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Εισαγωγή
Αυτό το βιβλιάριο θα είναι χρήσιμο αν εσείς ή κάποιο άλλο άτομο
από το οικογενειακό ή το φιλικό σας περιβάλλον έχει διαγνωσθεί
με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που πιθανό θα θέλατε
να συζητήσετε με τον ιατρό και που αφορούν τη διάγνωση,
τη θεραπεία και γενικά την πορεία της ασθένειας και
την αντιμετώπιση της. Επίσης αναφέρετε στα διάφορα
συναισθηματικά προβλήματα που φυσιολογικά μπορεί
να προκύψουν λόγω της διάγνωσης.
Πληροφορίες που αφορούν τη διάγνωση και το είδος της
θεραπείας θα σας τις δώσει με λεπτομέρεια ιατρός ο οποίος
γνωρίζει πολύ καλά το ιατρικό σας ιστορικό.
Στο πίσω μέρος του βιβλιαρίου θα βρείτε πληροφορίες που
αφορούν τις οργανώσεις των ασθενών με καρκίνο
και τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρουν δωρεάν.
Επίσης στο πίσω μέρος θα βρείτε κενή σελίδα στην οποία
μπορείτε να σημειώνετε τις ερωτήσεις και ότι απορίες έχετε
για να τις θυμάστε όταν θα συναντηθείτε με τον ιατρό ή
τη νοσηλεύτριά σας.
Αν το περιεχόμενο αυτού του βιβλιαρίου σας έχει βοηθήσει
μπορείτε να το δώσετε και σε άλλα άτομα του περιβάλλοντος
σας για να ενημερωθούν έτσι ώστε να μπορέσουν να σας
συμπαρασταθούν αλλά και να σας βοηθήσουν αν και όταν
τους χρειασθείτε.
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Τι είναι ο καρκίνος
Όλοι οι ιστοί και τα διάφορα όργανα του σώματος είναι
φτιαγμένα από πολύ μικρά και λεπτοκαμωμένα κύτταρα
που συνδέονται μεταξύ τους. Ο καρκίνος είναι μία ασθένεια
αυτών των κυττάρων.
Όλα τα κύτταρα αναπαράγονται και πολλαπλασιάζονται
φυσιολογικά με ένα ελεγχόμενο τρόπο. Αντίθετα όταν
διασαλευτεί αυτός ο έλεγχος αναπαραγωγής και
πολλαπλασιασμού τους τότε τα κύτταρα σχηματίζονται
σε μάζες που ονομάζονται όγκοι και που μπορεί να είναι
είτε καλοήθεις είτε κακοήθεις.
Στους καλοήθεις όγκους τα κύτταρα δεν διασκορπίζονται
σε άλλα όργανα του σώματος. Ένας καλοήθης όγκος μπορεί
να μεγαλώσει και να προκαλέσει μόνο πιεστικά προβλήματα
σε όργανα της γύρω περιοχής.
Στους κακοήθεις όγκους τα κύτταρα είναι καρκινικά και
μπορεί να διασκορπιστούν σε άλλα όργανα διαμέσου του
κυκλοφοριακού ή του λεμφικού συστήματος και να αναπτύξουν
δευτεροπαθείς όγκους (μεταστάσεις). Ο ιατρός μπορεί
να διαγνώσει αν ένας όγκος είναι καλοήθης ή κακοήθης,
όταν δώσει μικρό δείγμα κυττάρων από τον όγκο για
διερεύνηση κάτω από το μικροσκόπιο (βιοψία).
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως ο καρκίνος δεν είναι
μεμονωμένη ασθένεια, ούτε προέρχεται από μεμονωμένη
αιτία αλλά ούτε και αντιμετωπίζεται με ένα και μοναδικό τρόπο.
Υπάρχουν 200 διαφορετικά είδη καρκίνου με διαφορετική
ονομασία και με διαφορετική αντιμετώπιση και θεραπεία.
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Ο τράχηλος
Ο τράχηλος είναι το κάτω μέρος της μήτρας. Η μήτρα έχει
σχήμα αχλαδιού, αποτελείται από μυϊκό ιστό και βρίσκεται στο
άνω μέρος του κόλπου. Πολύ κοντά στον τράχηλο υπάρχουν
αρκετοί λεμφαδένες. Από τα τοιχώματα της μήτρας (ενδομήτριο)
αποβάλλεται κάθε μήνα το αίμα της περιόδου. Η περίοδος για
την κάθε γυναίκα σταματά μόνο κατά την διάρκεια της
εγκυμοσύνης και στην εμμηνόπαυση.

σάλπιγγες
ωοθήκη
δίοδος
τραχήλου
ουροδόχος
κύστη

ωοθήκη
μήτρα
τράχηλος
κόλπος

Πως αναπτύσσεται ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
Για να αναπτυχθεί ο καρκίνος του τραχήλου πρέπει να περάσουν
αρκετά χρόνια. Πριν την εμφάνιση του καρκίνου προηγούνται
κάποιες αλλοιώσεις των κυττάρων της περιοχής τα οποία
ονομάζονται ενδο- επιθηλιακά κύτταρα του τραχήλου (CIN).
Αυτές οι αλλοιώσεις θεωρούνται από κάποιους ιατρούς σαν
προκαρκινικό στάδιο και μπορεί να εξελιχτούν σε καρκίνο
αν δεν γίνει η κατάλληλη θεραπεία. Όμως είναι σημαντικό
να ειπωθεί πως δεν αναπτύσσουν καρκίνο όλες οι γυναίκες
που παρουσιαζουν ενδο- επιθηλιακές αλλοιώσεις των κυττάρων
του τραχήλου της μήτρας.
Αρκετές γυναίκες κάνουν τακτικό έλεγχο του τραχήλου
με το Παπανικολάου τεστ. Αυτή η εξέταση στοχεύει
στην έγκαιρη ανίχνευση ενδο- επιθηλιακών κυττάρων και
στην άμεση προληπτική θεραπεία.
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Επίσης το Παπανικολάου τεστ δίνει την δυνατότητα να
διαγνωσθεί έγκαιρα ένας καρκίνος που ήδη έχει δημιουργηθεί.
Τα ενδο-επιθηλιακά κύτταρα δημιουργούνται συνήθως μετά από
κάποια ιογενή λοίμωξη. Ο πιο σηνήθης ιός που επιδρά πάνω στα
κύτταρα του τραχήλου είναι το παπίλλωμα (human papillomavirus
HPV) και που μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή.
Ένας μεγάλος αριθμός γυναικών έχουν μολυνθεί με τον ιόν
σε κάποιο στάδιο της ζωής τους αλλά δεν το γνωρίζουν.
Τα παπιλλώματα υπερβαίνουν τα 100 είδη. Το κάθε είδος
αναγνωρίζεται με έναν αριθμόν π.χ. HPV 16. Κάποιοι ιοί μπορεί
να προκαλέσουν δερματικές αλλοιώσεις στην περιοχή των
γεννητικών οργάνων και κάποιοι άλλοι ενδο-επιθηλιακή
νεοπλασία στον τραχηλό. Αυτή η ενδο-επιθηλιακή νεοπλασία
μπορεί να εξαφανισθεί όταν το αμυντικό σύστημα απαλλαγεί
από τον ιόν. Σε κάποιες γυναίκες ο ιός (CIN) μπορεί να
παραμείνει για μερικά χρόνια και σε μερικές περιπτώσεις
μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο αν δεν πάρουν θεραπεία.
Τα παπιλλώματα (HPV) μπορεί να αναπτυχθούν με ή χωρίς
ενδο-επιθηλιακή ιογενή λοίμωξη / προσβολή, μόνο οι τύποι
HPV16, HPV18, HPV31, και HPV33 σχετίζονται με την ανάπτυξη
ανωμαλιών στον τράχηλο.

