
Biopsja celowana z weryfikacją histopatologiczną

Rozpoznanie choroby, jej zaawansowania  a czasem i rozległości stawia się w medycynie na
podstawie  badania histopatologicznego (patomorfologicznego) tkanek pobranych w toku
zabiegu w ramach tak zwanej diagnostyki inwazyjnej. . W przypadku infekcji HPV szyjki macicy
zasadnicze znaczenie ma wykonana pod kontrolą kolposkopu biopsja celowana szyjki macicy. 
Specjalnymi kleszczykami biopsyjnymi doświadczony lekarz – kolposkopista, po identyfikacji
obszaru, gdzie zmiany chorobowe są najbardziej nasilone, pobiera wycinek do badania
histopatologicznego. Nasze wieloletnie doświadczenie kolposkopowe pozwoliło na
wypracowanie takiej metody znieczulenia miejscowego do biopsji, że ani aplikacja środka
znieczulającego, ani sama biopsja nie są bolesne. W przypadku dużego nasilenia zmian
chorobowych lub ich niekorzystnej lokalizacji konieczne jest również pobranie do badania
histopatologicznego błony śluzowej kanału szyjki macicy (przeciwwskazaniem jest ciąża), a po
35 roku życia również błony śluzowej jamy trzonu macicy (endometrium). Zabiegi takie
polegające na dość brutalnym wyskrobaniu błony śluzowej kanału szyjki macicy, a przypadku
jamy trzonu na wcześniejszym siłowym rozszerzeniu kanału szyjki macicy tak, by móc
narzędziami wejść do jamy macicy i wyskrobać jej błonę śluzową, wykonujemy najczęściej z
udziałem anestezjologa w znieczuleniu ogólnym dożylnym (dożylnej narkozie) w trybie
ambulatoryjnym lub trybie „chirurgii jednego dnia” w prywatnej klinice z certyfikatem ISO. W
szczególnych wypadkach, gdy istnieje zwiększone ryzyko znieczulenia ogólnego lub po prostu
pacjentka bardzo się go boi, zabieg taki wykonujemy w zapomnianym już i praktycznie nie
stosowanym w czasach rozwoju anestezjologii lokalnym znieczuleniu przewodowym.

  

Po pobraniu wycinków z szyjki macicy przez kilka (kilkanaście) dni może utrzymywać się
podbarwiona krwią wydzielina. Po łyżeczkowaniu (skrobaniu, abrazji) kanału szyjki macicy, a
zwłaszcza po łyżeczkowaniu jamy macicy przez kilka godzin do 2 dni może występować
dyskretne pobolewanie, odczucie dyskomfortu w podbrzuszu, na które z powodzeniem
pomagają doustne leki przeciwbólowe ogólnego stosowania. Może również przez kilka dni
utrzymywać się niewielkie krwawienie z dróg rodnych. Zwykle po takim zabiegu zapraszamy
pacjentkę na badanie kontrolne za 2, 3 dni. W razie jakichkolwiek jej wątpliwości jesteśmy
całodobowo osiągalni telefonicznie i zawsze możemy ją przyjąć na wizytę poza ustalonymi
porami.
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