


PARANDALIMI 
I KANCERIT TË 

QAFËS SË MITRËS 
ME TESTIN E 

DUHUR NË KOHËN 
E DUHUR!

HPV është shkaku kryesor për shfaqjen e 
kancerit të qafës së mitrës!

Infeksioni me Human Papiloma Virus (HPV) është një faktor 
i domosdoshëm për zhvillimin e pothuajse të gjitha rasteve 
të kancerit të qafës së mitrës. Infeksionet me HPV janë 
shumë të shpeshta dhe shfaqen tek rreth 80 % e person-
ave seksualisht aktivë, pa dallim nëse kanë apo nuk kanë 
simptoma. HPV shkakton ndryshime tek qelizat e qafës 
së mitrës, që mund të shkaktojnë zhvillimin e neoplazmës 
intraepiteliale cervikale, që mund të shkaktojë kancer. Për 
shkak se virusi HPV mund të qëndrojë në qelizat e trupit 
gjatë gjithë jetës, ndryshimet në qelizat e qafës së mitrës 
mund të jenë si rezultat i asaj që ju dhe partneri juaj keni 
pasur infeksion me virusin HPV që vite më parë.
Infeksionet me HPV zakonisht nuk shkaktojnë kurrfarë 
simptomash, kështu që ju dhe partneri juaj mund të mos 
jeni të vetëdijshëm për infeksionet e tanishme ose ato që 
keni kaluar. Sëmundjet seksualisht të transmetueshme, siç 
janë infeksionet me human papiloma virusin (HPV) mund të 
përhapen nga organet gjenitale, anusi, goja ose fyti gjatë 
vetë aktit seksual.

Përdorni prezervativ për meshkuj ose për 
gra që ta zvogëloni rrezikun nga sëmundjet 

seksualisht të transmetueshme!

SI TA ZVOGËLOJMË RREZIKUN NGA KAN-
CERI I QAFËS SË MITRËS:

1. Duke pranuar vaksinën kundër HPV
2. Duke e bërë rregullisht testin PAP 
3. Duke e kufizuar numrin e partnerëve seksual
4. Duke lënë pirjen e duhanit dhe evitimin e vendeve ku 

pihet duhan
5. Duke bërë marrëdhënie seksuale të sigurta e duke për-

dorur prezervativ

■ Të gjitha gratë që janë aktive seksualisht para dhe pas 
moshës 18 vjeçare, është e domosdoshme që një herë 
në vit të bëjnë një kontroll gjinekologjik dhe të bëjnë 
testin PAP. Nëse testi PAP është në rregull disa vite me 
radhë, mjeku juaj do ju rekomandojë që në vazhdim 
testin ta bëni më rrallë.

■ Nëse përdorni prezervativë, atëherë përdorni kon-
traceptivë me “kufizues” ose spermicidë kundër 
shtatzënisë e që mund ta zvogëlojnë rrezikun nga 
kanceri i qafës së mitrës.

■ Nëse keni më shumë se një partner seksual, atëherë 
përdorni prezervativ që të mund të mbroheni nga 
sëmundjet seksualisht të transmetueshme

Testi PAP mund t’jua shpëtojë jetën!
Testi PAP është në test i shpejtë për të kontrolluar gjend-
jen e qelizave i qafës së mitrës. Ai bëhet me qëllim që të 
zbulohen ndryshimet parakanceroze të qafës së mitrës. 
Testi është pjesë e një kontrolli të zakonshëm gjinekologjik. 
Me një shpatull të drunjtë merret strishio nga sipërfaqja e 
qafës së mitrës dhe kanali endocervikal dhe vendoset në 
një pllakë qelqi e cila më pas ngjyroset dhe shikohet nën 
mikroskop.

Me testin PAP mund të zbulohen qeliza anor-
male që mund të trajtohen para se të kalojnë 

në kancer!
E gjithë procedura për kryerjen e testit PAP 
zgjat vetëm disa minuta dhe nuk shkakton 

fare dhimbje!

Testi PAP mund të tregojë nëse ka: infeksion, qeliza anor-
male (të pashëndetshme) i qafës së mitrës ose kancer i 
qafës së mitrës. Ai ka për qëllim të zbulojë ndryshimet 
parakanceroze (ndryshimet në qelizat e qafës së mitrës të 
cilat mund të shndërrohen në kancer nëse nuk trajtohen në 
mënyrën e duhur). Rezultati i testit PAP nuk është rezultat 
përfundimtar. Nëse testi PAP del pozitiv, atëherë bëhet 
një kontroll i dytë – kolposkopi që të vërtetohet diagnoza. 
Rezultati i kolposkopisë është përfundimtar dhe për këtë 
arsye pas këtij kontrolli mund të bëhet plani për trajtim. 

Kancerin e qafës së mitrës më së miri mund ta 
parandaloni nëse bëni kontrolle të rregullta 

gjinekologjike!
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ZGJIDH GJINEKOLOGUN 
TËND AMË!

Bëni testin PAP falas tek gjinekologu 
 juaj amë!

Në vitin 2015 testin PAP falas mund ta 
bëjnë gratë  nga 24 – 35 vjet dhe gratë 
nga 36-60 vjet të cilat nuk e kanë bërë 

testin PAP gjatë vitit 2014

Sëmundjet malinje të qafës së mitrës janë një nga së-
mundjet më të shpeshta malinje tek gratë. Kjo sëmundje 
mund të zbulohet në fazë të hershme dhe të shërohet 
vetëm nëse bëhen kontrolle gjinekologjike preventive të 
rregullta dhe në kohë.

