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Çfarë është Kanceri i Qafës së Mitrës 

Kanceri i qafës së mitrës është një tumor malinj i cili mund të përhapet 
në pjesë të tjera të trupit. Cerviksi, i cili ndodhet në pjesën e poshtme të 

mitrës dhe lidhet me kanalin e lindjes (vaginën), është vendi ku zhvillohet 
kanceri i qafës së mitrës. 

Kanceri i qafës së mitrës ndodh kur qelizat normale të cerviksit transformohen 
në qeliza kanceroze. Zakonisht, kjo shkaktohet nga një infeksion kronik dhe i 

qëndrueshëm i Virusit të Papilomës Humane (Human Papiloma Virus-HPV), i cili 
mund të çojë në lezione/dëmtime parakanceroze dhe mund të përparojë në kancer. 
Te shumica e grave dhe burrave që infektohen me HPV, këto infeksione zhduken 
vetvetiu. Një numër i vogël i infeksioneve HPV vazhdojnë të qëndrojnë; te gratë kjo 
mund të çojë në fazën parakanceroze të qafës së mitrës dhe, nëse nuk trajtohet, mund 
të përparojë në kancer, 10 deri në 20 vite më vonë. 
Te gratë e infektuara nga HIV-i, mundësitë që të shfaqin infeksione të vazhdueshme 
HPV në një moshë më të re dhe, për rrjedhojë, kanceri të zhvillohet më shpejt, janë 
më të mëdha se te pjesa tjetër e grave. Në këtë situatë ekziston mundësia që 

lezionet e kancerit të qafës së mitrës të depistohen , të ekzaminohen dhe të 
trajtohen që në krye të herës, përpara se kjo të çojë në kancer.

  Depistimi është një ndërhyrje e shëndetit publik në një popullatë shënjestër, që nuk paraqet simptoma/
shenja të kancerit të qafës së mitrës. Depistimi nuk ndërmerret për të diagnostikuar një sëmundje, por 

për të identifikuar 
individë me probabilitet të lartë për të pasur ose sëmundjen, ose një shenjë paralajmëruese të saj.
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Përse duhet të më shqetësojë 
Kanceri i Qafës së Mitrës?

Kanceri i qafës së mitrës është një sëmundje, e cila mund të jetë mjaft serioze. Ai është një vrasës 
i heshtur. Të dhënat e disponueshme (Insitutit i Shëndetit Publik) tregojnë se shkalla e përhapjes 
së kancerit të qafës së mitrës në Shqipëri po rritet dhe ≥75% e rasteve janë diagnostikuar në fazat 
e vona (III & IV), kur trajtimi është shumë më i shtrenjtë dhe më pak i suksesshëm. Çdo vit, 93 gra 
diagnostikohen me kancer të qafës së mitrës dhe 35 vdesin nga kjo sëmundje. Kanceri i qafës së mitrës 
renditet i 8-ti ndër kanceret më të shpeshta te gratë dhe i 3-i ndër kanceret më të shpeshta te gratë e 
moshës 15-44-vjeçare. Kanceri i qafës së mitrës renditet i 12-i ndër shkaktarët kryesorë të vdekjeve te 
gratë në Shqipëri dhe i gjashti ndër shkaktarët kryesorë të vdekjeve te gratë e moshës 15-44-vjeçare.
Kjo ndodh kryesisht për arsye të mungesës së depistimit të hershëm, mungesës së ndërgjegjësimit të 
grave rreth sëmundjes, si dhe stigmës që lidhet me kancerin e qafës së mitrës. 

