UNDERSØGELSE FOR CELLEFORANDRINGER ( KBC )
Screening for livmoderhalskræft
Den celleprøve du har fået foretaget giver mistanke om celleforandringer. Celleforandringer
er ikke kræft, og stort set alle kvinder, der får konstateret celleforandringer, bliver helbredt.
Celleforandringer opstår på baggrund af en infektion med HPV virus. Både celleforandringer
og virusinfektion er oftest symptomløse. Hvis kroppen ikke selv fjerner virusinfektionen, og
celleforandringerne ikke opdages, kan disse i værste fald udvikle sig til livmoderhalskræft.
Derfor anbefales du yderligere undersøgelser og eventuelt behandling af
celleforandringerne.
Undersøgelsen består af en kikkertundersøgelse, af livmoderhalsen (kolposcopi), små
vævsprøver (biopsier) og et lille skrab (cervixskrab).Der bliver lagt en lille lokalbedøvelse på
livmoderhalsen inden prøven tages.
Efter undersøgelsen kan det bløde en lille uges tid. Blødningen må ikke overstige en
menstruation, og den skal aftage dag for dag. Indtil blødningen ophører, bør Du ikke bruge
tampon, tage karbad, gå i svømmehal eller havbad. Ved samleje anbefales kondom. Hvis
Du efter undersøgelsen oplever kraftig blødning, ildelugtende udflåd eller feber, bør du
kontakte klinikken, din egen læge eller lægevagten.
Der går ca. 2 uger inden der er svar på prøverne. Vi svare dig via mail, og hvis der går mere
end 14 dage bedes du kontakte os.
Celleforandringerne inddeles i fire grupper: lette, middelsvære, svære og carcinoma in situ,
som alle er forstadier til kræft. Når vi kender sværhedsgraden af celleforandringerne,
tilbydes du enten en kegleoperation eller en ny kontrol.
Behandling
ved lette celleforandringer forsvinder disse af sig selv i løbet af 6-12 måneder hos 80 procent
af kvinderne, Derfor er der ingen grund til at behandle dig her og nu, men kontrollere dig på
ny efter 12 måneder.
Ved moderate celleforandringer kan man hos yngre kvinder, som ønsker at bevare
livmoderhalsen, planlægge kontrol med nye vævsprøver efter 6 måneder. Undersøgelser
har vist, at der er en lille risiko for, at føde for tidligt efter en kegleoperation.
Ved moderate , svære og udtalte celleforandringer hos alle andre kvinder, tilrådes man en
kegleoperation. Ved indgrebet udskæres en lille kegle, som medinddrager
celleforandringerne på livmoderhalsen. Operationen kan foretages her på klinikken i
lokalbedøvelse.
Hvert år får omkring 6000 danske kvinder foretaget en kegleoperation.
Vaccination
Piger fra 12 års alderen tilbydes gratis vaccination med Gardasil 9 mod livmoderhalskræft.
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