Κίνδυνοι ανάπτυξης καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας
Αρκετές γυναίκες γνωρίζουν πως η έναρξη της σεξουαλικής
επαφής σε πολύ νεαρή ηλικία και η αλλαγή των ερωτικών
συντρόφων αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου της
μήτρας. Αυτό τις ανησυχεί ιδιαίτερα όταν γνωρίζουν άτομα
από το φιλικό και οικογενειακό τους περιβάλλον που
εντάσσονται σ’ αυτές τις κατηγορίες.
Αυτό που έχει σημασία είναι να γνωρίζετε ότι αυτές οι αιτίες
αυξάνουν τις πιθανότητες για προσβολή από τον ιό. Επίσης
αρκετές γυναίκες που είχαν ένα μόνο ερωτικό σύντροφο
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έτυχε να έχουν προσβληθεί από τον ιό (HPV) και που ίσως
να γίνει εξαλλαγή σε προκαρκινικό στάδιο (CIN) ή σε καρκίνο
του τραχήλου. Έτσι δεν υπάρχει λόγος να αυτοκατηγορείστε
αν εσείς ή άλλες γυναίκες έχετε διαγνωσθεί με καρκίνο
του τραχήλου της μήτρας.
Επίσης όταν το αμυντικό σύστημα βρίσκετε σε ατονία μπορεί
να συμβάλει στην εξαλλαγή του προκαρκινικού σταδίου σε
καρκίνο. Η ατονία του αμυντικού συστήματος μπορεί να
οφείλεται στο κάπνισμα, στον υποσιτισμό, και σε μολύνσεις
όπως το Έϊτς (HIV).
Ο καρκίνος του τραχήλου δεν είναι μολυσματική ασθένεια και
ως εκ τούτου δεν μεταδίδεται σε άλλους. Επίσης δεν προκαλεί
γονιδιακές αλλαγές και έτσι δεν μεταφέρεται από γενεά
σε γενεά, επομένως δεν είναι κληρονομικός.

Η θεραπεία του προ-καρκινικού σταδίου
Μερικές φορές τα ανώμαλα κύτταρα που ανιχνεύονται κατά
τον πληθυσμιακό έλεγχο είναι ήπια (CIN 1). Σε αυτές τις
περιπτώσεις τα ανώμαλα κύτταρα από μόνα τους μπορεί
να επανέλθουν σε φυσιολογικά, και επομένως δεν χορηγείται
καμιά θεραπεία όπου υπάρχουν ενδείξεις για CIN 1, όμως
η εξέταση πρέπει να επαναληφθεί σε μερικούς μήνες.
Οι γυναίκες που παρουσιάζουν μέτριες ή σοβαρές αλλαγές
στα κύτταρα (CIN2 ή CIN3) θα πρέπει να εξεταστούν με
κολποσκόπιο από τον ιατρό, παρ’ όλο που είναι πολύ μικρός
ο αριθμός των γυναικών με CIN που πιθανό να αναπτύξουν
καρκίνο στον τράχηλο.
Στις περιπτώσεις των γυναικών που είναι στο προκαρκινικό
στάδιο (CIN) και που πιθανό να εξελειχθεί σε καρκίνο, κάνουν
διάφορες θεραπείες. Η θεραπεία στοχεύει στην καταστροφή
ή την αφαίρεση των επηρεασμένων κυττάρων χειρουργικά με
αγκυλωτό εργαλείο ή με κωνοειδή εκτομή και βιοψία. Άλλου
είδους θεραπευτική αντιμετώπιση είναι με λέϊζερ ή με
κρυοπηξία. Αυτές οι θεραπείες γίνονται σε τμήματα εξωτερικών
ασθενών από το ιατρό ή από εξειδικευμένη νοσηλεύτρια.
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Ο πληθυσμιακός έλεγχος γίνεται με εξέταση κατά Παπανικολάου
(επίχρισμα για μικροσκοπική εξέταση) ή με κυτταρολογική
εξέταση των κολπικών εκκρίσεων για ανίχνευση των ανώμαλων
κυττάρων στο πολύ αρχικό στάδιο, πριν την εξαλλαγή σε καρκίνο
και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, προτού παρουσιασθούν
συμπτώματα.

Ποια είναι τα συμπτώματα
Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι η ανώμαλη αιμορραγία
ενδιάμεσα του κύκλου της περιόδου ή μετά την συμπλήρωση
του κύκλου. Επίσης η κακοσμία των κολπικών εκκρίσεων και
η δυσφορία κατά την σεξουαλική επαφή. Για τις γυναίκες που
είναι σε εμμηνόπαυση μπορεί να παρουσιασθεί εκ νέου
αιμορραγία. Είναι σημαντικό να μη ντρέπεστε και να δείτε τον
ιατρό ή την νοσηλεύτρια σας το συντομότερο και να αναφέρετε
τα συμπτώματα. Όσο πιο σύντομα το κάνετε τόσο πιο καλά θα
είναι τα αποτελέσματα της θεραπείας.

Πως γίνεται η διάγνωση
Η διάγνωση μπορεί να γίνει είτε απευθείας από τον γυναικολόγο
σας είτε από τον οικογενειακό σας ιατρό ο οποίος θα σας
παραπέμψει στο γυναικολόγο.
 Μικροσκοπική εξέταση επιχρίσματος και κυτταρολογική
εξέταση κολπικών εκκρίσεων.
Η μικροσκοπική εξέταση του επιχρίσματος και η κυτταρολογική
εξέταση των εκκρίσεων είναι συνηθισμένες εξετάσεις ρουτίνας
για την έγκαιρη επισήμανση ανώμαλων κυττάρων
– δυσκαρύωση – στον τράχηλο. Αυτές οι εξετάσεις αποτελούν
μέρος του προγράμματος για τον πληθυσμιακό έλεγχο στις γυναίκες
που δεν έχουν συμπτώματα και που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις
να γίνει διάγνωση καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας.
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 Λήψη επιχρίσματος
Η λήψη επιχρίσματος από τον τράχηλο γίνεται από τον ιατρό ή
τη νοσηλεύτρια με τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου του
διαστολέα ο οποίος συγκρατεί τα τοιχώματα του κόλπου ανοικτά
και με τη χρήση ειδικής σπάτουλας (μιας χρήσης) γίνεται
συλλογή κυττάρων ξύνοντας ελαφριά τον τράχηλο. Τα κύτταρα
απλώνονται πάνω σε ειδικά γυάλινα πλακάκια και αποστέλλονται
στο χημείο για την εξέταση τους κάτω από το μικροσκόπιο.
Οι περισσότερες γυναίκες αισθάνονται κάπως άβολα για τον
τρόπο της εξέτασης, όμως γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικά
διάστημα και είναι ανώδυνη.
 Λήψη κολπικών εκκρίσεων
Αυτή είναι μια άλλη μέθοδος συλλογής κυττάρων και είναι
παρόμοια με τη λήψη επιχρίσματος. Τα κύτταρα συλλέγονται
με ειδική βούρτσα και τοποθετούνται μέσα σε υγρό για
τη μεταφορά τους στο χημείο. Στο χημείο τα κύτταρα
τοποθετούνται πάνω σε γυάλινα πλακάκια και εξετάζονται
κάτω από το μικροσκόπιο.
 Κολποσκόπηση
Αν κατά την εξέταση του επιχρίσματος ή των κολπικών
εκκρίσεων διαφανεί ότι υπάρχουν ανώμαλα κύτταρα τότε
ακολουθεί η κολποσκόπιση και η λήψη δείγματος για βιοψία.
Αυτή η εξέταση γίνεται σε νοσοκομείο ή κλινική που διαθέτει
κολποσκόπιο και διαρκεί πολύ λίγο, γι’ αυτό οι ασθενείς δεν
χρειάζεται να εισαχθούν. Είναι σχεδόν ανώδυνη και μετά την
εξέταση μπορεί να παρουσιασθεί για λίγες μόνο μέρες απώλεια
αίματος από τον κόλπο.
 Μεγάλη αγγυλωτή χειρουργική αφαίρεση της εξαλλαγμένης
ζώνης (large loop of the transformation zone)
Αυτός ο χειρισμός γίνεται για να αφαιρεθεί από τον τράχηλο
η περιοχή που εμπεριέχει τα ανώμαλα κύτταρα (εξαλλαγμένη
ζώνη) και να εξετασθούν κάτω από το μικροσκόπιο. Η αφαίρεση
γίνεται με τοπική αναισθησία και κάποιες γυναίκες αναφέρουν
το αίσθημα ελάχιστου πόνου. Μετά την εξέταση συστήνεται
η αποχή από σεξουαλικές δραστηριότητες καθώς και η χρήση

