
Rakovina děložního čípku

Na obrázku vidíte zvětšeninu HPV

Rakovina děložního čípku patří spolu s rakovinou prsu, děložního těla a tlustého
střeva k nejrozšířenějším ženským nádorovým onemocněním. U tohoto typu rakoviny
byla prokázána přímá souvislost mezi virovou nákazou a následným onemocněním.
V České republice je rakovina děložního čípku každým rokem diagnostikována u cca 1000
žen, z nichž téměř 400 této nemoci podlehne. Přednádorový stav se přitom vyvíjí mnoho
let a lze jej odhalit dříve, než dospěje až do stadia rakoviny.

Rakovina děložního čípku a virus HPV

Virus zodpovědný za onemocnění rakovinou děložního čípku se nazývá HPV –
Human  papillomavirus.  Existuje  více  než  100  typů tohoto  viru  a  většina  z  nich  je
neškodná.  Pohlavním  stykem  se  mezi  lidmi  šíří  kolem  40  typů viru,  jež  se  dělí  podle
rizikovosti. Méně rizikové typy HPV jsou příčinou onemocnění typu genitálních bradavic,
rizikovější viry ovšem způsobují změnu buněk na povrchu děložního čípku, z nichž se
právě může  vyvinout  rakovina.  Změny  buněk  na  děložním  hrdle  lze  odhalit  při
gynekologickém vyšetření.

Na tomto místě je dobré upozornit, že lidský papillomavirus se přenáší sexuálním
kontaktem (nikoli tedy pouze stykem, ale klidně i pouhým dotykem) a ani kondom zde
není  dostatečně spolehlivou  ochranou.  S  infekcí  HPV  se  setká  až  80%  žen,  u  většiny
z nich však infekce samovolně odezní. U některých však infekce neodezní, a právě u jim
hrozí zvýšené riziko onemocnění rakovinou děložního čípku. Během života může docházet
k infekci HPV opakovaně.

Rakovina děložního čípku - jak se chránit?

Samozřejmostí by měly být pravidelné kontroly u ženského lékaře, které jsou
běžně hrazeny zdravotní pojišťovnou. Lékař provede tzv. cytologické vyšetření, neboli
stěr děložního čípku, který následně pošle k rozboru do laboratoře. V laboratoři určí, zda
se na děložním čípku nacházejí či nenacházejí nějaké změněné buňky.

Další preventivní opatření představuje očkování proti papillomaviru. V naší
republice se proti HPV očkuje už od prosince 2006, k dispozici je vakcína prodávaná pod
názvem Silgard nebo Gardasil. Lékaři  se spoléhají na to, že díky této vakcíně by mohla
být rakovina děložního čípku do budoucna vymýcena úplně.



Přečtěte si také:
Potravinová intolerance
Anorexie – příčiny jejího vzniku

Zaregistrujte se:
Tipy a triky na skvělé zdraví a dokonalou postavu
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Měsíčník osobního růstu zdarma: objednejte si


