελεσµατικό προληπτικό
µέτρο. Προλαβαίνει τυχόν µολύνσεις που προκαλούνται
από τους πιο συχνούς καρκινογόνους τύπους του ιού
καθώς και την ανάπτυξη παθολογικών κυττάρων.

Ποιοι και πότε θα πρέπει να εµβολιαστούν;
Μπορούν να εµβολιαστούν τα αγόρια ηλικίας
9-15 ετών και άνδρες µέχρι 28 ετών αλλά
ακόµη και µεγαλύτεροι.
Ο εµβολιασµός µπορεί να τους προστατεύσει από τον
καρκίνο του πέους, του πρωκτού και από τα κονδυλώµατα
των γεννητικών οργάνων, προστατεύοντας και τους
µελλοντικούς συντρόφους τους. Παράλληλα, σταµατά η
αλυσίδα µετάδοσης.

Τι πρέπει να ξέρουν οι άνδρες που εµβολιάζονται;
Το εµβόλιο χορηγείται µε ενδοµυϊκές ενέσεις και δεν
παρέχει προστασία για όλους τους τύπους του ιού.