8

ταμπόν για λίγο χρονικό διάστημα. Η παρουσία ελάχιστου
αίματος από τον κόλπο για μερικές ημέρες θεωρείται
φυσιολογική.
 Κωνοειδής βιοψία

μήτρα

κωνοειδής
εκτομή

τράχηλος
κόλπος

Όταν η επηρεασμένη περιοχή δεν εντοπίζεται ικανοποιητικά
με την μέθοδο της κολποσκόπησης τότε ο ιατρός θα επιχειρήσει
κωνοειδή εκτομή της περιοχής για βιοψία (ιστοπαθολογική
εξέταση). Αυτός ο χειρισμός μπορεί να γίνει με τοπική ή γενική
αναισθησία.
Με την κωνοειδή εκτομή μπορεί να αφαιρεθεί εξ’ολοκλήρου
η επηρεασμένη περιοχή αν η έκταση του προβλήματος είναι
μικρή και έτσι δεν θα χρειαστεί να γίνει περαιτέρω θεραπεία.
Σε περιπτώσεις πιο εκτεταμένης νόσου η κωνοειδής εκτομή
θα βοηθήσει τον ιατρό στο παραπέρα χειρισμό και τη θεραπεία
που θα ακολουθήσει.
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Μετά τη βιοψία ο ιατρός θα αφήσει μέσα στον κόλπο για 24 ώρες
περίπου μια πιεστική γάζα/ταμπόν για παρεμπόδιση πιθανής
αιμορραγίας και επίσης θα τοποθετήσει διουρηθρικό καθετήρα
για αποβολή των ούρων ο οποίος θα αφαιρεθεί μετά
την αφαίρεση της πιεστικής γάζας/ταμπόν. Είναι φυσιολογική
η ελαφριά απώλεια αίματος μετά την εκτομή. Είναι αναγκαία
η αποφυγή για 4 – 6 εβδομάδες η σεξουαλική επαφή καθώς
επίσης η σωματική κούραση.
Τα αποτελέσματα της βιοψία θα είναι έτοιμα μετά από κάποιο
χρονικό διάστημα γι’ αυτό η αγωνία φυσιολογικά θα είναι
μεγάλη. Ίσως να χρειασθείτε την βοήθεια και την συμπαράσταση
από φίλους και συγγενείς ή ακόμη τη βοήθεια από
εξειδικευμένα άτομα. (σελίς 30-34).

Τα είδη του καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας
Τα πιο συχνά είδη καρκίνου που εντοπίζονται στον τράχηλο της
μήτρας είναι δύο:
i. Ακανθοκυτταρικός – πλακώδες καρκίνωμα (sguamous cell
carcinoma). Αυτό το είδος καρκίνου αναπτύσσεται στα
πλακώδη επιφανειακά κύτταρα του τραχήλου και που
εφάπτεται στο άνω μέρος του κόλπου.
ii. Αδενοκαρκίνωμα. Αυτό το είδος καρκίνου αναπτύσσεται
από αδενοκύτταρα στην δίοδο του τραχήλου και είναι κάπως
δύσκολο να ανιχνευτεί με την εξέταση που γίνεται κατά τον
πληθυσμιακό έλεγχο.
Άλλα σπανιότερα είδη είναι το αδενοπλακώδες καρκίνωμα
(adenosguamous carcinoma), το μικροκυτταρικό καρκίνωμα
(small – cell carcinomas) και το clear – cell carcinomas.
Τα αποτελέσματα της κυτταρολογικής εξέτασης καθορίζουν
το είδος του καρκίνου καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες
για τον ιατρό όπως είναι ο βαθμός και η έκταση του
προβλήματος. Αυτές οι πληροφορίες μαζί με τη γενική φυσική
κατάσταση της ασθενούς καθώς και τα αποτελέσματα άλλων
συμπληρωματικών εξετάσεων που θα ακολουθήσουν
θα βοηθήσουν τον ιατρό στην απόφαση του για το είδος
της θεραπείας που θα χορηγήσει.
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Συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις
 Αιματολογικές εξετάσεις:
Δείγματα αίματος για τον έλεγχο της νεφρικής και ηπατικής
λειτουργίας, των ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων, των
αιμοπεταλίων και άλλων συστατικών του αίματος θα σταλούν
στο χημείο για εξέταση.
 Ακτινολογικές εξετάσεις:
Συνήθως οι ακτινολογικές εξετάσεις ξεκινούν με απλή
ακτινογραφία θώρακος για απεικόνιση των πνευμόνων
και της καρδιάς.
 Αξονική τομογραφία (CT Scan):

Η αξονική τομογραφία γίνεται στην περιοχή του πυέλου για τον
σαφή εντοπισμό της θέσης και της έκτασης του προβλήματος.
Πριν από την εξέταση η ασθενής θα πάρει από το στόμα ειδική
σκιαγραφική ουσία σε υγρή μορφή και προτού αρχίσει η εξέταση
η νοσηλεύτρια θα τοποθετήσει μέσα στον κόλπο ταμπόν. Επίσης
σκιαγραφικό υγρό μπορεί να εισαχθεί και μέσα στον πρωκτό.
Όλος αυτός ο χειρισμός γίνεται για καλύτερα απεικονιστικά
αποτελέσματα.
Η όλη εξέταση είναι ανώδυνη και διαρκεί περίπου 30΄ ενώ η
ασθενής ξαπλώνει αναπαυτικά.
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 Μαγνητική τομογραφία (MRI):
Στη μαγνητική τομογραφία δεν χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ αλλά
μαγνητισμός. Το μηχάνημα είναι αρκετά θορυβώδες γι’ αυτό η
ασθενής αν επιθυμεί μπορεί να βάλει ωτοασπίδες που θα τις
δώσει το προσωπικό. Η εξέταση διαρκεί περίπου 30΄ λεπτά και
κατά τη διάρκεια της μπορεί να παρευρίσκεται μέσα στο δωμάτιο
συγγενικό ή φιλικό άτομο.
Πριν από την εξέταση αφαιρούνται όλα τα μεταλλικά κοσμήματα
και αξεσουάρ. Άτομα με βηματοδότη ή μεταλλικά χειρουργικά
κλιπς δεν μπορούν να κάνουν αυτή την εξέταση λόγω του
υψηλού μαγνητισμού που εκπέμπεται.
 Υπερηχογράφημα
Το υπερηχογράφημα γίνεται στην περιοχή της λεκάνης με
γεμάτη ουροδόχο κύστη, αφού προηγουμένως η ασθενής πάρει
αρκετά υγρά, για καλύτερη απεικόνιση των οργάνων της
περιοχής. Είναι ανώδυνη και σύντομη εξέταση.
Το υπερηχογράφημα γίνεται εξωτερικά από την επιφάνεια
της κοιλιάς ή και ενδοκολπικά.
 Ιατρική εξέταση κάτω από γενική αναισθησία
Η εξέταση του κόλπου και του τραχήλου κάτω από γενική
αναισθησία επιτρέπει στον ιατρό να πάρει δείγματα ιστών από
το ενδομήτριο με απόξεση ή με τη χρήση υστεροσκοπίου,
για ιστοπαθολογική εξέταση κάτω από το μικροσκόπιο (βιοψία),
χωρίς να προκαλέσει πόνο στην ασθενή.
Είναι απόλυτα φυσιολογικό η ασθενής μετά την εξέταση και για
μερικές ημέρες να έχει λίγο αίμα από τον κόλπο.
Κατά τη διάρκεια της νάρκωσης, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει
υποψία για πιθανές μεταστάσεις, ο ιατρός μπορεί να θελήσει να
ελέγξει την ουροδόχο κύστη (κυστεοσκόπιση) και το παχύ
έντερο (κολονοσκόπιση) και να πάρει δείγματα για βιοψία.

