Polish

Nieprawidłowe wyniki wymazu
z szyjki macicy
Czym jest wymaz z szyjki macicy?

Rodzaje nieprawidłowości

Wymaz z szyjki macicy jest szybkim i prostym
badaniem pozwalającym wykryć ewentualne zmiany
chorobowe w komórkach szyjki macicy pacjentki.
Wczesne wykrycie takich zmian i rozpoczęcie
leczenia w 90% procentach przypadków pozwala
zapobiec rozwojowi raka szyjki macicy.

Nieprawidłowości można podzielić na nieprawidło
wości niskiego i wysokiego stopnia.

Nieprawidłowości niskiego stopnia
Są to niewielkie zmiany, które zazwyczaj ustępują
z czasem. Większość nieprawidłowości niskiego
stopnia jest efektem infekcji spowodowanych
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Wirus
ten jest bardzo powszechny i 4 na 5 kobiet ma z
nim styczność w swoim życiu. Większość kobiet
zainfekowanych wirusem HPV nie zapada na raka
szyjki macicy.

Co oznacza niezadowalający wynik
wymazu z szyjki macicy?
Niezadowalający wynik wymazu z szyjki macicy
oznacza, że pracownicy laboratorium nie byli w
stanie wystarczająco dobrze zobaczyć komórek
wymazu, aby móc poddać je ocenie. W takim
przypadku lekarz może zalecić powtórzenie
badania. Nie jest to powód do żadnych obaw.

Wirus HPV jest przenoszony przez kontakt skóry
z okolic genitalnych. Zazwyczaj organizm niszczy
aktywnego wirusa w sposób naturalny w ciągu
1-2 lat. Jeżeli pewne typy wirusa HPV utrzymują
się przez kilka lat, ryzyko rozwoju raka szyjki
macicy wzrasta.

Niekiedy wymaz z szyjki macicy może wykazać
oznaki stanu zapalnego. Jeżeli poza tym wynik testu
był prawidłowy, pacjentka zostanie poproszona o
powtórzenie badania za dwa lata.

Leczenie nieprawidłowości niskiego stopnia

Co oznacza nieprawidłowy wynik
wymazu z szyjki macicy?

Jeżeli wyniki poprzednich badań były prawidłowe,
lekarz zaleci następne badanie za rok. W tym
czasie organizm będzie miał okazję samoistnie
zwalczyć infekcję spowodowaną przez wirus HPV,
a nieprawidłowości będą mogły ustąpić.

Nieprawidłowy wynik wymazu oznacza, że
niektóre komórki szyjki macicy odbiegają nieco
od normy. Zdarza się tak w przypadku 1 na 15
wykonanych badań. Nieprawidłowy wynik bardzo
rzadko jest równoznaczny z rakiem szyjki macicy,
a nieprawidłowości mogą być konsekwencją wielu
innych czynników.

W przypadku, gdy wynik ponownego badania
będzie nieprawidłowy, pacjentka zostanie
skierowana do specjalisty na kolposkopię. Badanie
to polega na umieszczeniu przez pochwę wziernika,
który pozwala lekarzowi zobaczyć powiększony
obraz szyjki macicy i sprawdzić naturę wykrytych
nieprawidłowości.
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Niektóre kobiety, u których stwierdzono
nieprawidłowości niskiego stopnia mogą być
skierowane bezpośrednio na kolposkopię bez
konieczności powtarzania wymazu z szyjki macicy.

Istnieje wiele opcji leczenia, w zależności od
tego, jak poważne są zmiany. Różne są też
metody usuwania chorobowo zmienionej tkanki
szyjki macicy, a większość z nich wymaga tylko
jednodniowego pobytu w szpitalu.

Nieprawidłowości wysokiego stopnia

Aby zasięgnąć bliższych informacji na temat
wyników wymazu z szyjki macicy i możliwych
nieprawidłowości lub zamówić broszurę Wyniki
wymazu z szyjki macicy – opis nieprawidłowości,
skontaktuj się z infolinią Wiktoriańskiej Rady ds.
Chorób Nowotworowych pod numerem 13 11 20
lub odwiedź stronę www.papscreen.org.au.

Nieprawidłowości wysokiego stopnia to
poważniejsze zmiany komórek szyjki macicy, które
nie leczone mogą łatwiej przekształcać się w
raka szyjki macicy. Proces ten trwa zazwyczaj do
dziesięciu lat.

W celu uzyskania bliższych informacji w języku
polskim prosimy telefonować pod numer
03 9209 0165.

Leczenie nieprawidłowości wysokiego stopnia
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
wysokiego stopnia lekarz ogólny kieruje pacjentów
do specjalisty w celu wykonania kolposkopii. W
trakcie tego badania może zostać pobrany mały
wycinek tkanki do badań laboratoryjnych (biopsja).

An English version of this fact sheet can be found
at www.papscreen.org.au
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