Urmarirea si tratamentul dupa
un test Papanicolau anormal

ECCA

• Un rezultat anormal semnifica faptul ca exista celule
anormale la nivelul colului uterin, depistate prin
test Papanicolau. De obicei, aceste modificari sunt
usoare si nu inseamna ca aveti cancer. Reprezinta
insa un semnal de alarma si aceasta afectare trebuie
urmarita cu atentie.

Cum poti beneficia de gratuitate pentru testul
Babes-Papanicolau?
In Romania, poti beneficia de gratuitate pentru testul
Babes-Papanicolaou in cadrul „Programului National
pentru depistarea activa precoce a cancerului de col uterin
prin screening organizat” care urmareste sa determine
prezenta sau absenta celulelor anormale aflate in stadii
initiale, cand pot fi indepartate usor, inainte de a se
transforma in celule canceroase (maligne.

Informatii suplimentare la medicul de familie si la medicul
specialist ginecolog.
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Pentru a participa la screening, este nevoie sa te
programezi la medicul de familie calificat in prelevarea
testului Babes-Papanicolaou, acreditat sa participe in
programul national de screening.

• Urmarirea, dupa obtinerea unui rezultat anormal al
testului Papanicolau, presupune repetarea testului
Papanicolau sau o examinare mai amanuntita a
colului uterin printr-o colposcopie.
• Celulele anormale de la nivelul colului uterin care nu
dispar de la sine, sau prezinta un grad crescut de
anormalitate, trebuie indepartate pentru a scadea
riscul de aparitie a cancerului de col uterin. Astfel de
tratamente sunt foarte simple, au o rata crescuta de
succes si pot fi efectuate in ambulator.

• Rezultat anormal al testului Papanicolau?
• Ce se va intampla imediat dupa aflarea rezultatului?
• Ce este o colposcopie?
• Ce este o biopsie?
• Ce se intampla dupa realizarea biopsiei?
• Care sunt tratamentele posibile?
• Ce se intampla dupa tratament?
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Rezultat anormal al testului
Papanicolau?

Ce este o colposcopie?

Un rezultat anormal semnifica faptul ca exista celule
anormale la nivelul colului uterin. In mod obisnuit, aceste
modificari sunt usoare si nu inseamna ca aveti cancer.
Multe dintre femeile care au obtinut un rezultat anormal
la testul Papanicolau nu necesita masuri speciale, insa o
parte dintre ele au nevoie de tratament si de urmarire atenta
pentru a preveni aparitia cancerului de col uterin.
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Ce se va intampla imediat dupa
aflarea rezultatului?
Exista mai multe posibilitati de obtinere a unui rezutat
anormal la testul Papanicolau.
Rezultat:

ASC-US

ASC-H

Semnificatie:

Ce se indica?

• Un nou test Pap in 6 luni,
Test de identificare a HPV (Virusul
Nu este normal, dar nu este nici •Papilloma,
care poate determina
anormal in mod clar
aparitia cancerului de col uterin),
• Colposcopie
Modficarile nu sunt foarte grave,
dar exista semne de grad inalt, Colposcopie
de boala

LSIL

Usor anormal, indicand faptul ca • Nou test Pap in 4 sau 6 luni,
este prezent un oarecare grad
• Colposcopie
de afectare

HSIL

Moderat sau sever anormal,
indicand o afectare de grad inalt Colposcopie

Colposcopia este o procedura care presupune examinarea
amanuntita a colului uterin cu ajutorul unui microscop
special numit colposcop.
O colposcopie este foarte asemanatoare, din punctul de
vedere al pacientei, cu un test Papanicolau si nu produce
nici un disconfort deoarece colposcopul nu este introdus
in vagin.

Ce este o biopsie?
Daca medicul observa zone anormale in timpul colposcopiei,
el va preleva un mic esantion din tesutul anormal – o biopsie.
Biopsia este trimisa la un laborator unde va fi examinata la
microscop.Orice anomalie descoperita in urma biopsiei va
fi incadrata intr-un anumit grad pentru a-l ajuta pe medicul
ginecolog in decizia asupra tratamentului.

Ce se intampla dupa realizarea
biopsiei?
Rezultatele anormale obinute in urma biopsiei sunt numite
Neoplazii Cervicale Intraepiteliale (CIN). Acestea pot fi de
diferite grade, de la CIN 1 la CIN 3, in functie de gravitatea
anormalitatii.
Rezultat:
normal

CIN 1

Semnificatie:

Ce se intampla in faza
urmatoare?

Nu au fost depistate
celule anormale

Este indicat un nou test Papanicolau in
termen de un an

Grad usor de anomalie

In mod obisnuit, aceste celule vor
disparea de la sine, fara tratament. Este
indicat un nou test Pap, o colposcopie
sau o biopsie in termen de 4-6 luni.

CIN 2 sau 3 Anomalie moderata sau
severa

Se recomanda tratament.

Cancerul de col uterin apare la nivelul colului uterin,
partea uterului care se deschide in vagin.
Cancerul este determinat de Virusul uman Papilloma
(HPV). Acest virus determina aparitia de celule anormale
la nivelul colului uterin, care se pot dezvolta, cu aparitia
unui cancer de col. Acest proces dureaza in general un

Care sunt tratamentele posibile?
Tratamentele sunt necesare pentru indepartarea celulelor
cervicale anormale inainte de a se inmulti, ducand la aparitia
cancerului de col uterin. Acest tratament consta intr-o
manopera simpla realizata in cabinetul ginecologului sau in
ambulator, intr-o clinica de specialitate.
Exista mai multe metode de tratamet, toate la fel de eficiente :
•C
 rioterapia – zona anormala de tesut este inghetata si
indepartata.
•T
 ratament cu laser – zona anormala de tesut este
indepartata cu ajutorul laserului
• Diatermia - zona anormala de tesut este indepartata cu
ajutorul unei mici bucle de sarma incalzita cu ajutorul
curentului electric
• Conizatia – zona anormala este indepartata prin taierea
unei zone de tesut in forma de con.

Ce se intampla dupa tratament?
Tratamentul de indepartare a zonelor anormale depistate la
nivelul colului uterin inregistreaza o rata mare de succes,
majoritatea femeilor fiind vindecate. Doar un mic numar de
femei vor necesita in continuare alte tratamente. In cazul
efectuarii unor tratamente, este important sa va prezentati
regulat pentru control pana cand medicul va va indica sa
efectuati aceste teste la intervale mai lungi – pana la un an.
Tratamentele nu afecteaza, in general, viata sexuala si
abilitatea de a avea copii.

numar de ani si nu determina simptome decat intr-un
stadiu avansat.
Screening-ul cancerului de col uterin este singura metoda
de depistare a celulelor anormale in stadii incipiente,
inainte de a se transforma malign, cand pot fi indepartate
usor.

