
ЗАЩО СКРИНИНГЪТ Е ВАЖЕН?
Всяка жена е възможно да развие рак на маточната шийка, като рискът се 
пови шава с възрастта. Важно е болестта да се установи в ранен стадий, кога то 
е напълно лечима. Много от раковите образувания на женската полова сис
тема са преканцерози или тумори от първа степен, които могат да бъдат от
странени хирургично, без да се налага последваща химиотерапия. 

КАКВО ПРИЧИНЯВА ЗАБОЛЯВАНЕТО?
Различни щамове на човешкия папиломен вирус (HPV) или инфекция, преда
вана по полов път, са найчестия причинител на рака на маточната шийка. Този 
вирус е много често срещан и повечето инфектирани лица не се разболяват от 
рак. Това означава, че освен папилома вирусната инфекция, има и редица други 
фактори, които допринасят за разви тието на заболяването. 
 
КАК МОГА ДА СЕ ПРЕДПАЗЯ?
Можете да намалите рискoвете от развитие на рак на маточната шийка, като си 
правите редовни надеждни профилактични прегледи и скринингови тестове. 
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НАДЕЖДЕН СКРИНИНГ ПО НАЙ-НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА

ЗАЕДНО В ПРЕВЕНЦИЯТА НА  
РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА



ДИАГНОСТИКА
Скрининговите тестове могат да помогнат за откриване на рак на маточната шийка 
и предракови клетки, които могат да се развият в рак на маточната шийка. Повечето 
насоки предлагат да се започне скрининг за рак на маточната шийка и предракови 
промени на 21годишна възраст.
За извършване на PAP тест, Вашият лекар взима натривка от шийката на матката, коя
то проба след това се изследва в лаборатория за аномалии.
PAP тест може да открие анормални клетки в шийката на матката, включително ра
кови клетки и клетки, които показват промени, които увеличават риска от рак на ма
точната шийка.
PAP тестът може да открие анормални клетки в шийката на матката, включително 
ра кови клетки и клетки с изменения, които увеличават риска от развитие на заболя
ването.

РИСКОВИ ФАКТОРИ   
 Много сексуални партньори. Колко
то поголям е броят на сексуалните 
партньори, толкова поголям е шан
сът ви да придобиете HPV.

 Ранна сексуална активност. Сексът 
в ранна възраст увеличава риска от 
HPV.

 Други инфекции, предавани по полов 
път (ППИ). Наличието на други ППИ 
като хламидия, гонорея, сифилис и 
ХИВ / СПИН увеличава риска от HPV.

 Отслабена имунна система. Поверо
ятно е развитието на рак на маточ
ната шийка, ако имунната система 
е отслабена от друго здравословно 
състояние и е наличен HPV щам.

 Пушене. Пушенето е свързано с 
плоскоклетъчен рак на маточната 
шийка.

 Прием на орална контрацепция

ПРЕВЕНЦИЯ 
 Правете редовно PAP тест – чрез него 
могат да бъдат диагностицирани пред
раковите и раковите състояния на ма
точната шийка. Препоръчва се такива 
рутинни изследвания да се провеждат 
всяка година след 21годишна възраст;

 Правете секс със презерватив – презер
вативите предпазват от всички видове 
полово предавани инфекции;

 Ограничете бройката на сексуалните си 
партньори;

 Преустановете тютюнопушенето.
 Попитайте Вашия гинеколог за възмож
ността да си направите ваксина срещу 
папилома вирус. Ваксината включва 
повечето от високорисковите щамове 
на папилома вируса. Найдобре е, ако 
ваксината се направи в пубертета преди 
започване на половия живот, но може 
да се направи и до 26та година

СИМПТОМИ

Въпреки, че ранният стадий на рак на маточната шийка обикновено не води до призна
ци или симптоми, препоръчително е да обръщате внимание на различните сигнали, 
които тялото Ви изпраща, и да търсите лекарска помощ при всеки появил се проблем.
Признаците и симптомите на понапредналия рак на маточната шийка включват:

 Вагинално кървене след полов акт, между менструациите или след менопаузата
 Нетипични вагинални секрети
 Тазова болка или болка по време на полов акт



ПРЕДИМСТВА НА ТЕЧНО БАЗИРАНАТА ЦИТОЛОГИЯ
 Намалява се рискът от получаване на фалшивоотрицателни резултати. 
 64.4% увеличение на откриването на високостепенните изменения в епителните 
клетки

 С една проба могат да се направи последващо HPV генотипиране, без да се на
лага нов гинекологичен преглед

 Детектиране на 14 високорискови HPV генотипа с индивидуално установяване 
на генотипа 16 и 18.

 Значително се намалява честотата на незадоволителните проби 
 При наличие на замърсена с кръв проба, ТБЦ предоставя подобра информация
 Инфекциозни микроорганизми като се виждат подобре при ТБЦ  
 Ефикасно запазване на клетките при транспортиране в течна среда (100% от 
събраните клетки достигат до лабораторията)

НЕДОСТАТЪЦИ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА PAP ПРОБА
 За да бъде задоволителен резултатът, са необходими значително поголям 
брой клетки 

 Покрива неравномерно цялото стъкло, зависещо от опита на оператора
 Хетерогенно разпределение на материала
 Възможни разлики при фиксирането
 Тъмен фон
 Кратък срок от вземане на пробата до оцветяването

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТЕСТВАНЕ
 При жени на възраст между 21 и 29 се препоръчва извършването на PAP тест на 
всеки три години;

 При жените между 30 и 65годишна възраст се препоръчва изследване за 
HPVинфекция на всеки 5 години и PAP тест на всеки 3 години или комбинация от 
двата теста на всеки 5 години;

 При жени над 65годишна възраст с отрицателни резултати от теста в последни
те 10 години не се препоръчва продължаване на скрининга.

ВЗЕМАНЕ  
НА ПРОБА ПО  

КОНВЕНЦИОНАЛЕН 
НАЧИН

ВЗЕМАНЕ  
НА ПРОБА В 

ТЕЧНА СРЕДА 
(технология  

BD SurePath™)


