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Rahim ağzı kanseri 

neden önemli? 
 

• Rahim ağzı kanseri 

önlenebilen bir 

hastalıktır. 

• Rahim ağzı kanseri 

önlenebilen bir 

hastalıktır. 

• Rahim ağzı kanseri 

erken teşhis 

edildiğinde %100 

tedavi edilebilir. 

• Rahim ağzı 

kanserinden ölüm 

tamamen 

engellenebilir. 

• Düzenli rahim ağzı 

kanseri taramasından 

geçen bir kadının, 

rahim ağzı 

kanserinden 

ölmeyeceği 

söylenebilir. 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Rahim Ağzı 

(Servikal) Kanser 

Nedir? 
 
Rahim ağzı kanseri, rahim 

ağzında gelişen bir kanser 

türü. Rahim ağzının 

yüzeyini oluşturan hücre 

tabakasının anormal 

hücrelere dönüşmesiyle, 

‘kanser öncülleri’ adı 

verilen hücreler ortaya 

çıkar. Bu hücreler tedavi 

edilmediğinde rahim ağzı 

kanserine dönüşebiliyorlar. 

 
 

Belirtiler  
 

• Menstruasyon 
(adet) dönemleri 
arasında düzensiz 
kan lekesi veya 
hafif kanama 

• Menopoz sonrası 
lekelenme veya 
kanama 

• Cinsel ilişki sonrası 
kanama 

• Cinsel ilişki 
sonrasında ağrı 

• Sırt, bacak veya 
kadın cinsel 
organlarının olduğu 
bölgede ağrı 

• Yorgunluk, kilo 
kaybı, iştahsızlık 

• Artan vajinal akıntı, 
bazen kötü kokulu 

• Tek ya da iki 
bacakta şişkinlik 

• İdrar yaparken ağrı 

Risk faktörleri 
 

• Human Papilloma 
Virus (HPV) 
enfeksiyonu 

• Cinsel yolla bulaşan 
başka 
enfeksiyonlarında 
olması 

• Erken yaştan (16 
yaştan önce) ilk 
cinsel ilişki 

• Birden fazla cinsel 
partnerin olması 

• Tütün kullanımı 

• Beslenme alışkanlığı 
(sebze ve meyveyi az 
tüketmek rahim ağzı 
kanseri riskini 
arttırmaktadır) 

• Yüksek doğurganlık 
sayısı 

• 5 yıldan daha uzun 
süre doğum kontrol 
hapı kullanımı 

• Bağışıklık sisteminin 
baskılanması  



  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanı ve Tedavi 
 

 

Rutin jinekolojik muayene 

ve PAP Smear Testi 

yapılır. PAP Smear 

Testinden anormal 

sonuçlar çıkarsa 

doktorunuz ileri tetkikler 

yapmak isteyebilir. 

  

Rahim ağzı kanserinde; 

cerrahi, ışın tedavisi 

(radyoterapi) ve ilaç 

tedavisi (kemoterapi) gibi 

farklı tedavi seçenekleri 

uygulanmaktadır. 

  

 Korunma 
 

• Günümüzde HPV’nin 
en çok kanser yapan 
tiplerine karşı geliştirilen 
ve koruyuculuğu yüksek 
olan aşılar mevcuttur. 
Dünya Sağlık Örgütü, 
rahim ağzı kanserine 
karşı 9-14 yaşlarındaki 
kız çocuklara aşı 
yapılmasını 
önermektedir. 

• 30 yaşından itibaren 
tarama testlerini düzenli 
bir şekilde yaptırmak 

• Güvenli cinsel ilişki 
konusunda eğitim 

• Cinsel aktivite sırasında 
prezervatif (kondom) 
kullanmak 

• Erkeklerin sünnet 
olması 

• Sigara kullanmamak 
• Sebze ve meyvelerden 

zengin sağlıklı 
beslenmek 


