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1. Czym jest szyjka macicy i jakie spełnia funkcje 
    w układzie rozrodczym kobiety?

Szyjka macicy pełni ważną funkcję w układzie rozrodczym kobiety, przede wszystkim łączy 

pochwę z jamą macicy i jest kanałem dla plemników, dzięki którym po wytrysku przedostają się 

z pochwy do macicy i w której ulegają one kapacytacji, tj. zdolności do zaplemnienia komórki 

jajowej. Wydziela kilka rodzajów śluzu, które również w różnej fazie cyklu mają wpływ 

na transport plemników do jamy macicy. Zatem można powiedzieć, że szyjka macicy 

w pewien sposób wpływa na zapłodnienie. Poza tym, dzięki licznym zmarszczeniom umożliwia 

wydostanie się płodu na zewnątrz w czasie porodu. Podlega zmianom hormonalnym w czasie 

cyklu menstruacyjnego – w fazie niepłodności jest twarda i zamknięta, aby otworzyć 

i zmienić się w czasie jajeczkowania. 

2. Czy każda infekcja HPV powoduje raka szyjki macicy?

Wirus HPV ma około 200 typów, które dzielimy na te niskiego i wysokiego ryzyka. Infekcja 

wirusem nie oznacza stanu nowotworowego, ale może być wskazaniem do pogłębionej 

diagnostyki i częstszych wizyt oraz badań profilaktycznych. Część kobiet pokona wirusa 

samoistnie dzięki sprawnemu działaniu układu odpornościowego. Tylko u ok. 2% procent 

kobiet zakażonych wirusem HPV dojdzie do transformacji komórek, która również odbywa się 

w kilku etapach i u każdej kobiety może przebiegać w innym tempie. Należy pamiętać, 

że rak szyjki macicy jest nowotworem inwazyjnym i złośliwym, dlatego tak ważne są regularne 

badania cytologiczne, które pozwolą wykryć zmiany na wczesnym etapie. Wtedy szanse na 

wyleczenie są bardzo duże, ale pacjentka powinna pozostać pod stałą kontrolą lekarza. 

3. Jakie są objawy raka szyjki macicy?

Rak szyjki macicy może rozwijać się w sposób bezobjawowy i tak niestety dzieje się 

w większości przypadków. Do najczęściej spotykanych objawów należą bóle w podbrzuszu, 

lędźwiach, plamienia (również kontaktowe) lub krwawienia między miesiączkami, czy obfite 

upławy.. Te objawy zdecydowanie powinny skłonić kobietę do wizyty u ginekologa. 
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4. Czy rak szyjki macicy jest genetyczny?

W przeciwieństwie do niektórych typów nowotworów, jak m.in. rak piersi czy rak jajnika, 

rak szyjki macicy nie jest chorobą uwarunkowaną genetycznie ani nie dziedziczymy jej po 

poprzednich pokoleniach. Rozwój raka szyjki macicy jest w ok. 90% uwarunkowany przetrwałą 

infekcją wirusem HPV, w szczególności typami wysokoonkogennymi.   

5. Czym jest kolposkopia i kiedy się ją wykonuje?

Kolposkopia to badanie szyjki macicy zwane inaczej wziernikowaniem szyjki macicy. Pozwala 

ono z dużą dokładnością pod powiększeniem mikroskopu, zwanym kolposkopem (z j. gr: 

kolpos=zatoka, pochwa) ocenić zmiany powstałe na szyjce macicy w obrębie tzw. strefy 

transformacji szyjki macicy zmiany łagodne m.in. polipy, nadżerki, ogniska endometriozy 

czy kłykciny oraz zmiany przednowotworowe i inwazyjne. W czasie tego badania lekarz 

może również (zazwyczaj powinien)  pobrać wycinek  i/lub materiał z kanału szyjki macicy 

do badania histopatologicznego w celu dalszej diagnostyki zmiany. Jest to mało inwazyjne, 

bardzo skuteczne i bezpieczne badanie, które pozwala ocenić stan szyjki, pochwy oraz sromu. 

Wskazaniem do niego zazwyczaj jest nieprawidłowy wynik badania cytologicznego. O tym, jak 

prawidłowo interpretować wynik cytologii dowiesz się z naszej strony internetowej: 

https://medistica.com.pl/ginekologia-plodnosc/rsm/ 
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6. Jakie badania należy wykonywać profilaktycznie 
    w czasie wizyt u ginekologa?

