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Informații suplimentare:
 Vizitează website-ul nostru: www.iccpa.info/mo/welcome/
 Trimite întrebările tale la: info@iccpa.org

Un rezultat anormal la testul Papanicolau semnifică faptul că 
au fost găsite celule anormale la nivelul colului uterin. De 
obicei, aceste modificări sunt nesemnificative și nu înseamnă 
că aveţi cancer. Totuși, ele reprezintă un semnal de alarmă și 
această afecţiune trebuie urmărită cu atenţie.

Pașii de urmat, după obţinerea unui rezultat anormal al testului 
Papanicolau, constau în repetarea testului Papanicolau 
sau o examinare mai amănunţită a colului uterin printr-o 
colposcopie.

Celulele anormale de la nivelul colului uterin care nu dispar de 
la sine sau prezintă un grad ridicat de anomalie trebuie 
îndepărtate pentru a scădea riscul de apariţie a cancerului de 
col uterin. Astfel de tratamente sunt foarte simple, au o rată 
înaltă de succes și pot fi efectuate în ambulator.

Rezultat anormal al testului Papanicolau?

Ce se întâmplă imediat după aflarea rezul-

tatului?

Ce este o colposcopie?

Ce este o biopsie?

Ce se întâmplă după efectuarea biopsiei?

Care sunt tratamentele posibile?

Ce se întâmplă după tratament?

Asociaţia Internaţională pentru Prevenirea Cancerului de Col 
Uterin (ICCPA) sprijină eforturile de reducere a cazurilor de 
cancer de col uterin din Europa prin creșterea gradului de 
conștientizare a importanţei metodelor de prevenire. 
În baza expertizei cercetătorilor, clinicienilor și organizaţiilor de 
sănătate publică din întreaga Europă, ICCPA a pregătit 
următoarele informaţii:

Pliante:

Broșuri:

Screening-ul cancerului de col uterin.
Virusul Papilloma Uman (HPV) și cancerul de col uterin.
Pașii de urmat și tratamentul după un rezultat anormal la testul
Papanicolau.
Vaccinarea împotriva HPV și a cancerului de col uterin.

Ce trebuie să știi ca să eviţi cancerul de col uterin.
Ce trebuie să știi dacă testul Papanicolau a arătat rezultate
anormale.
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Rezultat anormal al testului Papanicolau?

Ce este o colposcopie? 

Care sunt tratamentele posibile?

Ce se întâmplă după tratament?

Ce este o biopsie?

Ce se întâmplă după efectuarea biopsiei?

Rezultat: Semni�cație: Ce se indică? 

ASC-US  

ASC-H • Colposcopie 

LSIL
Testul indică anormalități de
grad scăzut, includ modi�cări
HPV 

Un nou test Papanicolau peste 6 sau12
luni  
Poate � indicat test de identi�care a
HPV (Virusul Papilloma Uman), care
poate determina apariția cancerului de
col uterin   

•

•

Un nou test Papanicolau  peste 3 sau  6
luni 

•

•

Poate � recomandată colposcopie 
• Poate � indicat test de identi�care a

HPV 

HSIL
Testul indică anormalități 
celulare de grad moderat sau
înalt, includ modi�cări HPV  

• Colposcopie 

Rezultat: Semni�cație: Ce se indică? 

Normal /
NILM

CIN 1 

CIN 2 sau 3 

Uter

Col uterin

Vagin

Tratamentele sunt necesare pentru îndepărtarea celulelor 
cervicale anormale înainte ca acestea să se înmulţească, 
ducând prin aceasta la apariţia cancerului de col uterin. 
Acest tratament constă într-o procedură simplă, realizată în 
cabinetul de colposcopie, ambulatoriu.
Există mai multe metode de tratament, toate la fel de 
eficiente:

Crioterapia – zona anormală de ţesut este îngheţată și
îndepărtată;
Tratament cu laser – zona anormală de ţesut este
îndepărtata cu ajutorul laserului;
Diatermia – zona anormală de ţesut este îndepărtată
utilizând un fir încălzit cu ajutorul curentului electric;
Diatermoelecroexcizie (LEEP și LEETZ) – zona anormală
este îndepărtată prin tăierea ei cu ajutorul unei anse.

