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MANAGEMENTUL RECOLTĂRII ȘI PREPARĂRII FROTIULUI BPN 
1. Pregătirea pacientei 

• se explică pacientei în ce constă examinarea și să fie asigurată asupra lipsei durerii sau 
riscurilor; 

• este sfatuită să evite prezentarea pentru recoltarea frotiului în timpul ciclului menstrual și 
să nu utilizeze spălături vaginale, ovule, spermicide sau creme vaginale în cele 48 de ore 
care preced recoltarea; 

• pacienta trebuie să urineze înainte de recoltare; 
• contactul sexual în ziua precedentă nu contraindică în mod absolut colectarea mostrei, dar 

e preferabil sa fie evitat 

2. Se pregătește instrumentarul și se completează formularul FS1 care asigură efectuarea testării 
în cadrul Programului Național de Screening 
3. Recoltarea frotiului BPN 

• Tehnica cu cea mai mică variabilitate între recoltări implică utilizarea atât a unei spatule 
endocervicale cât și a unei periuțe endocervicale (sau a unui echivalent al celei din urmă); 

• Colectarea testelor la femeile fără col dar cu un istoric de leziune intraepitelială scuamoasă 
(SIL), necesită recoltare din fundurile de sac vaginale; 

• Anterior recoltării frotiului Papanicolaou se efectueză inspecția detaliată a vulvei, a 
orificiului extern al vaginului, a pereților vaginali și a colului; 

• În cazul depistării la o inspecție atentă a vulvei, introitului, pereților vaginali și a colului, a 
unor anomalii macroscopice de tip tumoral, pacientei i se va recomanda efectuarea unui 
examen colposcopic fără a se aștepta rezultatul examenului citologic. 

a. Instrumentele de prelevare a probelor 
Screening-ul cervical are nevoie de probe endocervicale și exocervicale, prelevate cu instrumentele 
adecvate. Prelevarea materialului celular de la nivelul zonei de transformare se face cu ajutorul unei 
spatule din lemn sau plastic de diverse forme. 

Se pot folosi: 

• peria citologică (Cervex-brush, Rovers, Oss,); 
• combinația: spatulă (cu un capăt Ayre și unul Aylesbury) pentru proba exocervicală și o 

periuță endocervicală pentru proba endocervicală; 
• doar spatula cu capete lățite. 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

Figura 1 
a. spatula  Aylesbury. 
b. periuța endocervicală 
c. peria cervicală 
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Figura 2 – prelevarea frotiului cito-vaginal 

 

b. Prelevarea probelor și prepararea unui frotiu convențional 
În prezent, cea mai utilizată în România este peria cervicală , care prezintă avantajul că celulele endo- 
și exocervicale sunt prelevate simultan. Perii mai lungi sunt poziționați în endocol și se realizează - 
rotația periei în sensul acelor de ceasornic, de cinci ori 360 grade, cu o ușoară apăsare, ținând mânerul 
între degetul mare și arătător. Peria se deplasează cu o ușoară frecare în lungul lamei. Pentru fixare 
se poate utiliza alcool etilic dar este preferabil spray-ul fixator ( Figura 2a). 

Tehnica de prelevare cu ajutorul periuței endocervicale: se inserează 2/3 din periuța endocervicală în 
canalul cervical, astfel încât perii distali să rămâna vizibili, după care se rotește ușor de la 90 la 180 
grade ( Figura 2b). 

Transferul materialului cervical pe lamă se realizează prin rularea periuței pe treimea exterioară a lamei 
invers față de cum a fost colectată, dintr-o singură mișcare, fără a o apăsa. Apoi se va întinde materialul 
de pe spatulă in treimea mijlocie. Dacă se prelevează proba doar cu spatula, se va întinde materialul 
de pe o parte a acesteia pe o jumătate de lamă și de pe cealaltă parte pe a doua jumătate de lamă 
(Figura 3). 

 
Figura 3 – Întinderea materialului recoltat pe lamă 

 

Fixarea materialului celular pe lamă 

Frotiul poate fi fixat prin inundarea lamei cu fixator picurat dintr-o sticlă, după care este imediat introdus 
într-un recipient cu fixator care trebuie să acopere în întregime suprafața lamei, timp de 10 minute, 
după care se scoate și se pune la uscat într-o cutie, pentru a fi transportat la laborator. În cazul utilizării 
spray-ului fixarea se face prin pulverizare de la o distanță de 20 cm. Este important ca frotiurile să fie 
fixate imediat pentru a preveni uscarea parțială, care va denatura arhitectura celulară. Frotiurile 
provenite de la femei în climax sau cele hemoragice se usucă foarte repede. 
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