Në botë, kanceri i qafës së mitrës, i njohur edhe si kanceri 
cervikal, zë vendin e dymbëdhjetë për kah numri i rasteve 
dhe vendin e pestë sipas numrit të vdekjeve që shkakton. 
Gjatë një viti sëmuren rreth 16 në 100 000 gra, ndërsa 9 
në 100 000 gra vdesin. Rreth 80% e rasteve me kancer 
cervikal paraqiten në vendet në zhvillim.

Në Republikën e Maqedonisë pas kancerit të gjirit me një 
shkallë të incidencës prej 75.7 në 100 000 gra, vendin 
e  dytë për kah morbiditeti nga sëmundjet malinje e zë 
kanceri i qafës së mitrës me 230 raste të reja dhe me një 
shkallë të incidencës prej 22.4 gra të sëmura në 100 000 
banorë.

Në numrin më të madh të rasteve (37,1%)  vdekshmëria 
nga kanceri i qafës së mitrës është më e lartë në mesin e 
grave më të moshuara, mbi 60 vjet. Por, duhet theksuar se 
është mjaft e lartë shkalla e vdekshmërisë nga kjo sëmund-
je edhe tek gratë nga 45-54 vjet (rreth 13 në 100 000 gra). 
Shkalla e vdekshmërisë nga kanceri i qafës së mitrës në 
Republikën e Maqedonisë sillet nga 5-6 në 100 000 gra.

SHENJAT DHE SIMPTOMAT E KANCERIT 
TË QAFËS SË MITRËS:

Kanceri i qafës së mitrës paraqet një neoplazmë malinje 
të cerviksit të mitrës ose të sipërfaqes cervikale (pjesës 
së ngushtë të mitrës ku ajo bashkohet me vagjinën). Mund 
të manifestohet me gjakderdhje vagjinale, por simptomat 
mund të mungojnë deri në momentin kur kaceri të ketë 
arrirë në një fazë të avancuar. Në fazat fillestare kanceri i 
qafës së mitrës nuk shkakton dhimbje, e as edhe simptoma 
të tjera.

Simptomat e para dalluese të sëmundjes janë:

■ Sekrecion nga vagjina, i bollshëm dhe me aromë të 
pakëndshme

■ Gjakderdhje nga vagjina gjatë dhe pas aktit seksual, 
mes dy cikleve menstruale ose pas menopauzës, cikle 
me gjakderdhje të bollshme e që zgjasin më gjatë se 
zakonisht

■ Dhimbje mesatare gjatë aktit seksual

Nëse kanceri është shpërndarë edhe tek indet përreth, 
atëherë mund të manifestohen këto simptoma:

■ Urinim me vështirësi, e ndonjëherë edhe me gjak në 
urinë

■ Dhimbje në kurriz dhe ënjtje e këmbëve
■ Diarre, dhimbje ose gjakderdhje nga anusi gjatë kry-

erjes së nevojës, urinë ose fekale nga vagjina
■ Lodhje, humbje të oreksit dhe rënie në peshë, lodhje e 

përgjithshme e trupit, dhimbje në pjesën e komblikut, 
dhimbje në kurriz, dhimbje të këmbëve, ënjtje vetëm e 
një ane të këmbës, gjakderdhje e bollshme nga vagjina 
dhe fraktura të kockave.

LEZIONE PARAKANCEROZE TË 
MUNDSHME:

Neoplazia intraepiteliale cervikale, paraprijëse potenciale 
e kancerit të qafës të mitrës, shpesh herë diagnostikohet 
me analizë të biopsive të materialeve të marra  nga qafa e 
mitrës që bëhet nga patologu. Për ndryshimet displastike 
parakanceroze përdoret shkalla CIN (Cervical Intra-epitheli-
al Neoplasia).Тermi neoplazia intraepiteliale cervikale (CIN) 
është zhvilluar për të theksuar spektrin e anomalive të kë-
tyre lezioneve dhe të ndihmojë standardizimin e trajtimit. 
Displazia e lehtë klasifikohet si CIN1, displazia mesatare si 
CIN2 dhe ajo e rëndë si CIS ose si CIN3. kohëve të fundit, 
CIN2 dhe CIN3 kombinohen në CIN2/3.

VIZITONI MJEKUN TUAJ NËSE:

■ Keni gjakderdhje të pazakontë, sekrecion nga vagjina 
apo simptoma të tjera të cilat nuk janë të zakonshme 
e që zgjasin më shumë se dy javë. Duhet të bëni një 
kontroll gjinekologjik të plotë që do përfshijë edhe 
testin PAP!

■ SHËNIM: Për çdo gjakderdhje pas menopauzës duhet 
ta lajmëroni menjëherë mjekun tuaj. Shkaku mund të 
jetë thatësia e vagjinës ose polipe të parrezikshëm në 
mitër, por gjakderdhja nga mitra është simptomë më e 
shpeshtë e kancerit të qafës së mitrës.

Kontrolli te gjinekologu është i 
detyrueshëm!

FAKTORË RREZIKU:

Shoqata Amerikane për kancerin jep listën e faktorëve të 
rrezikut për paraqitjen e kancerit cervikal:
■ Infeksioni me Human papiloma virus (HPV) 
■ Pirja e duhanit 
■ Infeksioni me HIV 
■ Infeksioni me Klamidia 
■ Stresi dhe çrregullimet e shkaktuara nga stresi 
■ Mënyra e të ushqyerit
■ Preparatet kontraceptive hormonale 
■ Shtatzënitë e shpeshta 
■ Ekspozimi ndaj preparatit hormonal dietilstilbestrol  

(DES)
■ Rastet në familje me kancer të qafës së mitrës. 