12

Χειρουργική επέμβαση
Πριν από κάθε χειρουργική επέμβαση ο ιατρός επεξηγεί και
συζητεί με την ασθενή για το είδος και την έκταση της
χειρουργικής επέμβασης που εισηγείται με βάση τα ευρήματα
από τις διάφορες εξετάσεις που προηγήθηκαν.
Η ασθενής πριν από την επέμβαση πρέπει να είναι απόλυτα
σίγουρη ότι έχει συζητήσει με τον ιατρό της λεπτομερώς
την κατάσταση της και το όφελος που θα έχει από την
εγχείριση καθώς επίσης και τις πιθανές επιπλοκές είτε αυτές
θα είναι παροδικές είτε μόνιμες.
Τέτοιου είδους επεμβάσεις είναι καλό να γίνονται από ιατρούς
που έχουν εξειδίκευση ή εμπειρία στο γυναικολογικό καρκίνο.
Η χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου στον τράχηλο της
μήτρας μπορεί να αφορά την αφαίρεση της μήτρας, τους
λεμφαδένες της περιοχής και μικρό μέρος του κόλπου.
Αν τα καρκινικά κύτταρα εντοπίζονται μόνο στην επιφάνεια
του τραχήλου τότε η θεραπευτική αντιμετώπιση θα αφορά,
κωνοειδή εκτομή του τραχήλου και βιοψία, θεραπεία με λέιζερ,
κρυοπηξία ή τραχηλεκτομή.
Επίσης είναι πιθανή η αμφοτερόπλευρη αφαίρεση των ωοθηκών
και των σαλπίγγων εκτός αν η ασθενής είναι νέα γυναίκα και
η περίπτωση της επιτρέπει την μη αφαίρεση τους για να μην
επέλθει πρώιμη εμμηνόπαυση.
Επίσης για κάποιες ασθενείς η χειρουργική αντιμετώπιση του
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι προτιμότερη αντί της
χορήγησης ακτινοθεραπείας στην περιοχή της πυέλου ως
θεραπευτική επιλογή, καθ’ότι η επίδραση της ακτινοθεραπείας
πάνω στις ωοθήκες αδρανοποιεί τη λειτουργία τους με
αποτέλεσμα την πρόωρη εμμηνόπαυση.
Σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου το θεραπευτικό όφελος είναι
μεγαλύτερο από την αφαίρεση ή την αδρανοποίηση των ωοθηκών
ο ιατρός θα χορηγήσει υποκατάστατα ορμονών (Hormone
replacement therapy - HRT) για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων
της εμμηνόπαυσης. Αυτά τα υποκατάστατα χορηγούνται είτε σε
χάπια, είτε σε επιδερμικά έμπλαστρα ή σε κρέμες.

13

Μετά τη χειρουργική επέμβαση
Μετά τη χειρουργική επέμβαση το νοσηλευτικό προσωπικό
του θαλάμου ενθαρρύνει την ασθενή για έγκαιρη κινητοποίηση
με σκοπό την πρόληψη πιθανών μετεγχειρητικών επιπλοκών
(θρομβοφλεβίτιδα, πνευμονία, κ.τ.λ.). Αν η κατάσταση της
ασθενούς δεν το επιτρέπει ακόμα θα καλεστεί η/ο
φυσιοθεραπεύτρια / τής για να επιδείξει τις πρέπουσες ασκήσεις.
Η ασθενής θα παίρνει ενδοφλέβια υγρά σύμφωνα με τις οδηγίες
του ιατρού μέχρι σ’ότου να μπορέσει να σιτίζεται κανονικά.
Επίσης η εισαγωγή διουρηθρικού καθετήρα πριν ή κατά τη
διάρκεια της επέμβασης ο οποίος συνδέεται με ουροσυλλέκτη
είναι συνηθισμένη τακτική. Σε κάποιες περιπτώσεις ο ιατρός
τοποθετεί σωλήνα παροχέτευσης για να αποβάλλονται τα υγρά
από την περιοχή της επέμβασης. Υγρά και αίμα είναι φυσιολογικό
να αποβάλλονται και από τον κόλπο.
Ο ιατρός μετά από κάθε επέμβαση μεριμνά και ελέγχει το θέμα
του πόνου με τα κατάλληλα παυσίπονα, ο οποίος φυσιολογικά
υπάρχει για μερικές ημέρες.
Η παραμονή στο νοσοκομείο/κλινική διαρκεί περίπου 6-8 ημέρες
και η ασθενής αναχωρεί αφού προηγουμένως της αφαιρεθούν
οι ραφές/κλιπς.
Οι ασθενείς που ζουν μόνες τους και δεν έχουν βοήθεια στο
σπίτι είναι καλό να συζητήσουν το πρόβλημα τους με τη
κοινωνική λειτουργό του νοσοκομείου ή την κοινωνική
λειτουργό από τις οργανώσεις ασθενών με καρκίνο (σελίς 30-34)
προτού φύγουν για το σπίτι τους.
Μετά την επέμβαση πιθανό να υπάρχουν διαταραχές στην
περίοδο καθώς και προβλήματα συλλήψης εκτός, από τις
περιπτώσεις όπου η εμμηνόπαυση oριστικοποιείται μετά από
ολική υστερεκτομή.
Η σεξουαλική δραστηριότητα πρέπει να ανασταλεί για μερικές
εβδομάδες (τουλάχιστον έξι εβδομάδες) μέχρι να επουλωθεί η
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περιοχή της επέμβασης. Αυτά τα θέματα είναι καλό να
συζητιούνται με τον ιατρό χωρίς αναστολές.
Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης μετά από υστερεκτομή
ορισμένες γυναίκες δυσκολεύονται να οδηγήσουν για μερικές
εβδομάδες. Όντως γίνονται συστάσεις προς όλες τις ασθενείς
να αποφεύγουν την εντατική σωματική κούραση/άσκηση και
το σήκωμα βάρους τουλάχιστον για 2 μήνε καθώς επίσης
και το οδήγημα.
Πρίν από την αναχώρηση της ασθενούς από το
νοσοκομείο/κλινική θα της δοθεί ραντεβού για την επόμενη
επίσκεψη της στον ιατρό. Σ’αυτό το ραντεβού είναι η πιο
κατάλληλη στιγμή να συζητήσει με τον ιατρό τα διάφορα
ερωτήματα ή απορίες που πιθανό να προκύψουν κατά
τη διάρκεια που θα βρίσκεται στο σπίτι.
Κάποιες ασθενείς μετά από τη διάγνωση και τη χειρουργική
αφαίρεση του καρκίνου ίσως να αισθάνονται ψυχολογική
αναστάτωση ή φόρτιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις η απομόνωση
και η σιωπή δεν ενεργούν θετικά. Υπάρχουν άτομα που πέρασαν
παρόμοια εμπειρία και που είναι πρόθυμα να δώσουν στήριξη και
συμπαράσταση. Επίσης η βοήθεια από εξειδικευμένους
επαγγελματίες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και
νοσηλεύτριες είναι μεγάλη και σημαντική. Στο πίσω μέρος
αυτού του βιβλιαρίου θα βρείτε τις διευθύνσεις των εθελοντικών
οργανώσεων ασθενών (σελίς 30-34) που προσφέρουν παράλληλα
εντελώς δωρεάν και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
Πιθανές μακροχρόνιες μετεγχειρητικές επιπλοκές
Οι περισσότερες γυναίκες που υποβάλλονται σε χειρουργική
επέμβαση λόγω καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας δεν
παρουσιάζουν καμία μετεγχειρητική επιπλοκή. Ο ιατρός επεξηγεί
σε όλες τις ασθενείς τις πιθανές επιπλοκές που μπορεί να
παρουσιαστούν μετά από μια τέτοια επέμβαση, και αυτές
μπορεί να είναι:
 Βλάβη στο νεύρο που ελέγχει τη λειτουργία της ουροδόχου
κύστης ή του παχέος εντέρου, με συμπτώματα όπως
η ακράτεια ούρων ή κοπράνων.
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 Λεμφοίδημα στο/στα κάτω άκρο/α σε περίπτωση που
επιβάλλεται η αφαίρεση λεμφαδένων, με συμπτώματα το
οίδημα λόγω ελλειπούς κυκλοφορίας του λεμφικού υγρού.
Το λεμφοίδημα μπορεί να παρουσιασθεί και σε περίπτωση
ακτινοθεραπείας στην περιοχή της πυέλου.
Για όποιο σύμπτωμα κι αν παρουσιασθεί η ασθενής θα πρέπει να
το αναφέρει στον ιατρό για να της δοθεί η κατάλληλη
θεραπευτική αγωγή και καθοδήγηση.

