SCURT GHID PENTRU P{RIN|I CU PRIVIRE LA CANCERUL DE COL
UTERIN ±I LA INFEC|IA CU HPV (HUMAN PAPILLOMA VIRUS VIRUSUL PAPILLOMA UMAN)

Ce este colul uterin?
Colul uterin sau cervix-ul este partea inferioar[ a uterului, cea care face
leg[tura cu vaginul.
Ce este cancerul de col uterin?
Cancerul este determinat de apari\ia §i `nmul\irea unor celule anormale
la nivelul colului uterin, celule care §i-au modificat structura §i func\iile. Cu
c]t aceste celule sunt mai diferite dec]t cele normale, cu at]t exist[ mai mult
posibilitatea de dezvoltare `n viitor a cancerului de col uterin. ~n majoritatea
cazurilor acest lucru dureaz[ mai mul\i ani, dar uneori se poate `nt]mpla §i
`n decurs de un an. Aceste modific[ri pot fi detectate prin teste de laborator
Babe§-Papanicolau `nc[ din stadii ini\iale. Aceste teste pot stabili dac[ exist[
sau nu posibilitatea de apari\ie a cancerului.
Situa\ia cancerului de col uterin `n ROM}NIA
~n Rom]nia se `nregistreaz[ anual 3.000 de cazuri noi §i un total de 40.000
de femei care au diagnosticul de CANCER DE COL UTERIN.
~n lume cancerul de col uterin se situeaz[ pe locul doi ca frecven\[, cu apro
ximativ 500.000 de cazuri noi în fiecare an, ocupând în acela§i timp locul al
treilea în ceea ce prive§te mortalitatea cauzat[ de cancer la femei, dup[ cancerul de sân §i cel pulmonar .
Din cele aproximativ 500.000 de cazuri noi de cancer de col uterin diagnosticate în fiecare an, aproape 30% se înregistreaz[ la femei cu vârste cuprinse
între 15 §i 44 de ani.
~n Europa, la fiecare 18 minute o femeie moare de cancer de col uterin.
Rom]nia se situeaz[ pe primul loc din Europa `n ceea ce prive§te mortalitatea datorat[ cancerului de col uterin, de 6,3 ori mai mult dec]t media \[rilor
din Uniunea European[.
Infec\ia cu HPV - Virusul Papilloma Uman
HPV este un virus care se transmite u§or §i determin[ infec\ii foarte
frecvente.
Infec\ia cu HPV se produce de obicei prin contact sexual, dar uneori chiar
contactul cutanat direct cu zona genital[ poate fi suficient pentru transmiterea acestuia. De§i prezervativul este eficient `n cazul multor boli cu transmitere sexual[ §i reduce riscul infect[rii cu HPV, nu asigur[ protec\ie total[, iar
de multe ori via\a sexual[ `ncepe `nainte de folosirea acestuia.
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Pân[ la 80% dintre femei se vor infecta cu HPV de-a lungul vie\ii, iar 50 %
dintre acestea cu tulpini care ar putea produce cancer de col uterin.
Infec\ia cu HPV este foarte des întâlnit[ la femei §i la b[rba\i. Totu§i, femeile au risc crescut de infec\ie cu HPV comparativ cu b[rba\ii. Femeile infectate cu HPV vor transmite foarte probabil infec\ia partenerilor lor sexuali, iar
ace§tia o pot transmite mai departe.
Exist[ peste 100 de tulpini diferite cunoscute de HPV, împ[r\ite în cele cu
risc crescut (oncogene sau cauzatoare de cancer) §i cele cu risc sc[zut. Au fost
identificate 15 tulpini de HPV oncogene asociate cu leziunile pre-canceroase
sau cu cancerul de col uterin. Studiile efectuate arat[ c[ tulpinile oncogene de
HPV 16 §i 18 cauzeaz[ aproximativ 70% dintre cazurile de cancer de col uterin
în întreaga lume. Atât femeile mai tinere cât §i cele mai în vârst[ sunt expuse
riscului de a dezvolta cancer de col uterin, ca o consecin\[ a unei infec\ii noi
sau a unei reinfec\ii cu unul din tulpinile oncogene de HPV.
Tulpinile cu risc sc[zut pot cauza vegeta\ii anogenitale benigne f[r[
leg[tur[ cu leziunile pre-canceroase.
Infec\ia cu HPV oncogen este cauza cancerului de col uterin
Cancerul de col uterin este o problem[ major[ de s[n[tate pentru femei.
Este o afec\iune canceroas[ care poate fi determinat[ de infec\ia cu HPV.
Infec\iile cu tulpini oncogene de HPV nu evolueaz[ `ntotdeauna spre cancer; multe dintre infec\ii sunt eliminate în mod natural de sistemul imunitar
în câteva luni de la infectare. Exist[ unii factori favorizan\i recunoscu\i c[ pot
cre§te riscul de evolu\ie a unei infec\ii cu HPV c[tre cancer, cum ar fi utilizarea pe termen lung a anticoncep\ionalelor orale, fumatul sau deteriorarea sistemului imunitar.
Cancerul de col uterin poate ap[rea dac[ infec\ia cu HPV oncogen nu este
eliminat[ de c[tre organism §i devine persistent[.

