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Sonuçlar

Bu kitapçıkta araştırmanın çeşitli 
sonuçları ve HPV enfeksiyonu 
hakkında bilgiler mevcuttur.

Sonucunuza uygun bilgiyi 
okuyunuz. Bu bilgiyi okuduktan 
sonra halen sorularınız var mı? 
Bu konuda lütfen aile hekiminizle 
iletişim kurunuz veya 
www.bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker.nl
website adresini ziyaret ediniz.
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HPV nedir?
HPV, human papillomavirüs’ün kısaltmasıdır. Bu virüs rahim ağzı (Serviks) kanserini 
tetiklemektedir. HPV çok yaygındır ve nerdeyse herkes bir kere bu virüs ile temas 
etmiştir. Çoğunlukla vücut bu virüsü 2 sene içerisinde vücuttan atmaktadır.

Nasıl bulaşmaktadır?
Virüs cinsel ilişki ile bulaşmaktadır. Virüs 
kasık bölgesindedir. Aynı zamanda 
kasıkları birbirine korunmasız çıplak 
şekilde sürtme ile de bulaşabilmektedir.

HPV enfeksiyonuna karşı ilaç var mı?
Hayır, HPV enfeksiyonuna karşı ilaç yok. 
Çoğunlukla vücut virüsü vücuttan atmaktadır. 

HPV ne kadar bulaşıcıdır?
HPV’nin bulaşıcılığı yüksektir. Cinsel 
temasta bulunan herkes HPV enfeksiyonu 
kapabilir. Erkeklerin ve bayanların 10’da 8’i 
hayatında bir kez bu virüs ile karşılaşmıştır. 
Aslında bunu engelleyemezsiniz.

HPV mevcut ise hamile kalabilir 
miyim?
HPV taşıyıcı olmanız hamile kalmanıza engel 
teşkil etmez. Nadiren HPV enfeksiyonu 
doğumda anneden çocuğa aktarılmaktadır.

Partnerime ya da eski partnerime 
HPV enfeksiyonum olduğunu 
söylemelimiyim?
Neredeyse herkes bir kez HPV enfeksiyonu 
ile karşılaşmıştır. Vücut bu virüsü 
kendiliğinden vücuttan attığı için çok kötü 
bir durum değildir. Bu yüzden partnerinize 
ya da eski partnerinize HPV 
enfeksiyonunuz olduğunu söylemeniz 
gerekmemektedir.
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Daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl 
sitesini ziyaret edebilirisniz.

HPV

• Herkes en az bir kere HPV ile 
temas etmiştir. 

• HPV’nin sizde olup olmadığını 
anlayamazsınız. 

• Çoğunlukla vücut 2 sene içerisinde 
bu virüsü temizlemektedir. 

• HPV virüsü tedavi edilememektedir . 
Tedavi edebilecek herhangi bir ilaç 
yoktur. 

• Kim tarafından ve ne zaman HPV 
virüsünün bulaştığıni tespit etmek 
çok zordur. Çünkü 10 seneden 
fazla bir süre önce de bu virüs 
bulaşmış olabilmektedir. 

• HPV rahim ağzında (Serviks’de) 
bulunan hücreleri mutasyona 
uğratabilmektedir. Bu durumda 
ön evre ve bunun sonucu rahim 
ağzı (Serviks) kanseri 
oluşabilmektedir.

Rahim ağzı (Serviks) kanseri

• Rahim ağzı (Serviks) kanseri 
kalıtsal değildir. 

• Rahim ağzı (Serviks) kanseri uzun 
süre HPV ile temas durumunda 
oluşmaktadır. 

• HPV virüsünün kendini rahim ağzı 
(Serviks) kanserine dönüştürmesi 
için en az 15 sene geçmesi 
gerekmektedir. 

• Rahim ağzı (Serviks) kanserinin 
uzun bir ön evresi vardır. 
Bu evrede gerekli tedavi 
yapıldığında rahim ağzı (Serviks) 
kanseri önlenebilmektedir.
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HPV enfeksiyonu

Orta’dan ağır (ciddi)
oranda olan

olağan dışı hücreler

Rahim ağzı
(Serviks) kanseri

Hafif’den orta
oranda olan olağan

dışı olan hücreler

Yaklaşık 15 sene sonra
rahim ağzı (Serviks)
kanseri oluşabilmektedir

Rahim ağzı
(Serviks)

HPV, rahim ağzında
(Serviks)’de bulunan hücreleri

mutasyona
uğratabilmektedir

Çoğunlukla vücut bu
virüsü 2 sene içerisinde

vücuttan temizlemektedir

HPV hücreye
yerleşmektedir 

HPV Olağan dışı hücre

HPV çok yaygındır. Bayanların 10’da 8’inde
vücut HPV enfeksiyonunu kendisi temizlemektedir.

