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A Ty zrobiłAś 
już cyTologię?
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ważny temat

badanie cytologiczne jest podstawo-
wym badaniem profilaktycznym szyjki 
macicy, które pozwala ocenić czy jej ko-
mórki są prawidłowe. rEgulArNiE Wy-
KoNyWANE bADANiE, jEST jAK DoTĄD 
NAjSKuTEczNiEjSzyM SPoSobEM 
WyKryWANiA rAKA SzyjKi MAcicy, 
KTÓry  jEST jEDNyM z NAjczęściEj 
STWiErDzANycH NoWoTWorÓW 
złośliWycH u KobiET W PolScE 

(6 miejsce w 2013 roku). Szacuje się, 
że dziennie diagnozuje się go u ok.  
10 kobiet, a 5 z nich umiera - często 
dlatego, że zbyt późno zgłosiły się do 
lekarza. rak szyjki macicy nazywany 
jest „cichym zabójcą”, gdyż jego rozwój 
jest powolny i może trwać nawet kilka-
naście lat nie dając żadnych objawów. 
Tymczasem cytologia pozwala na wy-
krycie stanu przednowotworowego 

lub choroby na wczesnym etapie, dając 
możliwość całkowitego wyleczenia.

PiErWSzA cyTologiA
NA PiErWSzE bADANiE cyTologicz-
NE PAcjENTKA PoWiNNA Się zgłoSiĆ 
Po uKoŃczENiu 25 roKu życiA (NAj-
PÓŹNiEj PrzED uKoŃczENiEM 30 r. ż). 
u niektórych kobiet zaleca się wykonanie 
pierwszego badania w jeszcze młodszym 
wieku. Należą do tej grupy nastolatki mo-
lestowane w okresie dojrzewania, kobiety 
zakażone wirusem HiV, bakterią Chlamydia 
trachomatis, palące tytoń oraz kobiety, któ-
re bardzo wcześnie rozpoczęły współżycie. 
u tych ostatnich zaleca się wykonanie ba-
dania nie później, niż wciągu 3 lat od inicja-
cji seksualnej.

PrzEbiEg i PrAWiDłoWE 
WyKoNANiE bADANiA
badanie odbywa się na fotelu ginekolo-
gicznym i polega na pobraniu przez leka-
rza lub położną wymazu z nabłonka szyjki 
macicy przy pomocy wziernika i specjalnej 
szczoteczki. Pobrany materiał jest następ-
nie przesyłany do pracowni cytodiagno-
stycznej, w której zostaje poddany ocenie 
pod mikroskopem. badanie cytologiczne 
nie należy do najprzyjemniejszych, może 
mu towarzyszyć uczucie lekkiego dy-
skomfortu, lecz jest całkowicie bezpieczne 
i w większości przypadków bezbolesne. 
badanie powinno być wykonywane co 
roku, natomiast jeżeli pacjentka nie jest 
obarczona czynnikami ryzyka zachorowa-
nia na raka szyjki macicy, a wcześniejsze 
wyniki rozmazów cytologicznych były 
prawidłowe, badanie cytologiczne można 
powtarzać co 3 lata.

PrzygoToWANiE Do 
bADANiA cyTologiczNEgo
NAjlEPSzyM MoMENTEM Do Po-
brANiA MATEriAłu jEST oKrES 
MięDzy 10 A 20 DNiEM cyKlu 
(MiNiMuM 3-4 DNi Po zAKoŃ-
czENiu KrWAWiENiA MiESiĄcz-
KoWEgo i MiNiMuM 4 DNi PrzED 
SPoDziEWANĄ MiESiĄczKĄ). 
Musi również upłynąć co najmniej  
24 godziny od ostatniego  
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badania ginekologicznego, dopo-
chwowego badania uSg lub stosun-
ku płciowego. badanie cytologiczne 
może być wykonane po upływie kil-
ku dni od zabiegu na pochwie lub 
szyjce macicy oraz od odstawienia 
leków dopochwowych. Przeciw-
wskazaniem do badania jest trwają-
ca infekcja dróg rodnych wraz z to-
warzyszącymi jej upławami.