Tratamentul prin îndepărtarea zonelor anormale depistate la 
nivelul colului uterin înregistrează o rată mare de succes, 
majoritatea femeilor fiind vindecate. Doar un mic număr de 
femei vor necesita tratament în continuare. De aceea, este 
important să vă prezentaţi regulat pentru control până când 
medicul vă va spune că sunteţi bine. După aceasta trebuie să 
efectuaţi screening-ul la perioade recomandate de medic.  
Tratamentele nu afectează, de obicei, viaţa sexuală sau 
abilitatea de a avea copii.

durează  în general câţiva ani și nu prezintă simptome 
decât într-un stadiu deja avansat.
Screening-ul de col uterin este singura metodă de depis-
tare a celulelor anormale în stadii incipiente, atunci când 
ele pot fi îndepărtate ușor, înainte de a se transforma în 
cancer.

Cancerul de col uterin apare la nivelul colului uterin, 
partea uterului care se deschide în vagin. 
Cancerul este determinat de Virusul Papilloma Uman 
(HPV). HPV poate determina apariţia celulelor anormale la 
nivelul colului uterin, celule care se pot dezvolta și cauza 
apariţia cancerului de col uterin. Acest proces 

Testul nu indică anormalități 
celulare sau maligne

Grad ușor de anomalie,  
anormalități celulare de grad
scăzut, includ modi�cări HPV  

Testul indică grad moderat sau
sporit de anomalie, includ  
modi�cări HPV

Este indicat un nou test Papanicolau 
peste 3 ani

În mod normal, aceste anomalii vor 
dispărea de la sine, fără tratament. 
Este indicat un nou test Papanicolau, o
colposcopie sau o biopsie peste 3-6 luni. 

Se recomandă tratament 

Colposcopia este o procedură care presupune examinarea 
amănunţită a colului uterin cu ajutorul unui microscop 
special numit colposcop. 
O colposcopie este foarte asemănătoare, din punctul de 
vedere al pacientei, cu un test Papanicolau și nu produce nici 
un disconfort. Colposcopul, care are rolul de a mări imaginea 
de mai multe ori, este plasat în afara organismului și nu este 
introdus în vagin.

Dacă medicul observă zone anormale în timpul colposcopiei, 
el va preleva un mic eșantion din ţesutul anormal – o biopsie. 
Biopsia este trimisă la un laborator unde va fi examinată la 
microscop. Orice anomalie descoperită în urma biopsiei va fi 
încadrată într-un anumit grad, în baza căruia medicul va 
decide dacă este nevoie sau nu de tratament. 

Anomaliile depistate în urma biopsiei sunt numite Neoplazii 
Cervicale Intraepiteliale (CIN). Acestea pot fi de diferite grade, 
de la CIN 1 la CIN 3, în funcţie de gravitatea anormalităţii.

Un rezultat anormal semnifică faptul că au fost găsite celule 
anormale la nivelul colului uterin. De obicei, aceste modi-
ficări sunt nesemnificative și nu înseamnă că aveţi cancer. 
Multe femei care au obţinut un rezultat anormal la testul 
Papanicolau nu necesită măsuri speciale, însă o parte dintre 
ele au nevoie de tratament. De aceea, toate femeile cu 
rezultat anormal trebuie să fie monitorizate îndeaproape 
pentru a preveni apariţia cancerului de col uterin.

În Moldova, femeile cu vârsta  cuprinsă între 25 și 61 de ani 
trebuie să urmeze procedura de screening cervical o dată la 
3 ani, care este gratuită chiar și fără asigurare medicală.

Sunt posibile câteva rezultate anormale la testul Papanicolau:

Testul indică anormalități 
de semni�cație 
nedeterminată

Testul indică anormalități 
puține, dar care nu exclud 
grad înalt de boală 
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