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Juhendi eesmärgiks on tagada emakakaela vähieelsete muutuste diagnoosimise, jälgimise ja ravi
ühesugused tõenduspõhised põhimõtted Eestis. Juhend on suunatud naistearstidele,
onkogünekoloogidele, sünnitusabi ja günekoloogia eriala residentidele, perearstidele, naha-ja
suguhaiguste arstidele ja ämmaemandatele.
Juhend annab ülevaate emakakaela-, tupe- ja vulvavähi epidemioloogiast, organiseeritud ja
oportunistlikust sõeluuringust Eestis. Juhend pakub emakakaela jälgimiseks soovitusi, mis
sõltuvad naise vanusest ning põhinevad Pap- ja HPV-analüüsi kasutamisel. Juhend käsitleb
emakakaela, tupe ja vulva düsplaasiate jälgimise, ravi ja ravijärgse kontrolliga seonduvaid
küsimusi ning annab soovitusi HPV-vastaseks vaktsineerimiseks.

Juhend on soovituslik.
Käesolev juhend asendab Eesti Naistearstide Seltsi juhatuse 24.08.2007 kinnitatud „Emakakaela
vähieelsete muutuste diagnoosimine, jälgimine ja ravi” ravijuhendi versiooni 2.
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A. Lühendid ja tõenduspõhisuse määratlus

1. Lühendid
AIS (ld adenocarcinoma in situ) – silinderepiteelist lähtunud vähi varajane vorm
ASC-H (ingl atycipal squamous cells, cannot exclude HSIL) – kindlaks määramata tähendusega
atüüpilisd skvamoossed (lameepiteeli) rakud, mille puhul ei saa välistada kõrge astme
intraepiteliaalset lesiooni (HSIL)
ASCUS (ingl atypical squamous cells of undetermined significance) ‒ kindlaks määramata
tähendusega atüüpilised skvamoossed (lameepiteeli) rakud
AGUS (ingl atypical glandular cells of undeterminal significance) ‒ kindlaks määramata
tähendusega atüüpilised glandulaarsed (silinderepiteeli) rakud
AGC (ingl atypical glandular cells) ‒ atüüpilised glandulaarsed rakud
AGC-NOS (ingl atypical glandular cells, not otherwise specified) ‒

endotservikaalsed,

endometriaalsed või muu kindlaks määramata tähendusega atüüpilised glandulaarsed rakud,
tõenäoliselt reaktiivsed
AGC-FN (ingl atypical glandular cells favor neoplasia) ‒ endotservikaalsed, endometriaalsed või
muu täpsustamata asetsusega atüüpilised glandulaarsed rakud, tõenäoliselt neoplastilised
CCI (ingl clinical-colposcopix index) ‒ kliinilis-kolposkoopiline indeks

CIN (ingl cervical intraepithelial neoplasia) ‒ emakakaela intraepiteliaalne neoplaasia, mis
jaotatakse 3 raskusastmesse:
•

CIN1 ‒ kerge astme düsplaasia

•

CIN2 ‒ mõõduka astme düsplaasia

•

CIN3 ‒ raske astme düsplaasia
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CIN1+ ‒ kerge astme düplaasia ja kõik sellest raskemad düsplastilised muutused
CIN2+ ‒ mõõduka astme düsplaasia ja kõik sellest raskemad düsplastilised muutused
CIN3+ ‒ raske astme düsplaasia ja kõik sellest raskemad düsplastilised muutused
CIS (ld carcinoma in situ) – vähi varajane vorm
CKC (ingl cold knife conization) ‒ skalpelliga konisatsioon
DALY (ingl disability adjusted life year ) ‒ enneaegse surma tõttu kaotatud eluaastad + aastad,
mida inimene pole elanud täie tervise juures; summaarse tervisekaotuse ehk haiguskoormuse
näitaja, mis ühendab haigestumusest ja suremusest tingitud tervisekaod
DES (ingl diethylstilbestrol) ‒ dietüülstilbestrool
ECC (ingl endocervical curettage) ‒ emkakaelakanali abrasioon
IFCPC (ingl International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy) ‒ Rahvusvaheline
Emakakaela Patoloogia ja Kolposkoopia Föderatsioon
FUTURE (ingl the Females United to Unilaterally Reduce Endo/Ectocervical Disease) ‒
neljavalentse vaktsiini kliiniline uuring
HPV (ingl human papillomavirus) ‒ inimese papilloomiviirus
hrHPV (ingl high-risk human papillomavirus) ‒ kõrge riski inimese papilloomiviirus
HSIL (ingl high-grade squamous intraepithelial lesion) ‒

kõrge astme lamerakuline

intraepiteliaalne lesioon
LEEP (ingl loop electrosurgical excision procedure) ‒ ekstsisioon elektrilinguga, mis on
Ameerikas kasutatav sünonüüm LLETZile
LLETZ (ingl large loop excision of the transformation zone) ‒ transformatsioonitsooni ekstsisioon
elektrilinguga
LSIL (ingl low-grade squamous intraepithelial lesion) ‒