WyNiK bADANiA
Wynik badania najczęściej jest 
przesyłany z pracowni cyto-
diagnostycznej z powrotem do  
lekarza prowadzącego. Większość 
pacjentek kojarzy wynik bada-
nia cytologicznego z klasyfikacją  
Papanicolau (PAP), która polegała 
na przyporządkowaniu do jednej 
z pięciu grup (i i ii grupa oznaczała 
wynik prawidłowy). obecnie obo-
wiązuje bardziej dokładny system 
bethesda ( TbS), w którym otrzy-
muje się wynik w postaci skrótu 
literowego lub bezpośredniego 
wskazania obecności komórek no-
wotworowych. Skrót NilM oznacza 
stan prawidłowy, pozostałe skróty 
natomiast wynik nieprawidłowy. 
Nie jest on jednoznaczny z wykry-
ciem raka szyjki macicy, bowiem  

iSTNiEjE SzErEg czyNNiKÓW MogĄ-
cycH SPoWoDoWAĆ NiEPrAWiDło-
Wy WyglĄD KoMÓrEK i zMiANy TE 
częSTo uSTęPujĄ SAMoiSTNiE bEz 
żADNEgo lEczENiA. zdarza się rów-
nież, że materiał został nieprawidłowo 
pobrany i jego jednoznaczna ocena 
jest niemożliwa. W takich przypadkach 
badanie cytologiczne należy powtó-
rzyć. interpretacji wyniku zawsze musi 
dokonać lekarz by podjąć decyzję 
o dalszym postępowaniu.

DAlSzA DiAgNoSTyKA 
W PrzyPADKu 
NiEPrAWiDłoWEgo WyNiKu
Dalsze postępowanie diagnostyczne 
zależy od wyniku badania i może pole-
gać na zleceniu powtórnego wykona-
nia cytologii po upływie określonego 
czasu. Ponadto wykonuje się badanie 
kolposkopowe, polegające na oglą-
daniu powierzchni szyjki macicy, po-
chwy i sromu przy pomocy urządzenia 
zwanego kolposkopem. Może być ono 
połączone z wykonaniem biopsji celo-
wanej szyjki macicy, czyli pobraniem 
wycinku z miejsc najbardziej „podej-
rzanych” do badania histologicznego. 
Kolejną metodą pozwalającą na we-
ryfikację wyników badania cytologicz-
nego jest test Hr- HPV (high-risk- HPV), 

wykrywający obecność rakotwórczych 
typów wirusa HPV. Nie wykrywa on 
zmian przednowotworowych, ani 
obecności raka, pozwala natomiast 
oszacować ryzyko wystąpienia takich 
stanów. ostatnią możliwością jest ko-
nizacja czyli diagnostyczno – terapeu-
tyczne wycięcie zmiany na szyjce ma-
cicy z oceną histologiczną uzyskanego 
materiału.

ryzyKo rozWoju 
NoWoTWoru SzyjKi MAcicy
rak szyjki macicy nie jest chorobą 
dziedziczną ani uwarunkowaną ge-
netycznie. Najczęstszą przyczyną za-
chorowań jest przewlekłe zakażenie 
rakotwórczymi typami wirusa HPV, do 
którego może dojść podczas stosunku 
płciowego.  Należy mieć świadomość, 
że istnieje około 200 typów wirusa, 
zarówno niegroźnych, jak i rakotwór-
czych, a zakażenie nim jest bardzo po-
wszechne. 

około 60% zachorowań na raka szyjki 
macicy występuje między 45 a 64 
rokiem życia, a ryzyko zachorowa-
nia wzrasta wraz z wiekiem, aż do 
60 roku życia, po czym widoczny 
jest jego znaczny spadek. Wczesne 
rozpoczęcie współżycia, duża liczba 
partnerów seksualnych, duża liczba 
porodów oraz wieloletnie palenie 
papierosów również zwiększa ryzyko 
zachorowania. Kolejnym czynnikiem 
jest niski status ekonomiczny oraz 
zakażenie wirusem HiV. 