Τραχηλεκτομή
Τραχηλεκτομή γίνεται μόνο στις περιπτώσεις έγκαιρης
διάγνωσης του καρκίνου.

Στις νεαρές γυναίκες με έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου
στον τράχηλο της μήτρας υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής
της νέας χειρουργικής μεθόδου που ονομάζεται τραχηλεκτομή.
Με αυτό το είδος της χειρουργικής αντιμετώπισης αφαιρούνται
μόνο ο τράχηλος και το άνω μέρος του κόλπου ενώ το υπόλοιπο
μέρος της μήτρας παραμένει. Οι λεμφαδένες της περιοχής
αφαιρούνται διαδερμικά με μια μικρή τομή πάνω στην κοιλιά
(keyhole surgery).
Αυτό το είδος της χειρουργικής αντιμετώπισης του καρκίνου
στον τράχηλο δίνει το πλεονέκτημα στη νεαρή γυναίκα να
τεκνοποιήσει. Σε περίπτωση μελλοντικής εγκυμοσύνης γίνεται
συρραφή στο κάτω μέρος της μήτρας για συγκράτηση της
κύησης λόγω του υψηλού κυνδύνου για αποβολή. Ο τοκετός
προγραμματίζεται και γίνεται πάντοτε με καισσαρική τομή.
Η τραχηλεκτομή είναι εξειδικευμένη χειρουργική μέθοδος και
γίνεται από ειδικούς γυναικολόγους σε νοσοκομεία ή κλινικές.
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Εκτεταμένη πυελική χειρουργική επέμβαση
(Pelvic extenteration)
Σε κάποιες περιπτώσεις μετά από τη συμπλήρωση της
ενδεικνυόμενης θεραπευτικής αγωγής μπορεί να υπάρξει
υποτροπή της νόσου μέσα στην πύελο. Αυτή η εξέλιξη πιθανό να
οδηγήσει τον ιατρό στη ριζική χειρουργική αφαίρεση των
οργάνων που βρίσκονται μέσα στην πύελο όπως: η μήτρα,
ο τράχηλος, οι ωοθήκες, η ουροδόχος κύστης και το κάτω
μέρος του παχέος εντέρου.
Κατά την αφαίρεση των πιο πάνω οργάνων, που ευτυχώς σπάνια
συμβαίνει, ο ιατρός θα μεριμνήσει για την αποκατάσταση της
εντερικής λειτουργίας καθώς επίσης και τη διοχέτευση των
ούρων κάνοντας ανοίγματα, ένα για την κάθε περίπτωση, πλάγια
πάνω στην κοιλιά (κολοστομία, ουροστομία) για περισυλλογή
των κενώσεων, κοπράνων και ούρων. Επίσης ο ιατρός θα κάνει
αποκατάσταση του κόλπου.
Ο ιατρός και η ειδική νοσηλεύτρια στη φροντίδα των στομίων
(stoma care nurse) επεξηγούν με λεπτομέρεια όλους τους
χειρισμούς για την επέμβαση και τη φροντίδα των στομίων.
Η ειδική νοσηλεύτρια (σελίς 30-34) επισκέπτεται συχνά
την ασθενή μετεγχειρητικά μέχρι να συνηθίσει να χειρίζεται
με ασφάλεια από μόνη της τις στομίες και δίνει όλες
τις απαραίτητες συμβουλές για καλή φροντίδα του δέρματος
γύρω από την περιοχή.
Γενικά αυτού του είδους οι επεμβάσεις είναι χρονικά μεγάλες
όπως μεγάλος είναι και ο χρόνος ανάρρωσης και αποδοχής των
νέων συνθηκών που αφορούν την εικόνα του σώματος και
τις αλλαγές στην ποιότητα ζωής.

Οι οργανώσεις των ασθενών με καρκίνο είναι σε θέση
να βοηθήσουν μέσα από τις υπηρεσίες τους
την κάθε ασθενή, εντελώς δωρεάν, φτάνει να το ζητήσει.
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Ακτινοθεραπεία
Η ακτινοθεραπεία είναι θεραπευτική μέθοδος κατά του καρκίνου
και γίνεται με τη χορήγηση υψηλών δόσεων ακτίνων Χ.
Για τη θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
η ακτινοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί εξωτερικά (επιφάνεια
του δέρματος) ή εσωτερικά (ενδοκολπικά) ή σε συνδιασμό και
των δύο μεθόδων.
Η κάθε ασθενής παίρνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν
τη δική της θεραπεία από τον ιατρό. Επίσης ενημερώνεται
για το όφελος που θα έχει από την ενδεικνυόμενη θεραπεία
καθώς επίσης και τις πιθανές παρενέργειές της.
Ο σχεδιασμός της θεραπείας
Ο σχηματισμός της θεραπείας είναι πολύ σημαντικός αφού
αποσκοπεί τόσο στην καταπολέμηση της ασθένειας όσο και
στον περιορισμό των πιθανών επιπλοκών από την ακτινοβολία.
Για το σχεδιασμό της θεραπείας δίνεται ραντεβού και
συμπληρώνεται συνήθως μέσα σε μια-δυο ημέρες. Περιλαμβάνει
ακτινολογικές απεικονήσεις και αξονική τομογραφία καθώς
επίσης την τοποθέτηση μικρών σημαδιών πάνω στο δέρμα με
μαρκαδόρο ή και ταττού για καθοδήγηση της ακτινοβολίας.
Για καλύτερες εικόνες ενδοκολπικά τοποθετείται ταμπόν και
χορηγείται ακτινο-απεικονιστικό υγρό από τον πρωκτό.
 Εξωτερική ακτινοθεραπεία
Η εξωτερική ακτινοθεραπεία (διαδερμική) χορηγείται σε
καθημερινές μικρές δόσεις ακτινοβολίας εκτός Σαββάτου και
Κυριακής και είναι ανώδυνη.
Η υψηλής ενέργειας ακτινοβολία εκπέμπεται από ειδικό
μηχάνημα το οποίο είναι εγκατεστημένο σε ειδικά
διαμορφωμένο δωμάτιο και χώρο του νοσοκομείου/κλινικής
για σκοπούς ακτινοπροστασίας. Μέσα σ’ αυτό το διαμορφωμένο
δωμάτιο οι ασθενείς παίρνουν τη θεραπεία τους ξαπλωμένοι
χωρίς την παρουσία του ακτινογράφου. Ο ακτινογράφος
θα χορηγήσει τη θεραπεία με τη χρήση του ηλεκτρονικού
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υπολογιστή, από άλλο χώρο όπου παράλληλα έχει τη δυνατότητα
να παρακολουθεί την ασθενή διαμέσου του κλειστού συστήματος
καθ’ όλην τη διάρκεια της θεραπείας.
Οι ασθενείς δεν χρειάζεται να διανυκτερεύουν
στο νοσοκομείο/ κλινική εν’ όσο παίρνουν ακτινοθεραπεία
εκτός εάν ο ιατρός κρίνει διαφορετικά. Κατά τη διάρκεια
της ακτινοθεραπείας γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα
αναλύσεις αίματος και δίδονται ανάλογες συμβουλές, από
τον ιατρό ή τη νοσηλεύτρια, για φροντίδα του δέρματος
στην περιοχή που ακτινοβολείται καθώς έπισης και οδηγίες
για το είδος της διατροφής.
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 Εσωτερική Ακτινοθεραπεία- Βραχυθεραπεία
Η εσωτερική ακτινοθεραπεία χορηγείται ενδοκολπικά απευθείας
πάνω στον τράχηλο με τη χρήση υψηλών δόσεων ακτινοβολίας
και με χαμηλή επίδραση στους γύρω ιστούς και τα όργανα.
Η διάρκεια χορήγησης της θεραπείας είναι μικρή και
συμπληρώνεται συνήθως σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Δεν χρειάζεται η παραμονή της ασθενούς εντός
του νοσοκομείου/κλινικής.