Rahim

Yumurtalıklar

Rahim ağzı (serviks) 
Rahim

Rahim ağzında
(serviks) bulunan sağlıklı

hücrelerin büyütülmüş
şekilleri

Çoğunlukla vücut bu virüsü
kendi temizlemektedir

Bazı durumlarda hücreleri vücuttan temizlememektedir

Vücut hafif veya orta olağan
dışı olan hücreleri vücuttan
temizleyebilmektedir
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HPV tespit edildi fakat 
olağan dışı hücreler 
bulunmadı
Sonucunuz:
HPV (human papillomavirüs) tespit edildi fakat olağan dışı hücreler 
bulunmadı.

Olağan dışı hücreler tespit edilmedi. Bu demek oluyor ki rahim ağzı (Serviks) 
kanseri ya da ön evresi ile ilgili herhangi bir ipucu bulunmamaktadır.

HPV tespit edildi. Çoğunlukla vücut bunu kendiliğinden temizlemektedir. 
Temizleyemez ise rahim ağzında ki hücreler mutasyona uğrayabilir. Bu yüzden 
6 ay sonra tekrardan Smear testi yaptırmanız önemlidir

5%
100 bayandan  
5’inde bu sonuç 
görülmektedir.
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6 ay sonra Smear test kontrolü

6 ay sonra aile hekiminizde Smear testi kontrolü yaptırmak için davet 
edileceksiniz. Hücrelerin halen normal durumda olup olmadığına bakılacaktır. 
Çoğu bayanda normal sonuç alınmaktadır ve araştırmanın devamı 
gerekmemektedir. 5 sene sonra tekrardan nüfus taraması için davet edileceksiniz.

Bazı durumlarda Smear test kontrolünde olağan dışı hücreler tespit edilmektedir. 
Bu durumda jinekolog tarafından detaylı araştırma gerekmektedir.

Devamı: 
Smear test kontrolü

6 ay sonra
Smear test

HPV sonucu ve
olağan dışı hücre yok

HPV Smear test kontrolü sadece olağan
dışı hücreler için araştırılacaktır

Olağan dışı
hücre yok

Olağan dışı
hücre var

Jinekolog
tarafından

detaylı araştırma

5 sene
sonra yeni

davet

6

3



HPV ve hafif olağan dışı 
hücreler tespit edildi
Sonucunuz:
HPV (human papillomavirüs) tespit edildi.  
Ve aynı zamanda Smear testinde olağan dışı hücreler bulundu.

HPV virüsü sebebiyle rahim ağzında hafif olağan dışı hücreler bulundu. Rahim 
ağzı (Serviks) kanseri olduğu hakkında herhangi bir belirti yok. Jinekolog 
tarafından araştırmanın devamı önemlidir. Jinekolog kolposkopi ile (bir nevi 
mikroskop) rahim ağzında olağan dışı bir durum olup olmadığına bakmaktadır. 
Bu şekilde herhangi bir tedavinin gerekli olup olmadığı belirlenecektir.

Çoğunlukla jinekolog 6 veya 12 ay sonra tekrardan Smear test kontrolü yapmak 
için çağırmaktadır. Smear test kontrolünde rahim ağzında olan hücrelerin tekrar 
normale dönüp dönmediğine bakmaktadır. Bazı durumlarda olağan dışı hücreleri 
tedavi etmek gerekli olmaktadır. Bu konu ile ilgili jinekoloğunuz size daha detaylı 
bilgi verecektir.

2%

100 bayandan 
en fazla 2’sinde 
bu sonuç 
görülmektedir.
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• Bu sonuç için lütfen aile hekiminizle iritbata geçiniz
• Aile hekiminiz sizi jinekoloğa sevk edecektir.
• Sormak istediğiniz tüm soruları not ediniz.

Jinekolog’da yapılacak
olan detaylı muayene

(Sayfa 16 ve 17’ye bakınız)

Jinekolog 
tarafından kontrol

altında tutulma

HPV sonucu ve
hafif olağan dışı

hücreler

HPV

6 of 12
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Devamı:
Jinekologda yapılan muayene  6
(sayfa 16 ve 17’ye bakınız)



HPV ve olağan dışı 
hücreler tespit edildi
Sonucunuz:
HPV (human papillomavirüs) ve Smear testinde olağan dışı 
hücreler tespit edildi.

HPV nedeniyle rahim ağzında olağan dışı hücreler oluştu. Bu sizi belki 
endişelendirebilir. Bu durum çoğunlukla rahim ağzı (Serviks) kanserinin ön 
evresidir. Ön evre bir kanser değildir ve çoğunlukla kolay ve iyi bir şekilde tedavi 
edilmektedir. Tedavi ile rahim ağzı (Serviks) kanseri önlenebilmektedir.