madala astme lamerakuline

intraepiteliaalne lesioon
NILM (ingl negative for intraepithelial lesion or malignancy) – normaalse Pap-testi vastus:
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analüüsis ei esine intraepiteliaalset lesiooni ega pahaloomulisi muutusi
Pap-test (ingl Papanicolaou’s test) ‒ günekotsütoloogiline test
PATRICIA (ingl PApilloma TRIal against Cancer In young Adults) ) ‒ kahevalentse vaktsiini
kliiniline uuring
SCJ (ingl squamocolumnar junction) ‒ lame- ja silinderepiteeli ühendusjoon emakakaelal
SIL (ingl squamous intraepithelial lesion) ‒ lamerakuline intraepiteliaalne lesioon
SKP ‒ sisemajanduse koguprodukt
TBS (ingl the Bethesda system) ‒ Bethesda süsteem, mis on emakakaela ja tupe tsütoloogiliste
diagnooside kirjeldamise süsteem
TZ (ingl transformation zone) ‒ transformatsioonitsoon
VAIN (ingl vaginal intraepithelial neoplasia) ‒ tupe intraepiteliaalne neoplaasia e düsplaasia
VAIN1 ‒ kerge tupe düsplaasia
VAIN2 ‒ keskmine tupe düsplaasia
VAIN3 ‒ raske tupe düsplaasia
VIN (ingl vulval intraepithelial neoplasia) ‒ vulva intraepiteliaalne neoplaasia e düsplaasia
VIN1 – kerge vulva düsplaasia

VIN2 – keskmise vulva düsplaasia
VIN3 – raske vulva düsplaasia
YLD (ingl years lived with disability) ‒ haigusega elatud eluaastad
YLL (ingl years of life lost) ‒ haiguse tõttu kaotatud eluaastad
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2. Tegevussoovituste tõenduspõhisuse määratlus

A (Kõrge tõenduse kvaliteedi tase) ‒ tegevussoovitus põhineb vähemalt ühel korrektselt
tehtud randomiseeritud kontrollitud uuringu tulemustel või mitmeid uuringuid hõlmava metaanalüüsi tulemustel.
B (Mõõdukas tõenduse kvaliteedi tase) ‒ tegevussoovitus põhineb: (a) korrektselt tehtud
kontrollitud randomiseerimata
retrospektiivsel kohortuuringu
kontrolluuringu tulemustel.

uuringul saadud tulemustel; (b) prospektiivsel või
tulemustel; (c) mitut uuringukeskust kaasava juht-

C (Madal tõenduse kvaliteedi tase) ‒ tegevussoovitus põhineb korrektselt tehtud mitme
teineteisest sõltumatu jälgiva uuringu tulemustel, haigusjuhtumite kirjeldustel ning eelnevates
punktides loetletud uuringute tulemuste üle kandmisel uurituga ligilähedastele seisunditele.
D (Väga madal tõenduse kvaliteedi tase) ‒ tegevussoovitus põhineb ekspertarvamustel,
kliinilisel kogemusel ja hea kliinilise praktika tavadel, puuduvad eeltoodud punktides loetletud
uuringud.
Juhendis ei ole soovituste tugevust ja nõrkust gradueeritud, kuid see peegeldub kasutatud
sõnastuses. Näiteks sõnastus “on soovituslik” näitab tugevat poolt-soovitust ja sõnastus “on
lubatud” nõrka poolt-soovitust. Näiteks on tugeva vastu-soovituse korral kasutatud sõnastust “ei
ole õige; ei ole soovituslik” ja nõrga vastu-soovituse korral sõnastust “ei tohiks”.

B. Emakakaela vähieelsete seisundite diagnoosimine, jälgimine ja ravi
1. Emakakaelavähi epidemioloogia Eestis
Emakakaelavähk on Eestis naistel esinevatest günekoloogilistest pahaloomulistest kasvajatest
esinemissageduselt teisel kohal ja üldse kolmas pahaloomulistest kasvajatest
esmashaigestumuse osas.1 2008. aastal esines 195 emakakaelavähi esmasjuhtu.2
Emakakaelavähi haigestumise kõrgpunkt on 40. ja 69. eluaasta vahel.2 Emakakaelavähi
standarditud haigestumuskordaja 100 000 naise kohta oli 2008. aastal 18,1.3
Emakakaelavähk on Eestis naistel kuues sagedamini esinev surmapõhjus pahaloomuliste
kasvajate hulgas, sh teine günekoloogiliste kasvajate seas.1 2011. aastal suri Eestis
emakakaelavähki 77 naist.2
Emakakaelavähi haigestumus ja suremus on Eestis üks kõrgemaid Euroopas (joonis 1) ja ka
maailmas.
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Emakakaelavähi esmashaigestumus Eestis on suurenenud nooremates vanuserühmades (joonis
2). Emakakaelavähi suremus on Eestis pärast 2004. aastat pisut tõusnud (joonis 3).
Emakakaelavähk on Eestis kõrgel kohal pahaloomuliste kasvajate tõttu kaotatud eluaastate osas
(joonis 4).
Joonis 1. Emakakaelavähi esmashaigestumus ja suremus eri Põhja-Euroopa riikides