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zaleceniami, kobieta powinna regularnie zgłaszać się na wizytę do 

ginekologa. Rekomendujemy, aby Panie raz w roku wykonywały również badanie cytologiczne, 

USG dopochwowe oraz USG piersi. Dobrze jest również kontrolować wyniki badań krwi, czyli 

wykonywać profilaktycznie podstawowe badanie morfologiczne, sprawdzać jak pracuje tarczyca, 

wątroba, czy badać poziom cholesterolu. Pamiętajmy, że lepiej zapobiegać niż leczyć i na badania 

profilaktyczne powinniśmy znaleźć czas w każdym wieku. 

 

7. Czy bardzo długie, obfite krwawienia 
    – również między cyklami mogą być objawami RSM?

Oczywiście, wszystkie tego typu objawy, które nas niepokoją – bardzo obfite krwawienia, bóle 

w okolicach dolnej części kręgosłupa, upławy o nieprzyjemnym zapachu, powinny skłonić nas do 

wizyty u lekarza i mogą być objawami raka szyjki macicy, chociaż oczywiście nie muszą. 

Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie.
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8. Jak rozwija się RSM? Ile czasu potrzeba, 
    żeby pojawiły się zmiany nowotworowe?

Zmiany przednowotworowe czy nowotworowe a w konsekwencji rak szyjki macicy rozwija się 

w wyniku przetrwałej infekcji (trwającej nawet ok. 10 lat) wysokoonkogennymi typami wirusa HPV. 

Należą do nich m.in. typy o numerach 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 67. Jeżeli układ 

odpornościowy kobiety nie będzie w stanie zwalczyć wirusa samoistnie, a tak może wydarzyć 

się u około 10% zarażonych, komórki mogą przejść kilka etapów transformacji, zanim staną się 

nowotworowymi. W tych stadiach można je wychwycić przy pomocy badania cytologicznego 

i/lub HPV i w porę wdrożyć odpowiednie leczenie, aby nie doprowadzić do rozwoju procesu 

nowotworowego. W każdym organizmie transformacja ta może przebiegać w innym czasie, jednak 

należy pamiętać, że istnieją czynniki, które znacznie zwiększają ryzyko poważnego zachorowania. 

Poza zakażeniem wirusem HPV są to m.in.:

  palenie papierosów,

  niehigieniczny tryb życia,

  bardzo wczesny wiek inicjacji seksualnej,

  częste zmiany partnerów seksualnych,

  liczne stany zapalne dróg rodnych, w wyniku zakażenia HSV-2, 
     Chlamydia trachomatis lub innymi bakteriami,

  obniżona odporność organizmu,

  liczne porody i ciąże, szczególnie w bardzo młodym wieku.

9. Jeśli moja mama miała raka szyjki macicy 
    to ja też powinnam czuć się zagrożona?

Nie istnieją żadne badania naukowe potwierdzające, że rak szyjki macicy może być uwarunkowany 

genetycznie, jednak każdej kobiecie zaleca się profilaktycznie wykonanie badania cytologicznego 

raz w roku oraz zwrócenie uwagi na regularne wizyty u ginekologa. Jako kobieta, u której 

w rodzinie taki przypadek miał miejsce, na pewno jest Pani bardziej świadoma zagrożenia i tego, 

że nie powinna go Pani bagatelizować. Najlepiej szczerze porozmawiać z lekarzem prowadzącym, 

który wnikliwie przeanalizuje sytuację i zleci odpowiednią diagnostykę.  
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10. Czym jest histerektomia i czy w każdym przypadku 
      RSM się ją wykonuje?

Histerektomia jest inwazyjnym zabiegiem chirurgicznego usunięcia macicy. Wykonuje się ją przez 

powłoki brzuszne, przez pochwę lub laparoskopowo – w zależności od wskazań i opinii lekarza 

prowadzącego. Wyróżniamy histerektomię częściową, całkowitą lub radykalną, które cechuje 

rozległość operacji w zależności od zdiagnozowanej sytuacji danej pacjentki. Wykonuje się ją 

w przypadku wykrycia zaawansowanego stadium raka szyjki macicy, oczywiście w zależności 

od wyniku badania histopatologicznego, stanu pacjentki oraz wskazań, które określi lekarz 

prowadzący po przeprowadzeniu pełnej diagnostyki. Nie każdy przypadek raka szyjki macicy 

czy zmian nowotworowych może zakończyć się tak inwazyjną operacją, dlatego należy pamiętać 

o odpowiedniej profilaktyce i regularnie się badać, co da możliwość wychwycenia zmian na 

wczesnym etapie, w którym będzie można przeprowadzić mniej inwazyjny zabieg, aby pomóc 

danej pacjentce. 
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