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CELLEFORANDRINGER på livmoderhalsen 

Screening for livmoderhalskræft 

Kræft på livmoderhalsen optræder især i aldersgruppen 23-59 år. For at forebygge livmoderhalskræft tilby-
des kvinder i aldersgruppen 23-50 år en celleprøve (smear) hvert tredje år. Mens kvinder mellem 50-65 år 
tilbydes en celleprøve hvert 5. år.    

Screening foretages ved en børste prøve af livmodermunden. Prøven kan ikke tages, hvis du har menstrua-
tion eller er gravid.  

Celleforandringer 

Mange kvinder får konstateret celleforandringer på livmoderhalsen, det er ikke kræft. Celleforandringer er 
forstadier, der kan udvikle sig til livmoderhalskræft. Nogle celleforandringer forsvinder af sig selv, mens an-
dre kræver behandling. Stort set alle kvinder bliver helbredt. 

Årsagen til celleforandringer, er en infektion med HPV virus (Human Papilloma Virus) 

HPV 

HPV smitter ved seksuel kontakt, man kan blive smittet uden at have haft samleje, da virus kan side på hu-
den omkring kønsorganerne, I mundhulen m.v. Op mod 80 % af alle seksuelt aktive vil på et tidspunkt være 
smittet med HPV. Infektionen er hyppigst hos kvinder under 35 år.  
Man kan godt være smittet uden at vide det da en HPV infektion ikke giver symptomer hos hverken mænd 
eller kvinder. I de fleste tilfælde forsvinder infektionen af sig selv, ligesom en forkølelse gør. Men hos en lille 
gruppe kvinder bliver infektionen kronisk, og dermed har man en øget risiko for at få livmoderhalskræft.  
Oftest tager det årevis fra man er blevet smittet til man udvikler celleforandringer – derfor kan det være 
svært at vide hvornår og af hvem man er smittet af. Dog ved man at hvis kvinden har moderate celleforan-
dringer er der 60 % risiko for at hendes partner også er smittet med HPV. 
Hvad er HPV? 

HPV er en fællesbetegnelse for mere end 100 forskellige typer virus, som hver har et nummer. Mindst 15 
HPV-typer kan give forstadier og måske senere livmoderhalskræft. De mest almindelige er HPV 16 og HPV 
18, der tilsammen er skyld i 70 procent af alle tilfælde af livmoderhalskræft i Danmark. Andre HPV-typer kan 
f.eks. give kønsvorter, også kaldet kondylomer. Risikoen for HPV infektion kan mindskes ved, at få en vacci-
nation imod HPV. 
Selvom du er vaccineret skal du følge screenings programmet – da vaccine ikke giver 100 % beskyttelse.  

RYGNING OG CELLEFORANDRINGER  

Celleforandringer er bare en af mange gode grunde til at ophøre med rygning. Både passiv og aktiv rygning 
øger risikoen for celleforandringer og cervix cancer. Rygning hæmmer immunsystemet og nedsætter evnen 
til at forsvare sig imod virus infektion. Aromatiske kulbrinter i cigaretrøgen hæmmer normal celledeling, 
mens andre af røgens bestanddele ændrer cellernes arvemasse i uheldig retning. Resultatet er abnorm cel-
levækst med udvikling i retning af cancer. 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CELLEPRØVEN (SMEAR) 

Celleprøven udtaler sig kun om risikoen celleforandringer, og ikke, som mange tror, om hvorvidt der er celle-
forandringer eller ej. Celleprøven kan være normal, tvivlsom eller atypisk, suspekt for celleforandringer, og 
uegnet til bedømmelse. 

  

Hvad hvis der er mistanke om celleforandringer? 

Så foretages supplerende undersøgelse, KBC, kikkertundersøgelse af livmoderhalsen (kolposkopi). Ved un-
dersøgelsen vil lægen se på livmoderhalsen under forstørrelse, som foretages igennem en kikkert. Herefter 
lægges lidt lokalbedøvelse og der tages små vævsprøver (biopsier) af livmoderhalsen. Prøverne tages især 
fra de områder, hvor der findes forandringer. Der tages også nogle celler fra livmoderhalskanalen (cervixa-
brasio). 

Efter KBC 

Der vil komme blødning fra skeden i de første dage efter biopsierne. Du skal tage det med ro det første 
døgn efter, der er taget biopsier. Der er svar på prøverne efter nogle uger.  

Svaret kan være 

Normale celler, atypi eller ved forandringer: 
CIN 1: Celleforandringerne findes kun i den allernederste del af cellelaget (let dysplasi) 
CIN 2: Forandringerne går højere op i cellelaget (moderat dysplasi) 
CIN 3: De sværeste grader af celleforandringer, før det bliver til kræft. Cellerne vokser ikke ud i omgivelser-
ne. 
  
Ingen af stadierne er kræft, og selv de sværeste former for forstadier kan fjernes. Man ved ikke præcis, 
hvor lang tid, der går, før ubehandlede forstadier udvikler sig til kræft. Oftest er der tale om en periode på 
10-15 år. Men det kan variere fra kvinde til kvinde. 

Prøvesvar Konklusion

Normal celleprøve dvs. der er kun set normale 
celler 

Risikoen for celleforandringer er meget lille. Der 
bør tages en ny celleprøve senest om 3 år 

Tvivlsom eller atypisk celleprøve dvs. der er set 
celler, som hverken er normale eller abnorme. 
Celleprøven undersøges for højrisiko HPV 

Hvis der ikke påvises højrisiko HPV, 
gentages celleprøven efter 6 mdr. Hvis den da 
stadig er atypisk,  foretages KBC (se nedenfor) 
  
Hvis der påvises højrisiko HPV, foretages KBC (se 
nedenfor) 

Suspekt celleprøve dvs. der er set celler, som er 
typiske for celle-forandringer

Risikoen for celleforandringer er stor. Der 
foretages KBC (se nedenfor)

Uegnet celleprøve 
Årsagen til at prøven er uegnet identificeres og 
rettes, hvorefter der tages en ny prøve 
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Behandling af celleforandringer  

Om du skal behandles eller følges, afhænger af celleforandringernes sværhedsgrad, samt din alder og om 
du har fået de børn, du ønsker.  

KEGLESNIT 

Hvis du skal behandles vil du få foretaget et keglesnit/operation. 
Det er en lille operation der foretages I lokal bedøvelse. 
Kegleoperationen foregår gennem skeden og varer 5 min. Der er lidt forberedelse inden, på 5-10 min. Gy-
nækologen fjerner et kegleformet stykke væv fra livmoderhalsen ved hjælp af en elektrisk slynge. Nogle 
kvinder mærker ikke noget, mens andre kan mærke nogle jag. Andre kvinder oplever, at det kan gøre ondt. 
Det fjernede væv er typisk 1-2 cm i diameter, men det varierer fra kvinde til kvinde. Vævet bliver undersøgt i 
mikroskop på Patologisk Afdeling. Du kan forvente svar efter ca. 2 uger. 
Efter operationen skal du gå til kontrol. Kontrol forløbet varierer fra kvinde til kvinde. 

Celleforandringer, graviditet og fødsel 

Dine muligheder for at blive gravid og gennemføre en graviditet forringes ikke af, at du har haft celleforan-
dringer – uanset hvilken grad af celleforandringer, der er tale om. Efter en kegleoperation er der en lille risi-
ko for, at føde lidt for tidligt, men det sker kun for nogle få procent. 
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