
HPV AŞINI ZAMANINDA YAPTIR
SERVİKS KANSERİNDEN KORUN!
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R�skler� ve Bel�rt�ler� ÖĞREN,
Vücudunun ses�n� DİNLE,
Şüphel� b�r durumda 
                           HAREKETE GEÇ

İnsanlarda hastalık yapan b�rçok v�rüsten b�r� olan Human Pap�lloma
V�rüs’ün (HPV) 100'den fazla alt t�p� vardır. Bunların yaklaşık 15
tanes� serv�ks hücreler�n�n anormalleşmes�ne ve serv�ks kanser�ne
dönüşmes�ne yol açar. Bu değ�ş�m sürec� 10 �la 15 yıl sürer. Gen�tal
HPV genell�kle c�nsel �l�şk�yle yayılır ama k�ş�den k�ş�ye sadece c�nsel
�l�şk� yoluyla değ�l, c�lt temasıyla da kolayca bulaşır. Ancak HPV genel-
l�kle kısa ömürlü olduğundan ve nad�ren bel�rg�n semptomlara yol
açtığından, çoğu �nsan HPV’ye yakalandığının farkında b�le
olmadan onu uzaklaştırır. Yüksek R�skl� HPV �ç�n herhang� b�r tedav�
malesef bulunmamaktadır. Neyse k� bu enfeks�yonların büyük kısmı,
neden oldukları anormal hücrelerle b�rl�kte kend�l�ğ�nden yok olur.
   Ancak ger�leyerek yok olmayan enfeks�yonlar serv�ks kanser�
gel�şt�rme r�sk� taşırlar. HPV’ye karşı koruma sağlayan aşılar bulun-
maktadır. Bu aşılar, serv�ks  kanser� yüksek r�skl� HPV olmadığında
gel�şmeyeceğ� �ç�n HPV enfeks�yonuna karşı korurlar ve bu yolla
serv�ks kanser� gel�ş�m�n� de engellerler. Şu anda dünya üstünde
HPV’n�n en sık görülen yüksek r�skl� t�pler� olan 16 ve 18 ’e karşı
koruyu olan �k� aşı vardır.

• Aşı hang� yaş aralığında yapılmalıdır?
HPV aşısı 9-26 yaş arasında yapılab�lmekted�r.

• Neden bu kadar genç yaşta öner�lmekted�r ?
HPV �le karşılaşma olmadan yada bu olasılığın olmadığı erken yaşta
(�lk c�nsel �l�şk�den önce) yapılması bu aşıların etk�nl�ğ�n� artırır,
korumayı maks�m�ze eder.

• Erkeklere de aşı yapılab�l�r m�?
Erkekler de HPV �le enfekte olab�l�r ve bu v�rüsü eşler�ne
bulaştırab�l�r. Aşının erkeklerde kullanımının sonuçları hakkında
çalışmalar halen sürmekted�r ve bazı ülkeler erkek çocuklarını da
aşılamaya başladılar.

• Rah�m ağzı kanser� ve HPV v�rüsünden korunmanın d�ğer yolları
nelerd�r?
Prezervat�f kullanımının, rah�m ağzı kanser�nden korunma sağladığı ve
gen�tal s�ğ�ller� bell� b�r oranda azalttığı b�l�nmekted�r. Ayrıca s�gara
�ç�lmemes� de öneml�d�r.

HPV aşılaması serv�ks kanser�ne karşı savaşta çok etk�l� ve umut
vadeden b�r yöntemd�r. Organ�ze serv�ks kanser� taraması ve HPV aşıla-
ması serv�ks kanser�ne karşı en etk�n mücadele yöntem�d�r.

Türk�ye de devlet tarafından ulusal aşı programına dah�l ed�lm�ş b�r
HPV aşılaması bulunmamaktadır.
HPV aşılaması a�leler�n kend� �ns�yat��er�ne ve ekonom�ler�ne
bağlıdır. 
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Zaman Kaybetme!

Endometr�um (Rah�m)
60 yaş üstündeysen�z,

aşırı k�lo problem�n�z varsa
erken adet olmuş veya menopoza 

geç g�rm�şsen�z
h�ç doğum yapmadıysanız ya da 

kısırlık problem�n�z varsa
hormon replasman tedav�s� 

alıyosanız, 
yüksek tans�yonuz varsa, 
şeker hastalığınız varsa

ENDOMETRİUM KANSERİNE
YAKALANMAK İSTEMİYORSANIZ
BOY-KİLO ORANINIZI KORUYUN!

Over (Yumurtalık)
postmenopozal dönemdeysen�z,

a�len�zde kanser öyküsü varsa,
kısırlık, aşırı k�lo g�b� problem�n�z varsa,
hormon replasman tedav�s� aldıysanız,

endometr�yoz�s tanınız varsa,
talk pudrası kullanıyorsanız

Serv�ks (Rah�m ağzı)
s�gara kullanıyorsanız
bağışıklık s�stem�n�z zayıfsa

Endometr�um (Rah�m) 
Kanser�

Postmenapozal kanama veya
lekelenmeler�n�zde
ERKEN TANI İÇİN

DOKTORUNUZA BAŞVURUN

Serv�ks (Rah�m ağzı) Kanser�

Rah�m ağzının normal dışı gel�ş�m� �le oluşan
kötü huylu tümörlere serv�ks kanser� den�r.
C�nsel �l�şk� ve ten teması �le bulaşan HPV

(Human Pap�lloma V�rüs) serv�ks kanser�n�n
nedenler�ndend�r. Bel�rt�ler�:

�l�şk�den sonra ağrı veya vaj�nal kanama
sıradışı vaj�nal akıntı
gen�tal bölge ağrısı

HPV’DEN KORUN,
SERVİKS KANSERİNE YAKALANMA!

RİSK ALTINDASINIZ!

RİSK ALTINDASINIZ!

RİSK ALTINDASINIZ!

Over (Yumurtalık)
Kanser�

Bel�rt�ler�;
abdom�nal ya da pelv�k ağrı

ş�şk�nl�k h�ss�
normalden daha sık �drara

çıkmak