HPV-ja është një virus që transmetohet seksualisht, jeton në lëkurë ose membranat mukoze 
dhe zakonisht nuk shoqërohet me simptoma/shenja.
Simptomat e kancerit të qafës së mitrës përfshijnë gjakderdhje vaginale, rrjedhje, dhimbje 
gjatë urinës, dhimbje të stomakut, të zorrës së hollë, lezione apo tumor. Megjithatë, në 18% të 
kohës së zhvillimit kanceri i qafës së mitrës nuk shfaq shenja dhe simptoma deri në momentin 
kur është tepër vonë.
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KUSH ËSHTË E RREZIKUAR?
Çdo grua është e rrezikuar. Disa gra shfaqin shenja 
të dukshme të lythave gjenitalë, ose kanë ndryshime 
parakanceroze në cerviks. Megjithatë, arritjet shkencore 
ofrojnë mënyra për ta parandaluar infeksionin HPV përmes 
vaksinimit dhe për të kapur e trajtuar lezionet/dëmtimet 
parakanceroze pasi ka ndodhur infeksioni. 
Kanceri i qafës së mitrës prek më së shumti një grua, e cila:
• Pas menstruacioneve të para i ka filluar herët 
 marrëdhëniet seksuale;
• Ka ose ka pasur shumë partnerë seksualë;
• Ka qenë ose është e ekspozuar ndaj infeksioneve 
 seksualisht të transmetueshme;
• Ka qenë ose është duhanpirëse;
• Ka imunitet apo rezistencë të ulët 
 ndaj sëmundjeve.

Çfarë duhet të bëj për të 
mbrojtur veten nga kanceri i 
qafës së mitrës 
Gratë duhet të kenë njohuritë e duhura për 
të shmangur zhvillimin e kancerit të qafës 
së mitrës. Një mënyrë e shëndetshme jetese 
është thelbësore për parandalimin parësor të 
sëmundjes. Çfarë mund të bëjë një grua:

Depistohuni për kancerin e qafës së mitrës

Depistimi i hershëm dhe trajtimi i 
menjëhershëm mund të shpëtojnë 
jetën. Gratë duhet të flasin me ofruesit e 
shërbimit shëndetësor rreth mundësive 
për depistimin e kancerit të qafës së 
mitrës, trajtimin dhe vaksinimin e HPV-së.

Bëni rregullisht ushtrime 

Hani fruta dhe perime

Qëndroni larg duhanit dhe alkoolit 

Vizitoni ofruesin e shërbimit shëndetësor 
për kontrolle të rregullta

Flini mjaftueshëm 
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Pse është e nevojshme të vaksinohem ndaj HPV?
Një vaksinë që të mbron nga infeksioni HPV shërben për të parandaluar kancerin e qafës 
së mitrës. Vaksina HPV është provuar si e efektshme në parandalimin e infeksionit të 
shkaktuar nga tipet e HPV-së që shkaktojnë kancerin.

Studimet tregojnë se vaksinat janë të sigurta dhe shumë të efektshme, nëse aplikohen para 
infektimit me HPV, pra, përpara fillimit të aktivitetit të parë seksual. Prandaj, Organizata 
Botërore e Shëndetësisë rekomandon vaksinimin e vajzave në moshën 9-13-vjeçare.

Vaksinimi, një mjet fillestar parandalues, duhet të ndërthuret me një program depistimi. 
Depistimi dhe trajtimi reduktojnë rrezikun nga kanceri i qafës së mitrës dhe zvogëlojnë 
ndjeshëm numrin e rasteve me rezultate jonormale të depistimit që mund të kërkojnë 
ndjekje.

Çfarë është depistimi për Kancerin e Qafës së Mitrës?
Depistimi për kancerin e qafës së mitrës është ekzaminimi/kontrolli për të kapur fazat 
parakanceroze dhe kancerin te gratë, të cilat nuk kanë ende shenja dhe mund të ndihen të 
shëndetshme. Programet e parandalimit të kancerit të qafës së mitrës synojnë të depistojnë 
pjesën më të madhe të mundshme të grave që janë në objektiv të programeve kombëtare, si dhe të 
sigurojnë menaxhimin e duhur për të gjitha ato që kanë rezultat pozitiv ose anormal të testimit. 
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Rezultati kryesor pozitiv i depistimit është zvogëlimi i kancerit të qafës së 
mitrës nëpërmjet zbulimit dhe trajtimit të rasteve të parakancerit, përpara 

se ato të përparojnë në kancer.