Çok nadir olarak rahim ağzı (Serviks) kanseri tespit edilmektedir. Erken teşhis ile 
rahim ağzı (Serviks) kanseri tedavi edilebilmekte olup sonuçları daha az endişe 
verici olur. Aile hekiminiz bu sonuç ile ilgili size daha detaylı bilgi verebilir.

1%
100 bayandan en 
fazla 1’inde bu sonuç 
görülmektedir.
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Bu sonuç sizde görüldüyse jinekolog tarafından muayene edilmeniz 
gerekmektedir. Jinekolog kolposkopi ile (bir nevi mikroskop) rahim ağzında olağan 
dışı bir durum olup olmadığına bakmaktadır. Bu sayede hangi tedaviyi uygulaması 
gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olabilir.

• Aile hekimi sizi jinekoloğa sevk etmektedir.  
Sormak istediğiniz soruları not ediniz.

Jinekolog da
yapılacak olan

detaylı muayene
(Sayfa 16 ve 17’ye bakınız)

Jinekolog tarafından
kontrol altında
tutulma veya

devam tedavisi

HPV sonucu ve
hafif olağan dışı

hücreler

HPV

5

Devamı:
Jinekologda yapılan muayene  6
(sayfa 16 ve 17’ye bakınız)



Jinekolog tarafından 
yapılan muayene
Jinekolog daha detaylı bilgi sahibi olabilmek için Serviks bölgesini inceleyecektir. 
Bunu kolposkopi yardımı ile (bir nevi mikroskop) rahim ağzında bulunan dokuyu 
daha iyi incelemek için yapmaktadır.

Doku alımı (biopsi)
Herhangi olağan dışı bir durum tespit edildiğinde jinekolog daha detaylı 
araştırma yapılabilmesi için doku almaktadır. Bu doku detaylı araştırmadan 
geçirilip, hücrelerin ne denli ciddi mutasyona uğradığı ve hangi tedavinin uygun 
olduğu tespit edilecektir. 

Tedavi
İlk randevunuzda derhal tedavi edilebilirsiniz. Ya da takip eden bir randevu verilir. 
Tedavi sırasında olağan dışı olan hücreler alınmaktadır. Bu çoğunlukla bölgesel 
anestezi ile yapılmaktadır. Çoğunlukla bu tedaviden sonra ek bir tedavi 
gerekmemektedir. Jinekoloğun kontrolü altında tutulursunuz.

Bazı durumlarda tedaviye devam edilmesi gerekmektedir. Bu olağan dışı olan 
hücrelerin ne denli mutasyona uğradığı ile ilgilidir. Jinekologlar şu hususları 
dikkate almaktadır:
• Mutasyon dokusunun büyüklüğü
• Yaşınız
• Kısa dönem içerisinde hamile kalmak isteyip istemeyeceğiniz
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Jinekolog araştırma hakkında size daha
detaylı bilgi vermektedir.

JINEKOLOG RANDEVUSUNDA

Kolposkop
Bir nevi mikroskop ile jinekolog rahim
dokusunu incelemektedir

Herhangi bir mutasyon görüldüğünde
dokudan bir parça alınmaktadır
ve detaylı araştırılmaktadır.

ARAŞTIRMA

1

2

Kolposkop
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Daha fazla bilgi
Nüfus taraması, HPV ve rahim ağzı (Serviks) kanseri hakkında 
bilgi için www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl 
websitesi adresini ziyaret edebilirsiniz.

Tıbbi sorularınızı aile hekiminize veya jinekoloğunuza sorabilirsiniz. Pratik veya 
genel sorular ile ilgili tarama kurumlarının bilgi hattını arayabilirsiniz. 
Sonuç mektubunun üstünde bölgenizde bulunan tarama kurumu ile ilgili iletişim 
bilgilerini bulabilirsiniz.

Başvurabileceğiniz websiteleri:
www.thuisarts.nl 
www.nvog.nl 
www.olijf.nl 
www.kwf.nl
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl

Bu kitapçıkta bulunan rakamlar, daha önce yapılan nüfus taramalarının sonuçları baz 
alınarak verilmiştir.

Bu kitapçığın hazırlanmasında son derece hassas davranılmıştır. Herhangi bir hak talep 
edilememektedir.
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Diğer dillerde mevcut olan bilgiler

Bu bilgiyi İngilizce/ Türkçe/ Arapça olarak şu internet sitesinde okuyabilirsiniz:
Bu bilgiyi İngilizce olarak şu internet sitesinde okuyabilirsiniz:

www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl

Bu bir Halk Sağlığı ve Çevre Ulusal Enstitüsü yayınıdır.

Posta kodu 1 | 3720 BA Bilthoven Hollanda
www.rivm.nl

Bu kitapçık aşağıda bulunanların katkılarıyla tarafınıza sunulmuştur:
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