METODE DE PREVENIRE A CANCERULUI DE COL UTERIN

Cancerul de col uterin poate fi prevenit
Examenul citologic al colului uterin (prin testare de laborator Babe§ Papanicolau) permite depistarea precoce a leziunilor precanceroase care au poten\ialul de a evolua spre cancer. Riscul apari\iei cancerului de col scade atunci
c]nd femeile sunt examinate periodic, în cadrul programelor de depistare precoce. Cu toate acestea, depistarea precoce nu poate preveni infec\ia cu HPV §i
nici nu poate identifica toate leziunile.
Prevenirea cancerului de col uterin se poate face prin vaccinare, aceasta
fiind principala m[sur[ prin care prevenim infec\ia, asigur]nd un grad mare
de protec\ie.
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Multe state au dezvoltat programe na\ionale de vaccinare anti-HPV

VACCINAREA ANTI-HPV

Comitetul Consultativ Pentru Vaccinare din Statele Unite a evaluat impactul vaccin[rii §i a recomandat vaccinarea adolescentelor ca obiectiv primar.
~n acest moment, multe \[ri din lume, majoritatea din Uniunea European[,
au implementat Strategii Na\ionale de vaccinare `mpotriva infec\iei cu HPV §i
num[rul lor este `n continu[ cre§tere.