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSh) rekomandon që depistimi i grave për 
kancerin e qafës së mitrës të bëhet ndërmjet moshës 30 dhe 49-vjeçare; depistimi, 

qoftë edhe vetëm një herë, ul shkallën e vdekjeve nga kanceri i qafës së mitrës.

Aktualisht janë në dispozicion disa lloje testesh depistuese: Pap-testi, kontrolli pamor 
me acid acetik/VIA, testimi për HPV.

Meqenëse jo të gjitha gratë me rezultate pozitive në depistimin e qafës se mitrës kanë 
parakancer, një test diagnostikues pasues përdoret për diagnozën përfundimtare ose 
konfirmimin e parakancerit apo kancerit. Testet diagnostike më të përdorura për 
parakancerin e qafës së mitrës janë kolposkopia, biopsia dhe kyretazhi endocervikal 

(ECC).

Metodat e mjekimit të parakancerit të qafës së mitrës mund të jenë amputive 
(shkatërrimi i indeve anormale me djegie ose ngrirje), ose me heqje (heqje 

kirurgjikale e indeve anormale).
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Çfarë është PAP-TESTI 

Pap-testi, i cili quhet edhe “Pap-Smear”, është një ekzaminim i qafës 
së mitrës për të kapur ndryshimet e qelizave që mund të ndodhin në të 

dhe që mund të shkaktojnë kancer. Me një pajisje plastike ose metalike 
(spekulum), si dhe me një furçë të vogël, mjeku shkëput disa qeliza nga qafa 

e mitrës së një gruaje. 

Shumica e grave nuk e ndiejnë fare këtë ekzaminim. Vetëm disa prej tyre 
ndiejnë një shtrëngim të lehtë gjatë fshirjes me furçën e hollë. Qelizat e marra 
vendosen mbi një lamë, fiksohen dhe dërgohen në laborator për t’u parë me 
mikroskop. Kur analizës së pap-testit i del përgjigjja “jo normale”, kjo nuk do 
të thotë që është konstatuar kancer. Arsyeja më e zakontë për një pap-test 
jonormal janë infeksionet vaginale ose të qafës së mitrës, të cilat shkaktojnë 
ndryshime qelizore në qafën e mitrës. 

Këto ndryshime duhet të ndiqen nga afër, derisa situata të bëhet krejt 
normale. Në disa raste nevojitet trajtim mjekësor. Pap-testet e përsëritura 

dhe trajtimi përkatës ndihmojnë për të parandaluar shumicën e 
tipeve të kancerit të qafës së mitrës. Pas bërjes së pap-testit dhe 

përgjigjes “jo normale” të tij këshillohet të bëhet kolposkopia.



9

Çfarë është qasja përmes një vizite të vetme?

Qasja përmes një vizite të vetme është një mënyrë, nëpërmjet së cilës mund të përfitojnë gratë që nuk kanë 
akses në shërbime të kancerit të qafës së mitrës, si për shembull, gratë në zonat rurale. Kjo realizohet përmes 
kontrollit pamor me acid acetik dhe trajtimit me krioterapi.
Kontrolli pamor me acid acetik (VIA) është një metodë për zbulimin e ndryshimeve të hershme 
qelizore në qafën e mitrës. VIA kërkon përdorimin e një spekulumi, të një burimi drite, të acidit 
acetik 3-5% dhe të një ofruesi të trajnuar të kujdesit shëndetësor. Ofruesi kryen një ekzaminim 
me spekulum, duke kontrolluar me kujdes qafën e mitrës për shenja të dukshme e të dyshimta të 
kancerit ose parakancerit. Me anë të një tamponi të madh pambuku, aplikohet lirshëm në qafën 
e mitrës një tretësirë acidi acetik 3-5%. Pas heqjes së tamponit të pambukut, ofruesi pret për të 
paktën një minutë, kohë gjatë së cilës çdo zonë që bëhet e bardhë e zbehtë thjesht për shkak 
të inflamacionit ose ndryshimeve fiziologjike të qelizave (metaplazi), do të zhduket. Zbardhjet e 
shkaktuara nga acidi në qafën e mitrës, që nuk zhduken pas një minute, ka gjasa të jenë të lidhura 
me parakancer ose kancer të qafës së mitrës. 
Krioterapia. Zonat e lidhura me parakancer mund të trajtohen me krioterapi. Krioterapia eliminon 
zonat parakanceroze në qafën e mitrës me anë të ngrirjes (metodë amputive). Ajo përfshin aplikimin 
në qafën e mitrës të një disku metalik shumë të ftohur (kriosondë) dhe ngrirjen e zonave anormale 
(së bashku me zonat normale) të mbuluara nga ai. Tejftohja e kriosondës kryhet duke përdorur një 
enë me dioksid karboni (CO2) të kompresuar ose oksid azoti (N2O) të gaztë. Zgjat rreth 15 minuta 
dhe në përgjithësi tolerohet mirë, me përjashtim te disa shqetësimeve të lehta. Ajo mund të kryhet 
pa anestezi. Pas krioterapisë, zona e ngrirë kthehet në epitel normal.
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Cila është situata aktuale në shqipëri lidhur me luftën 
kundër Kancerit të Qafës së Mitrës?