ProFilAKTyKA rAKA 
SzyjKi MAcicy
badania pokazują, że szczepienie 
kobiet, które nie rozpoczęły jeszcze 
współżycia, znacznie zmniejsza ryzyko 
zachorowania na raka szyjki macicy. 
Nie daje ono jednak gwarancji, że się 
nie zachoruje, ponieważ  nie zabez-
piecza przed każdym rodzajem wirusa 
HPV, a także innymi czynnikami powo-
dującymi raka szyjki macicy.  W Polsce 
szczepienia te są rekomendowane 
w Programie Szczepień ochronnych, 

ważny temat

organizacja Kwiat kobiecości corocznie 
organizuje akcję „Piękna bo zdrowa” 
zachęcającą do regularnych badań 

ginekologicznych, w tym także cytologii. 
okazuje się, że wykonywało ją aż 96%  

Polek, które ukończyły 30 lat. 76 % kobiet 
w wieku od 20 do 39 lat wykonuje 

cytologię regularnie, co najmniej raz na 
dwa lata, natomiast po 40 roku życia 

częstotliwość ta maleje do 60%. 

Źródło: www.kwiatkobiecosci.pl
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jednak ze względu na wysokie koszty 
szczepionek, które nie są refundowa-
ne, mały odsetek kobiet korzysta z tej 
formy profilaktyki.

W PolScE, oD 2006 roKu rEAlizo-
WANy jEST PoPulAcyjNy ProgrAM 
ProFilAKTyKi i WczESNEgo WyKry-
WANiA rAKA SzyjKi MAcicy, PolE-
gAjĄcy NA PrzEProWADzANiu bEz-
PłATNycH, PrzESiEWoWycH bADAŃ 
cyTologiczNycH, KTÓrE SĄ rEFuN-
DoWANE PrzEz NFz. Dotyczą kobiet 
pomiędzy 25 a 59 rokiem życia, które 
nie były poddane badaniu cytologicz-
nemu w ciągu ostatnich 3 lat. W przy-
padku pacjentek, u których występuje 
zwiększone ryzyko zachorowania na 
raka szyjki macicy (np. zakażonych 
wirusem HiV, rakotwórczymi typami 
wirusa HPV, czy przyjmujących leki im-
munosupresyjne), zaleca się  kontrolę 
co 12 miesięcy. Na badanie można się 

zgłosić do każdej poradni ginekolo-
giczno-położniczej, która ma podpi-
saną umowę z NFz na jego realizację, 
lub do gabinetu położnej Poz, która 
posiada uprawnienia do pobierania 
wymazów. Dokładny wykaz placówek 
znajduje się na stronie internetowej 
NFz-u. Skierowanie nie jest wymaga-
ne, należy jedynie wypełnić specjalną 
ankietę.

W krajach rozwiniętych programy profi-
laktyczne, przyczyniły się do zmniejsze-
nia występowania choroby o 50-80 %.  
Wśród państw unii Europejskiej, Pol-
ska niestety przoduje w statysty-
kach dotyczących zachorowalności 
i umieralności na raka szyjki macicy. 
liczba kobiet, które zgłaszają się na 
badanie nadal nie jest zadowalająca.  
oKoło 1/3 PolEK PoDDAjE Się rEgu-
lArNiE bADANioM cyTologiczNyM. 
PrzyczyN TAKiEj SyTuAcji uPATru-

jE Się MiEDzy iNNyMi W NiEDoSTA-
TEczNEj EDuKAcji KobiET, KTÓrE 
NiE zDAjĄ SobiE SPrAWy, jAK DużE 
zNAczENiE DlA icH zDroWiA i życiA 
MA bADANiE cyTologiczNE. u części 
pacjentek badanie to błędnie kojarzy się 
z zabiegiem chirurgicznym i związanym 
z nim stresem, bólem i dyskomfortem. 
u wielu młodych kobiet panuje niesłusz-
ne przekonanie, że problem dotyczy je-
dynie kobiet w dojrzałym wieku i nie znaj-
dując u siebie czynników ryzyka, czy też 
niepokojących objawów, nie widzą po-
trzeby zgłoszenia się na badanie. Wniosek 
nasuwa się sam - należy położyć więk-
szy nacisk na edukację społeczeństwa  
i dołożyć wszelkich starań, aby przestało 
funkcjonować powiedzenie „nie będę się 
badać, bo jeszcze cos wykryją”. 

małgorzata Jordan
Pracownik Apteki
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Plakat reklamujący kampanię „Piękna bo zdrowa”

Źródło: www.kwiatkobiecosci.pl
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