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Abnormal Pap test results

Абнормалности утврђене
Пап-тестом
Шта је Пап-тест?
Пап-тест (Папаниколау тест) је брз и једноставан тест
којим се утврђују абнормалне (неправилне) промене
на грлићу материце. Ако се ове промене пронађу
и третирају раније – могло би се спречити до 90%
случајева најчешћих облика рака на грлићу материце.

Шта значи незадовољавајући Пап-тест?
Незадовољавајући Пап-тест значи да се лабораторијском
анализом нису могле најбоље видети ћелије да би се
направио извештај. У таквом случају могу затражити да
поновите Пап-тест. То није разлог за узбуну.
Понекад Пап-тест може показати знаке упале
(инфламације). Ако су пак резултати задовољавајући –
рећи ће вам да следећи Пап-тест треба да урадите за
две године.

Шта значи абнормални резултатПап-теста?
Абнормални резултат Пап-теста значи да се неке
од ћелија грлића материце на неки начин разликују
од нормалних ћелија. То се догађа у једном од 15
случајева. Абнормални резултат веома ретко значи рак
грлића материце; абнормалност може бити због низа
разлога.

Типови абнормалности
Абнормалности могу бити веће или мање.

Мање абнормалности
То су мање промене које обично нестају током времена.
Већина оваквих промена настаје услед инфекције Human Papilloma Virus (HPV). Ово је врло уобичајено
и 4 од 5 жена ће бити изложено овом вирусу (HPV) у
некој фази свог живота. Код већине жена са HPV неће
се развити рак грлића материце.
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HPV се преноси полним контактом (преко коже). Организам се
обично ослободи овог вируса за период од 1-2 године. Када су
одређени типови HPV вируса присутни више година, онда је
повећан ризик од рака грлића материце.

Третман код мањих абнормалности
Ако су ваши претходни Пап-тест резултати били нормални,
лекар ће вас упутити на поновљени Пап-тест за годину дана.
То даје могућност организму да се ослободи HPV инфекције и да
абнормалности саме од себе нестану.
да ће ваш лекар употребити инструмент под именом колпоскоп
којим се омогућује преглед грлића материце ради провере
величине и врсте абнормалности.
Неке жене са мањим абнормалностима могу бити директно
упућене на колпоскопију, без потребе да се поново ради
Пап-тест.

Абнормалности вишег степена
Абнормалности вишег степена су озбиљније промене на грлићу
материце које, ако се ништа не предузме, имају већу шансу
да се развију у рак. Обично је потребно до 10 година да се
абнормалности високог степена претворе у рак.

Третман код вишег степена абнормалности
Ако је пронађен виши степен абнормалности, ваш лекар опште
праксе ће вас упутити специјалисти на даље испитивање –
колпоскопију. У току колпоскопије може се узети мали узорак
ткива (биопсија) и послати лабораторији на анализу.
Постоји више могућности за лечење, зависно од степена
абнормалности. За отклањање абнормалних ћелија са грлића
материце користе се разне методе од којих већина захтева да
останете један дан у болници.
За више информација о резултатима Пап-теста
и абнормалностима, или да наручите књижицу “Паптест резултати – водич за жене код којих су пронађене
абнормалности’’ (Pap test Results- A guide for women with
an abnormal Pap test) позовите The Cancer Council Victoria’s
Cancer Helpline 13 11 20 или посетите www.papscreen.org.au
За више информација на српском, позовите 03 9209 0169.
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