Shqipëria nuk ka ende një program kombëtar të qëndrueshëm të depistimit për të luftuar 
rastet në rritje të kancerit të qafës së mitrës. Metodat aktuale të depistimit, të tilla si Pap-
testi, nuk janë të disponueshme në të gjithë vendin, por vetëm në disa rrethe të mëdha; 
VIA nuk aplikohet megjithëse një metodë me kosto minimale dhe e shpejtë në rezultate. 
Ndërsa trajtimi për kancerin kryhet vetëm në Tiranë. Së fundmi ka përfunduar hartimi 
i udhërrëfyesit dhe i protokolleve për mënyrën se si duhet punuar për kontrollin dhe 
parandalimin e kancerit të qafës së mitrës në shërbimet e kujdesit parësor.

Në janar të vitit 2016, Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin ka nisur zbatimin 
e një projekti të ri, të emërtuar “Parandalimi dhe kontrolli i kancerit të qafës së mitrës 
në Shqipëri”, mbështetur nga Federata Ndërkombëtare e Planifikimit Familjar (IPPF), me 
qëllim që të kontribuojë në parandalimin dhe kontrollin e kancerit të qafës së mitrës te 
gratë e moshës 30-49-vjeçare. Ky projekt do të zbatohet deri në vitin 2017 në Tiranë dhe në 
Vlorë. 
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Përpos aktiviteteve për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të përmirësuar edukimin e grave mbi 
rëndësinë e depistimit për kancerin e mitrës, në dy klinikat tona do të ofrohen edhe këto shërbime:

• Këshillim për kancerin e qafës së mitrës;
• Depistim i lezioneve/dëmtimeve parakanceroze përmes VIA – kontroll pamor me acid acetik;
• Trajtim i lezioneve parakanceroze me krioterapi menjëherë pas identifikimit, mundësisht përpara 

se gruaja të kthehet në shtëpi; 
• Depistim i lezioneve parakanceroze nëpërmjet Pap-testit;
• Diagnositikim nëpërmjet kolposkopisë;
• Referim 
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Çfarë duhet të dijë një grua

• Kanceri i qafës së mitrës mund të parandalohet – një mënyrë e 
shëndetshme jetese, depistimi dhe vaksinimi, janë thelbësorë.

•  Kanceri i qafës së mitrës shkaktohet thuajse gjithmonë nga 
një virus i zakonshëm – Virusi i Papilomës Humane (HPV), i cili 
transmetohet seksualisht. 

•  HPV-ja është i zakonshëm, por vetëm tipet e infeksionit HPV që 
shkaktojnë kancerin dhe janë të vazhdueshëm, mund të çojnë në 
kancer.

•  Depistimi i hershëm dhe trajtimi i menjëhershëm mund t’ju 
shpëtojnë jetën. Gratë duhet të flasin me ofruesit e shërbimit 
shëndetësor lidhur me mundësitë për depistim të kancerit të 

qafës së mitrës, trajtim dhe vaksinim ndaj HPV-së.
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