Παρενέργειες της ακτινοθεραπείας
Η απώλεια ενδοκολπικών υγρών ή μικροαιμορραγίας δεν είναι
ασυνήθιστο φαινόμενο μετά τη συμπλήρωση της θεραπείας.
Αν όμως η ποσότητα είναι μεγάλη θα πρέπει να ενημερωθεί
ο ιατρός ή η νοσηλεύτρια.
Η ακτινοθεραπεία μπορεί να προκαλέσει διάρροια, κάψιμο κατά
την διούρηση και κόπωση. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι
ήπια ή και σοβαρά μερικές φορές. Ο ιατρός δίνει πάντοτε
οδηγίες για αποφυγή ή περιορισμό των συμπτωμάτων.
Σε κάποιες περιπτώσεις η ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσει τις
ωοθήκες και να παρουσιαστούν συμπτώματα εμμηνόπαυσης
3 μήνες περίπου μετά το τέλος της θεραπείας. Αυτό σημαίνει
ότι ο κύκλος της περιόδου μπορεί να σταματήσει και η ασθενής
να παρουσιάζει εξάψεις, εφίδρωση, ξηρότητα του δέρματος
και του κόλπου. Επίσης λόγω της θεραπείας μπορεί
να συρρικνωθεί/ στενέψει ο κόλπος και να δυσκολεύει
τη σεξουαλική επαφή.

Για όλες τις πιθανές επιπλοκές ο ιατρός γνωρίζει
και μπορεί να τις αντιμετωπίσει με κατάλληλη
αγωγή και φροντίδα.
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 Πιθανές παρενέργειες μακράς διάρκειας
Σπάνια κάποιες παρενέργειες μπορεί να διαρκέσουν
περισσότερο. Σε ένα μικρό αριθμό ασθενών μπορεί να
παρουσιάσουν παρατεταμένες διάρροιες ή συχνοουρία. Επίσης
μπορεί να παρουσιάσουν μικροαιμορραγία από τα αγγεία του
εντέρου ή της ουροδόχου κύστης.
Η συρρίκνωση και η στένωση του κόλπου μπορεί να παραταθεί
και να δυσκολεύει τη σεξουαλική επαφή.
Σπανιότερα μπορεί να παρουσιασθεί οίδημα στα πόδια-λεμφοίδημα.
Σαν αιτία αυτού του προβλήματος μπορεί να είναι η αφαίρεση
λεμφαδένων που βρίσκονται στην περιοχή της πυέλου κατά
την χειρουργική επέμβαση ή και η αναγκαία συμπερίληψη
των λεμφαδένων στην ακτινοθεραπεία.

Χημειοθεραπεία

Στη χημειοθεραπεία χρησιμοποιούνται κυτταροστατικά φάρμακα
που καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα. Υπάρχουν διάφορα
είδη κυτταροστατικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη
θεραπεία του καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας.
Τα περισσότερα φάρμακα χορηγούνται ενδοφλέβια. Συνήθως
η χημειοθεραπεία χορηγείται σε συνδυασμό με την
ακτινοθεραπεία για πιο δραστική θεραπευτική αντιμετώπιση.
Σε κάποιες περιπτώσεις η χημειοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί
πριν τη χειρουργική επέμβαση με σκοπό τη σμίκρυνση του όγκου
και την ευκολότερη αφαίρεσή του.
Χημειοθεραπεία επίσης μπορεί να χορηγηθεί σε άτομα που
παρουσιάζουν μεταστάσεις σε άλλα μέρη του σώματος τους και
επίσης σε άτομα όπου η αρρώστια τους επανεμφανίζεται
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μετά την ακτινοθεραπεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις
η χημειοθεραπεία στοχεύει στη συρρύκνωση και τον περιορισμό
της ασθένειας, στην αακούφιση των συμπτωμάτων
στην παράταση και την καλή ποιότητα ζωής.

Παρενέργειες της χημειοθεραπείας
Οι παρενέργειες της χημειοθεραπείας μπορεί να είναι κάπως πιο
έντονες όταν χορηγείται σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία.
Τα κυτταροστατικά φάρμακα επηρεάζουν παροδικά την
παραγωγή των κυττάρων του αίματος, τα λευκά και τα ερυθρά
αιμοσφαίρια καθώς και τα αιμοπετάλια. Οι καθορισμένες
αιματολογικές εξετάσεις προσβλέπουν στον εντοπισμό για τυχόν
πτώση αυτών των αιμοσφαιρίων και τη χορήγηση κατάλληλης
αγωγής και φροντίδα.
Τα κυτταροστατικά φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν την ηπατική
και τη νεφρική λειτουργία, γι’αυτό πριν τη χορήγηση της
χημειοθεραπείας γίνονται ενδελεχείς αιματολογικές,
απεικονιστικές και άλλες εξετάσεις.
Άλλες παρενέργειες είναι το αίσθημα της κόπωσης, η ναυτία,
ο εμετός, η αλωπεκία (απώλεια μαλλιών). Για τη ναυτία και τον
εμετό χορηγούνται προληπτικά αντιεμετικά φάρμακα. Η απώλεια
μαλλιών είναι επίσης παροδική, δύο με τρεις μήνες μετά τη
συμπλήρωση της χημειοθεραπείας τα μαλλιά ξαναφυτρώνουν.
Κάποια φάρμακα της χημειοθεραπείας μπορεί να προκαλέσουν
ερεθισμό ή και μικρά έλκη στο βλεννογόνο του στόματος.
Η υγιεινή και το τακτικό πλύσιμο του στόματος συμβάλλει στην
απάμβλυνση του προβλήματος.
Όλες οι παρενέργειες υποχωρούν σε μερικές μέρες
ή εβδομάδες μετά τη συμπλήρωση της θεραπείας.
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Η ιατρική παρακολούθηση
Μετά τη συμπλήρωση της θεραπείας η ιατρική παρακολούθηση
της ασθενούς θα είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα και
θα περιλαμβάνουν την επίσκεψη στον ιατρό, τον ακτινολογικό
και αιματολογικό έλεγχο.
Αν ενδιάμεσα των επισκέψεων προκύψει οτιδήποτε που ανησυχεί
την ασθενή θα πρέπει να ενημερώσει τον ιατρό της.