Beneficii §i riscuri ale vaccin[rii anti-HPV

Vaccinarea anti HPV §i examenul citologic duc la o sc[dere de p]n[ la
94% a riscului de cancer de col uterin
Vaccinarea poate împiedica apari\ia a cel pu\in 70% din cazurile de cancer
de col uterin; prin urmare, vaccinarea reduce riscul de apari\ie a acestui tip
de cancer. Cu toate acestea, pentru c[ r[m]ne un risc de p]n[ la 30% datorat
infec\iei cu alte tulpini de HPV sau exist[ posibilitatea unei infec\ii cu HPV deja
prezente, este important[ efectuarea periodic[ a examenului citologic al colul
uterin, Babe§ –Papanicolau, ceea ce duce la o reducere cumulat[ a riscului de
cancer de col uterin cu 94%.
±i pentru femeile care §i-au început deja activitatea sexual[ vaccinul
asigur[ protec\ie, dac[ nu au fost `nc[ infectate
Studiile clinice asupra vaccin[rii au inclus §i mii de femei care î§i începu
ser[ deja activitatea sexual[, iar vaccinul a prevenit leziunile pre-canceroase
cauzate de infec\ia cu tulpinile oncogene 16 §i 18 de HPV. Cu toate acestea, vaccinarea nu asigur[ vindecarea în cazul în care exist[ deja infec\ia cu tulpinile
oncogene 16 §i 18 de HPV. De aceea, este important s[ se foloseasc[ toate
metodele disponibile de prevenire ale cancerului de col uterin.
R[spunsul sistemului imun dup[ vaccinarea anti-HPV a feti\elor de
10 - 15 ani este foarte bun; de aceea, aceasta este considerat[ o v]rst[
foarte indicat[ pentru administrarea vaccinului HPV
Studiile au ar[tat c[ la feti\ele din grupa de v]rst[ 10-15 ani r[spunsul
imun al organismului la vaccinarea anti-HPV, m[surat prin nivel de anticorpi
specifici anti-HPV, este de dou[ ori mai ridicat dec]t la fetele §i femeile din
grupa de v]rst[ 16-25 de ani. Lu]nd `n considerare §i faptul c[ este de preferat
ca vaccinarea anti-HPV s[ se realizeze `nainte de debutul vie\ii sexuale pentru
a preveni o eventual[ infec\ie `nc[ de la primele contacte sexuale, statele care
au hot[r]t introducerea `n programele na\ionale de preven\ie vaccinarea `mpo
triva cancerului de col uterin au decis ca vaccinarea de rutin[ s[ fie efectuat[
`n jurul acestei v]rste.
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Vaccinurile HPV nu con\in material infec\ios, prin urmare ele nu pot produce infec\ia §i nici nu pot duce la apari\ia ulterioar[ a cancerului de col uterin.
De asemenea, este important de subliniat c[ nu determin[ `nceperea precoce
a vie\ii sexuale §i nu produc sterilitate.
Eficien\a vaccinului este foarte bun[; p]n[ `n prezent, nu s-a `nregistrat
necesitatea administr[rii unei noi doze. Studiile actuale dovedesc o durat[ a
protec\iei de peste 7 ani. Este foarte probabil ca imunitatea s[ fie `ndelungat[,
ipotez[ sus\inut[ pe baza unor studii.
De ce este bine s[ `mi vaccinez fiica `mpotriva infec\iei cu HPV dac[ nu a
`nceput via\a sexual[?
Este dificil s[ v[ g]ndi\i c[ fiica dumneavoastr[ ar putea intra `n contact cu
HPV, mai ales dac[ nu a `nceput via\a sexual[.
Dar, ca §i alte vaccinuri pe care fiica dumneavoastr[ le-a facut, vaccinarea
anti-HPV are rolul de a preveni afec\iunile respective. Aceasta `nseamn[ c[
vaccinul `mpotriva cancerului de col uterin `§i face efectul cel mai bine `nainte
de a lua contact cu tulpinile oncogene 16 §i 18 de HPV.
Este important s[ v[ ajuta\i fiica s[ se protejeze `nc[ de acum, `nainte de a
fi expus[ la posibilitatea infect[rii cu HPV.
Care sunt reac\iile adverse ale vaccinului HPV?
Este normal s[ dori\i s[ afla\i mai multe despre prevenirea infec\iei cu
HPV §i despre siguran\a vaccinului HPV `nainte de a o vaccina pe fiica dumnea
voastr[. Siguran\a utiliz[rii unui vaccin este un aspect important.
Ca §i `n cazul tuturor vaccinurilor, pot exista unele reac\ii adverse pasagere.
Vaccinul HPV s-a dovedit a fi bine tolerat la femei §i fete cu v]rste cuprinse
`ntre 10 §i 25 ani.
Vaccinul se administreaz[ `n trei doze `ntr-un interval de 6 luni.
Cea mai frecvent[ reac\ie advers[ observat[ dup[ vaccinare a fost durerea
la locul administr[rii. Cu frecven\[ mai redus[ au fost semnalate §i alte efecte
nedorite, cum ar fi: dureri de cap, grea\[ sau v[rs[turi, dureri musculare. Majoritatea acestor reac\ii au avut o severitate între u§oar[ §i moderat[ §i au fost
de scurt[ durat[.
Contraindica\ii §i precau\ii
~nainte de administrarea oric[rui medicament, inclusiv a unui vaccin, este
indicat[ consultarea medicului.
Contraindica\iile absolute ale vaccinurilor HPV se refer[ doar la hipersensibilitatea dovedit[ fa\[ de una dintre componentele vaccinale, precum §i la
bolile febrile grave. De asemenea, nu exist[ suficiente studii clinice care s[
recomande administrarea `n perioada de sarcin[ §i al[ptare sau la persoane
cu imunodeficien\e.
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INFORMA|II IMPORTANTE PRIVIND CANCERUL DE COL UTERIN ±I
INFEC|IA CU HPV

INFORMA|I-V{ COMPLET! INFORMA|I-V{ CORECT!
Pe site-ul Centrului Na\ional de Informare pentru Vaccinarea
anti-HPV: www.informarehpv.ro
sau la Telverde - 08008-00008

Infec\iile cu HPV sunt cauza apari\iei cancerului de col uterin.
HPV se transmite de obicei prin contact sexual sau, mai rar, prin contact
cutanat direct cu regiunea genital[.
l Infec\ia cu HPV nu determin[ simptome de boal[; cele mai multe infec\ii se vindec[ datorit[ r[spunsului organismului, dar o nou[ infec\ie poate
reap[rea oric]nd pe parcursul vie\ii. Unele infec\ii persist[ §i determin[ apari\ia leziunilor canceroase.
l Vaccinarea, al[turi de examenul citologic periodic, reduce cu 94% riscul
de cancer de col uterin.
l Este de preferat ca vaccinarea anti-HPV s[ se realizeze `nainte de debutul
vie\ii sexuale pentru a pre`nt]mpina o infec\ie posibil[ de la primele contacte
sexuale.
l Imunitatea este durabil[ §i asigur[ protec\ia fa\[ de infec\ia cu HPV de
la `nceputul vie\ii sexuale.
l Vaccinarea nu produce modificarea comportamentului sexual sau sterilitate.
l Vaccinul se administreaz[ `n 3 doze `ntr-un interval de 6 luni.
l Reac\iile adverse sunt cele `nregistrate `n cazul oric[rui alt vaccin.
l
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