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INFORMACINIS LAPAS APIE
GIMDOS KAKLELIO BIOPSIJĄ

BENDROJI INFORMACIJA
1. Jums įtariama gimdos kaklelio liga (patologija), todėl Jums siūlome atlikti gimdos kaklelio
biopsiją.
2. Gimdos kaklelio biopsija atliekama:
a. patikslinti gimdos kaklelyje citologiniu tyrimu nustatytus pakitimus;
b. patikslinti kolposkopu matomiems pakitimams gimdos kaklelyje.
3. Biopsija - tai audinio gabalėlio paėmimas histologiniam ištyrimui. Šis tyrimas yra daug tikslesnis
nei citologinis (tiriamos tik pavienės ląstelės), nes tiriami ląstelių sluoksniai (nustatomas
pažeidimo gylis ir pobūdis).
PASEKMĖS IR PAVOJAI, ATSISAKIUS GIMDOS KAKLELIO BIOPSIJOS
4. Nustačius pakitimus gimdos kaklelio citologiniam tyrime ar matant pakitimus apžiūrint ad oculus
(nenaudojant medicininės aparatūros) ar kolposkopu (optiniu prietaisu didinančiu vaizdą), būtinas
pakitusių audinių histologinis tyrimas. Tik remiantis histologiniu tyrimu galima nustatyti diagnozę
– patvirtinti įtariamus pakitimus, paneigti juos, ar diagnozuoti žymesnius nei įtariami pakitimai, o
po to skirti Jums tinkamą gydymą ir/ar stebėjimą. Kraujavimas, žymūs pakitimai citologiniame
gimdos kaklelio tyrime gali būti ir iki vėžinės ar onkologinės ligos simptomas, kurios laiku
nediagnozavus (t.y. neatlikus histologinio tyrimo) ir dėl to neskyrus adekvataus gydymo patologinis procesas gali progresuoti ir sukelti sunkius sveikatos sutrikimus, reikalauti ilgo ir
sudėtingo gydymo.
GIMDOS KAKLELIO BIOPSIJOS ESMĖ, POBŪDIS, TIKSLAS
5. Aštriu instrumentu ar elektros kilpute paimami gimdos kaklelio audinio gabalėlis (-iai) iš įtartinų
vietų.
6. Biopsijos tikslas - paimti ištyrimui gimdos kaklelio audinių gabalėlį (- ius) t.y. gauti medžiagą
histologiniam tyrimui ir pagal gautus tyrimo rezultatus spręsti dėl tolimesnio gydymo.
GIMDOS KAKLELIO BIOPSIJOS EIGA
7. Gimdos kaklelio biopsija atliekama be nuskausminimo ar suleidus anestetiko į gimdos kaklelį.
Moteris guldoma ant ginekologinės kėdės. Makštiniais skėtikliais išplečiama makštis, gimdos
kaklelis fiksuojamas. Aštriu instrumentu (mažomis žnyplėmis) ar elektros kilpute paimamas
gimdos kaklelio audinio gabalėlis (-iai) iš įtartinos vietos. Kraujavimas stabdomas koaguliuojant
eletrokoaguliatoriumi ar įdedant tamponą su specialiu medikamentu.
8. Pašalinti audiniai sudedami į indelius su fiksuojančiu skysčiu. Indeliai markiruojami (užrašoma
procedūros data, pacientės pavardė, vardas, gimimo metai, iš kur paimta medžiaga). Paruošta
medžiaga siunčiama histologiniam ištyrimui.

ALTERNATYVŪS DIAGNOSTIKOS METODAI
9. Gali būti atliekama ir didesnės apimties operacija – gimdos kaklelio konizacija. Jos metu
pašalinamas ir vėliau ištiriamas visas priekinis gimdos kaklelio paviršius. Ši operacija yra daugiau
intervencinė, ne visada būtina, nes daugeliu atvejų gali pakakti gimdos kaklelio biopsijos.
GALIMOS KOMPLIKACIJOS IR TOLESNĖS PASEKMĖS
10. Gimdos kaklelio biopsija yra įprastinė procedūra ir dažniausiai praeina be jokių komplikacijų.
Operacijos eiga priklauso nuo esamų pakitimų, gimdos kaklelyje, kraujavimo iš gimdos kaklelio
(biopsijos paėmimo vietose) pobūdžio, gretutinių (kitų) pacientės susirgimų.
11. Dažniausia ir įprastai lengvai koreguojama komplikacija – kraujavimas iš biopsijos vietos –
stabdomas koaguliuojant.
12. Ypač retai reikalingas stacionarinis gydymas kraujavimui stabdyti.
13. Jei esate alergiška ar padidintai jautri (vaistams, dezinfekcinėms priemonėms, lateksui, pleistrui ar
pan.), gali pasitaikyti laikinas patinimas paraudimas, odos niežulys – kontakto su alergenu vietose,
ar kitos greitai praeinančios reakcijos. Sunkios alerginės reakcijos su gyvybinių funkcijų sutrikimu
ir liekamaisiais reiškiniais yra labai retos.
REKOMENDACIJOS PO BIOPSIJOS ATLIKIMO
14. Atlikus gimdos kaklelio biopsiją, kelias dienas gali būti rusvų negausių išskyrų iš makšties, todėl
reikėtų vartoti higieninius įklotus.
15. 3 savaites po gimdos kaklelio biopsijos atlikimo rekomenduojama nesimaudyti karštoje vonioje,
baseinuose, gamtiniuose vandens telkiniuose, pirtyse, o taip pat vengti sunkaus fizinio krūvio,
intymių santykių. Nerekomenduojam vykti į tolimas keliones.
16. Po 7-10 dienų po gimdos kaklelio biopsijos atlikimo skiriama pakartotinė gydytojo akušerio
ginekologo konsultacija: aptarti gimdos kaklelio biopsijos histologinio tyrimo rezultatus ir
pacientei paskirti adekvačią sveikatos priežiūrą.