Η σεξουαλικότητα και η γονιμότητα

Οι διάφορες θεραπείες για την αντιμετώπιση του καρκίνου στον
τράχηλο της μήτρας μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη σεξουαλική
ζωή της ασθενούς. Αρκετές από αυτές μπορούν να προληφθούν
ή και να θεραπευθούν.
 Συμπτώματα εμμηνόπαυσης
Η αφαίρεση της μήτρας και των ωοθηκών ή η ακτινοθεραπεία
στην περιοχή της πυέλου σε γυναίκες που δεν βρίσκονται στην
εμμηνόπαυση, θα παρουσιάσουν συμπτώματα εμμηνόπαυσης
όπως είναι οι εξάψεις, η ξηροδερμία, η ξηρότητα του κόλπου
και η μειωμένη επιθυμία για σεξουαλική επαφή. Αρκετά από τα
συμπτώματα υποχωρούν με υποκατάστατα ορμονών αφού δεν
μπορούν να παραχθούν από τις ωοθήκες. Τα υποκατάστατα
ορμονών κυκλοφορούν υπό μορφή επιδερμικών επιθεμάτων
(πάτσιες), ενδοκολπικού σκευάσματος και σε χάπια. Η ξηρότητα
του κόλπου αντιμετωπίζεται με λιπαντικά ενδοκολπικά
σκευάσματα, ή από τον σύντροφο, πριν ή κατά τη διάρκεια της
σεξουαλικής επαφής. Η συρρύκνωση/στένωση του κόλπου
αντιμετωπίζεται με τη χρήση ειδικών διαστολέων ή την τακτική
σεξουαλική επαφή.
Αρκετές γυναίκες διακατέχονται από φόβο μήπως και επανέλθει
η αρρώστια τους αν έχουν σεξουαλική δραστηριότητα αμέσως
μετά την ακτινοθεραπεία, όμως είναι απόλυτα ασφαλές, επίσης
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ο σύντροφος, δεν κινδυνεύει να πάθει καρκίνο με τη σεξουαλική
επαφή. Εκείνο που πρέπει να έχει υπ’όψιν του ο σύντροφος
είναι λεπτός χειρισμός κατά την επαφή.
 Γονιμότητα
Η γονιμότητα παύει να υφίσταται με την αφαίρεση της μήτρας ή
την ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου στον
τράχηλο. Είναι ιδιαίτερα σκληρή αυτή η εξέλιξη για τις νέες γυναίκες που δεν πρόλαβαν να τεκνοποιήσουν ή να συμπληρώσουν
την οικογένεια τους.
 Η συναισθηματική επίδραση
Αρκετές γυναίκες, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, νοιώθουν
ότι μειονεκτούν και αισθάνονται ότι επηρεάζεται η θηλυκότητα
τους με την αφαίρεση της μήτρας. Η αναζήτηση στήριξης από
επαγγελματίες, μέσω των οργανώσεων ασθενών που
προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες προς τους ασθενείς με καρκίνο,
θα βοηθήσει αρκετά.

Έρευνα - Κλινικές Δοκιμές
Η έρευνα για νέες μεθόδους και τρόπους αντιμετώπισης του
καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας συνεχίζονται διαρκώς.
Όλες οι νέες θεραπείες που ανακαλύπτονται περνούν μέσα από
διάφορα ερευνητικά στάδια και δοκιμάζονται πάνω σε καρκινικά
κύτταρα που διατίθενται σε κλινικά εργαστήρια των ερευνητών.
Εφ’ όσον αποδειχθεί ότι οι νέες θεραπευτικές μέθοδοι έχουν
καλή ανταπόκριση στη θεραπεία του καρκίνου τότε χορηγούνται
και σε ασθενείς που συμμετέχουν εθελοντικά στις κλινικές δοκιμές. Αυτές οι πρώιμες μελέτες που επιστημονικά ονομάζονται
δοκιμές φάσης 1 αποσκοπούν στα εξής:
 Στην εξεύρεση της ασφαλούς δόσης
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 Στον εντοπισμό των παρενεργειών
 Στην ταυτοποίηση της θεραπευτικής αγωγής με το είδος του
καρκίνου που δύναται να θεραπεύσει.
Αν στην πρώιμη μελέτη διαφανεί ότι η νέα θεραπευτική μέθοδος
είναι ασφαλής και αποτελεσματική θα ακολουθήσουν
περαιτέρων κλινικές δοκιμές, φάσης 2 και 3 για να απαντηθούν
τα εξής ερωτήματα:
 Είναι πιο καλή θεραπευτική μέθοδος από την υπάρχουσα;
 Θα δώσει περισσότερο όφελος αν χορηγηθεί μαζί με την
υπάρχουσα θεραπεία;
 Πως θα γίνει η σύγκριση με το καλό θεραπευτικό επίπεδο της
υπάρχουσας θεραπείας;
Είναι γεγονός πως οι κλινικές δοκιμές που γίνονται για την
ανακάλυψη νέων θεραπευτικών μεθόδων χρειάζεται να
περάσουν μερικά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν και να
εγκριθούν.
Ο ιατρός μπορεί να προτείνει σε ασθενείς να συμμετέχουν σε
κλινικές δοκιμές αφού προηγουμένως επεξηγήσει λεπτομερώς
τη διαδικασία και το πιθανό προσωπικό όφελος αλλά και
το όφελος για τους επόμενους ασθενείς.
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Τα συναισθήματα
Αρκετές γυναίκες αισθάνονται μεγάλη αναστάτωση όταν τους
ειπωθεί ότι έχουν καρκίνο. Τα συναισθήματα που επικρατούν
είναι πολλά και διάφορα που προκαλούν σύγχυση και συχνές
αλλαγές στην ψυχολογική τους διάθεση.
Είναι όμως και αρκετές γυναίκες που αποδέχονται πιο εύκολα
την αρρώστια τους και προσπαθούν να βοηθήσουν τον εαυτό
τους επιδιώκοντας είτε να συναντηθούν με άλλες γυναίκες που
είχαν βιώσει παρόμοια εμπειρία στο παρελθόν είτε να ζητήσουν
τη στήριξη από επαγγελματίες συμβούλους, ψυχολόγους
ψυχοθεραπευτές ή κοινωνικούς λειτουργούς.

Οι αντιδράσεις από άτομο σε άτομο είναι διαφορετικές
και δεν υπάρχει σωστό ή λάθος
για το πως αντιδρούν.

Η αλλαγή στη ψυχολογική διάθεση και οι ψυχολογικές
αντιδράσεις είναι μέρος της πορείας όλων των ασθενών
με καρκίνο οι οποίοι προσπαθούν να αποδεκτούν τη διάγνωση
της ασθένειας και να κατανοήσουν τη θεραπεία και τις επιπλοκές
της, τις ιατρικές εξετάσεις και γενικά τους ανησυχεί η εξέλιξη
και η ποιότητα της ζωής τους.
Παρόμοια συναισθήματα παρουσιάζουν συχνά και τα μέλη
των οικογενειών τους όπως οι σύντροφοι, τα παιδιά, οι φίλοι
που και αυτοί έχουν ανάγκη για στήριξη και καθοδήγηση για
να μπορέσουν να βοηθήσουν και να συμπαρασταθούν σωστά.
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Δεν είναι λάθος να ζητήσετε βοήθεια αν δεν μπορείτε
να αντεπεξέλθετε από μόνοι σας.
Ο καθένας χρειάζεται στήριξη στις δύσκολες του στιγμές
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Σημειώσεις
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Ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε στον ιατρό
 Γράψετε τις ερωτήσεις σας πριν επισκεφθείτε τον ιατρό.
Στη συνάντησή σας με τον ιατρό, μπορείτε να σημειώνετε τις
απαντήσεις που θα σας δώσει.

1.

Απάντηση:

2.

Απάντηση:

3.

Απάντηση:

4.

