MATERIAŁY DLA PACJENTÓW

CYTOLOGIA
Cytologia jest niezwykle cennym badaniem w profilaktyce i diagnostyce raka szyjki macicy.
Pozwala wykryć nie tylko stany zapalne i określić ich przyczynę, ale także uchwycić wczesne
zmiany nowotworowe, kiedy nie powodują one żadnych dolegliwości i – co najistotniejsze –
kiedy są całkowicie uleczalne. Wartość badania cytologicznego zależy od oceny i interpretacji
zmian morfologicznych oraz ich prawidłowej klasyfikacji, która jest cenną informacją dla lekarza prowadzącego o dalszym kierunku leczenia i terminie następnego badania.
To potoczne określenie badania cytologicznego, które jest badaniem przesiewowym w kierunku raka szyjki macicy. Polega ono na mikroskopowej ocenie rozmazu pobranego z tarczy
i kanału szyjki macicy. Badanie nie jest bolesne. Jak każde badanie ginekologiczne tak i to
wymaga od kobiety ogólnego rozluźnienia się. Cytologia nie powinna być wykonywana
wcześniej niż w 4 dniu po miesiączce i nie później niż w 4 dniu przed następną miesiączką.
Najlepszym czasem na wykonanie badania cytologicznego jest okres między 10 a 18 dniem
cyklu miesiączkowego. W dzisiejszych czasach, badanie to jest rutynowym, wykonywanym
przez wszystkich lekarzy ginekologów. Badanie cytologiczne powinno być regularnie powtarzane od czasu rozpoczęcia współżycia płciowego. Wszystkie kobiety po 25. roku życia powinny wykonywać cytologię przynajmniej raz na trzy lata – takie zalecenie dotyczy masowych badań przesiewowych, czyli tzw. skryningu raka szyjki macicy. Każda kobieta, która
rozpoczęła współżycie seksualne powinna je przeprowadzać: najpierw raz w roku przez 3 - 4
lata, a później nie rzadziej niż co trzy lata. Jeżeli kobieta była już w ciąży, dwa razy powinna
wykonywać badanie w I i III trymetrze ciąży, tj. w okresie 1-3 i 7-9 miesiąca ciąży. W przypadku skłonności do nadżerki badanie cytologiczne powinno być stale powtarzane. Badanie
cytologiczne może być wykonywane w każdym wieku. U kobiet z grupy wysokiego ryzyka
wystąpienia raka szyjki macicy badania należy powtarzać częściej.
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Kilka dni przed badaniem nie należy stosować leków miejscowych dopochwowo ani też płukania pochwy. Pacjentka powinna powstrzymać się od stosunków płciowych co najmniej 24
godziny przed badaniem. Nie należy poddawać się również badaniu ginekologicznemu w ciągu
24 godzin przed badaniem cytologicznym.
Pacjentka wygodnie kładzie się na fotelu ginekologicznym. Lekarz przykłada wziernik dopochwowy tak, aby było widać szyjkę macicy. Następnie ginekolog usuwa na wacik czop śluzowy
w ujściu zewnętrznym szyjki macicy, a następnie pobierany jest materiał komórkowy. Komórki
złuszczają się poprzez pocieranie powierzchni tkanek pochwy specjalnymi narzędziami, np.
szczoteczką do wymazów cytologicznych.
MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU
Występujące niekiedy plamienia nie powinny niepokoić. Brak istotnych powikłań. Badanie
może być powtarzane wielokrotnie.
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