Απάντηση:

5.

Απάντηση:

6.

Απάντηση:
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Οργανώσεις Ασθενών
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Παρασκευά Ιωάννου 2, Δασούπολη, 2024 Στρόβολος
Τ.Θ. 2596, 1308 Λευκωσία
Τηλ: 22446222, Φαξ: 22316822
Ηλεκτρ. Διευθ.: info@anticancersociety.org.cy
KEΝΤΡΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ»
Παρασκευά Ιωάννου 2, Δασούπολη, 2024 Στρόβολος
Τ.Θ. 2596, 1308 Λευκωσία
Τηλ: 22446315, Φαξ: 22517073
Ιατρική Διευθύντρια: Τηλ: 22446315 / 22446323
Ηλεκτρ. Διευθ.: arodaphnousa@anticancersociety.org.cy
ΛΕΜΕΣΟΣ
Στασίνου 53, 3032 Λεμεσός
Τ.Θ. 53544, 3303 Λεμεσός
Τηλ: 25372990, Φαξ: 25346891
Ηλεκτρ. Διευθ.: limassol@anticancersociety.org.cy
ΛAΡNAKA
Καρυάτιδων 44Β, Διαμ. 1, 6042 Λάρνακα
Τηλ: 24654921, Φαξ: 24634675
Ηλεκτρ. Διευθ.: larnaca@anticancersociety.org.cy
ΠΑΦΟΣ
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 18, 8021 Πάφος
Τηλ: 26947923, Φαξ: 26947923
Ηλεκτρ. Διευθ.: paphos@anticancersociety.org.cy
AMMOXΩΣΤΟΣ
Σωτήρας 17, 5286 Παραλίμνι
Τηλ: 23731110, Φαξ: 23741120
Ηλεκτρ. Διευθ.: famagusta@anticancersociety.org.cy
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κατ’ Οίκον Φροντίδας: Νοσηλεύτριες
Λευκωσία:
22446335 / 22446315 / 99389247
Λεμεσός:
25372990 / 99389247
Λάρνακα:
24654921 / 99389245
Πάφος:
26947923 / 99389241
Παραλίμνι:
23731110 / 99389243
Υπηρεσία Ψυχολογικής Στηριξης
Λευκωσία:
22446315 / 22446295
Λεμεσός:
25372990
Λάρνακα:
24654921
Πάφος:
26947923
Παραλίμνι:
23731110
Υπηρεσία Κοινωνικής Στήριξης
Λευκωσία:
22446315 / 22446282
Λεμεσός:
25372990
Λάρνακα:
24654921
Πάφος:
26947923
Παραλίμνι:
23731110
Υπηρεσία Φυσιοθεραπείας/Λεμφοιδήματος
Λευκωσία:
22446315 / 22446327
Λεμεσός:
25372990
Λάρνακα:
24654921
Πάφος:
26947923
Παραλίμνι:
23731110
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Λευκωσία:
22446315 / 22446282
Λεμεσός:
25372990
Λάρνακα:
24654921
Πάφος:
26947923
Παραλίμνι:
23731110
Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών
Λεμεσός:
25372990 / 99694213
Λάρνακα:
24654921 / 99561984
Πάφος:
26947923 / 99549207
Παραλίμνι:
23731110 / 99561984
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΠAΘΩΝ & ΦΙΛΩΝ (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.)
Κεντρικά Γραφεία:
Φωτεινού Πανά 12 & 14, 1045 Λευκωσία
Τ.Θ. 23868, 1687 Λευκωσία
Τηλ: 22345444, Φαξ: 22346116
E-mail: info@pasykaf.org
Γενικός Διευθυντής: Νικόλας Φιλίππου, Τηλ: 22345444, 97770010
Βοηθός Γενικός Διευθυντής: Σόφη Χριστοφόρου, Τηλ: 22345444, 99474377
Επαρχιακά Γραφεία:
Λευκωσία: Φωτεινού Πανά 12 & 14, 1045 Λευκωσία
Τ.Θ. 23868, 1687 Λευκωσία
Τηλ: 22345444, Φαξ: 22346116
E-mail: nicosia@pasykaf.org
Επαρχιακός Διευθυντής: Σόφη Χριστοφόρου
Λεμεσός: Πίνδου 6, 3035 Λεμεσός
Τηλ: 25747750, Φαξ: 25747668
E-mail: limassol@pasykaf.org
Επαρχιακός Διευθυντής: Σπυρούλα Αργυρίου
Λάρνακα: Γρηγόρη Αυξεντίου, Μέγαρο Καρίδερς
Block A, 6ος όροφος, Διαμ. 668, 6023 Λάρνακα
Τ.Θ. 42267, 6532 Λάρνακα
Τηλ: 24665198 Φαξ: 24665193
E-mail: larnaca@pasykaf.org
Επαρχιακός Διευθυντής: Πανίκος Ιωάννου
Πάφος: Δημητρίου Μαυρογένους 9, 8047 Πάφος
Τηλ: 26952478, Φαξ: 26221986
E-mail: pafos@pasykaf.org
Παραλίμνι: Ακροπόλεως 20, 5282 Παραλίμνι
Τ.Θ. 33379, 5313 Παραλίμνι
Τηλ: 23730460, Φαξ: 23740399
E-mail: famagusta@pasykaf.org
Διοικητικός Λειτουργός: Άντρη Αντωνίου
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας
Νοσηλεύτριες
Λευκωσία

Τηλ: 22345444 / 99631230

Λεμεσός

Τηλ: 25747750 / 99687601

Λάρνακα

Τηλ: 24665198 / 99663278

Πάφος

Τηλ: 26952478 / 99663279

Παραλίμνι

Τηλ: 23730460 / 99634880

Συντονίστρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:
Βαρβάρα Πιτσιλίδου, Τηλ: 97770020

Υπηρεσία Φυσιοθεραπείας και Λεμφοιδήματος
Φυσιοθεραπεύτριες - Θεραπεύτριες Λεμφοιδήματος
Λευκωσία

Τηλ: 22345444, Ελευθερία Ματσούκα,
Φρύνη Ιωάννου

Λεμεσός

Τηλ: 25747750, Ντολόρες Κωνσταντινίδου,
Jo Χριστοδούλου, Janine Μιχαηλίδου

Λάρνακα

Tηλ: 24665198, Ελίνα Μοτίτου, Φρύνη Ιωάννου

Πάφος

Τηλ: 26952478, Ντίνα Τέκλου, Rachel Χρίστου

Παραλίμνι

Τηλ: 23730460, Σκεύη Πική

Συντονίστρια Υπηρεσίας Φυσιοθεραπείας:
Ντολόρες Κωνσταντινίδου, Τηλ: 99489057
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Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
(Ψυχολόγοι - Ψυχοθεραπευτές- Κοινωνικόι Λειτουργοί)
Λευκωσία

Τηλ: 22345444

Λεμεσός

Τηλ: 25747750

Λάρνακα

Τηλ: 24665198

Πάφος

Τηλ: 26952478

Παραλίμνι

Τηλ: 23730460

Συντονιστής Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας:
Αντώνης Τρύφωνος, Τηλ: 99513205
Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών
Λεμεσός

Τηλ: 25747750 / 99418453

Λάρνακα

Τηλ: 24665198 / 99452913

Πάφος

Τηλ: 26952478 / 99418453

Παραλίμνι

Τηλ: 23730460 / 99452913
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Επιμέλεια κειμένου και σύνταξης
Αντωνία Σολωμού
Αδελφή Προϊσταμένη Ειδική Συντονίστρια Υπηρεσιών
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
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1η έκδοση Αύγουστος 2011
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ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Τράπεζας Κύπρου

Λεωφόρος Ακροπόλεως 32, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ.: +357 22841300, Φαξ: +357 22511870
Ε-mail: oncology@bococ.org.cy Homepage: http://www.bococ.org.cy