Allikas: Globocan 2008
Joonis 2. Emakakaelavähi haigestumuse ajatrendid vanuserühmiti Eestis, 1980‒2006
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Allikas: Eesti Vähiregister
Joonis 3. Emakakaelavähi suremus Eestis, ajatrend 1990‒2011

Allikas: Globocan 2008

Joonis 4. Eri pahaloomuliste kasvajate tõttu kaotatud eluaastad Eestis
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2. Taust
2.1. Organiseeritud sõeluuring Eestis

Emakakaelavähi organiseeritud sõeluuring algas Eestis üleriigiliselt aastal 2006. Sõeluuringu
sihtrühma kuuluvad vastavalt Riiklikule Vähistrateegiale4 ja emakakaelavähi sõeluuringute
juhendile5 naised vanuses 30‒59 eluaastat, kellele tehakse konventsionaalne Pap-test negatiivse
tulemuse korral iga 5 aasta järel. Sõeluuringule kutsutakse posti teel saadetava kutse kaudu,
millele on lisatud sõeluuringut tutvustav infoleht. Sõeluuringuid on võimalik teha 20
raviasutuses üle Eesti, valiku teeb iga sõeluuringul osaleja ise ning registreerib end telefoni teel
erikoolituse saanud ämmaemanda vastuvõtule. Uuringu tulemusest teavitatakse sõeluuringul
osalejaid telefoni või e-kirja teel. Sõeluuringu käigus avastatud patoloogia korral toimub edasine
jälgimine ja ravi vastavalt käesolevale ENSi juhendile.
Üheks suuremaks sõeluuringu

probleemiks on naisrahvastiku vähene hõlmatus: Eestis on

rahvastikupõhine hõlmatus püsinud 20‒24% piires (joonis 5). Teiste riikide kogemus näitab, et
sõeluuring
on
efektiivne,
kui
selles
osaleb
vähemalt
70%
sihtrühmast.
Üheks madala hõlmatuse põhjuseks on senine otsus jätta sõeluuringusse kaasamata
ravikindlustuseta naised. Sõeluuringu teostamist ja selle tõhususe jälgimist raskendab ka keskse
sõeluuringute registri puudumine.
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Joonis 5. Rahvastikupõhine hõlmatus emakakaelavähi sõeluuringus Eestis, 2006‒2012

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Haigekassa

2.2. Oportunistlik sõeluuring Eestis
Oportunistlike sõeluuringute osakaal Eestis on ääretult suur: igal aastal teostatakse Eestis
väljaspool sõeluuringut umbes 140 000‒160 000 Pap-testi, seega tehakse ligikaudu 90% kõigist
Pap-testidest organiseeritud sõeluuringu väliselt. Oportunistlik sõeluuring raiskab inim- ja
rahalist ressurssi ning süvendab sotsiaalset ebavõrdsust. Seetõttu tuleks igati julgustada naisi
andma profülaktilist Pap-testi ainult sõeluuringuprogrammi raames.

2.3. HPV infektsiooni kulg ja seos emakakaelavähiga
Genitaalne HPV levib sugulisel ja genitaalsel nahk-naha kontakti teel. Harva on võimalikud ka
perinataalne, transplatsentaarne6 ja mittesuguline ülekanne. Üle 2/3 seksuaalselt aktiivsetest
naistest nakatub elu jooksul mingi HPV tüübiga.7 HPV infektsiooni esinemissagedus on suurim
noortel mõne aasta jooksul pärast suguelu algust. Eestis on 15‒24aastaste noorte seas keskmine
vanus esimese seksuaalvahekorra ajal 16,1 aastat8 ja üldine HPV levimus on kõrgeim 21‒
25aastaste vanusegrupis9.
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Umbes 90% HPV infektsioonidest on mööduvad ja paranevad iseenesest. Emakakaelavähi tekke
tingimuseks on kõrge riski HPV genotüübi põhjustatud persisteeruv infektsioon.
HPV ülemaailmne levimus emakakaelavähis on 99,7%.10 HPV tüüp 16 vastutab ligikaudu 55‒
60% ja esinemissageduselt järgmine HPV tüüp 18 10‒15% emakakaelavähi juhtude tekke
eest.10-12 12 järgmist emakakaelavähi korral kahanevas järjekorras esinevat kõrge riski HPV
tüüpi on 45, 31, 33, 52, 58, 35, 59, 56, 51, 39, 68 ja 73.Error! Hyperlink reference not valid.
Loetletud 14 kõrge riski HPV tüüpi põhjustavad 94% kõikidest emakakaelavähkidest maailmas.
HPV16, HPV18, HPV31, HPV33 ja eriti HPV16 põhjustatud persisteerivate infektsioonidega
naised on oluliselt ohustatud vähieelsete seisundite tekkeks. Euroopas on HPV16 osakaal
HSILiga naistel 52% ja see on kõige sagedasem HPV tüüp. HPV18, osakaaluga 6%, on neljandal
kohal.14 CIN3 või raskema muutuse (CIN3+) tekke eeldatav tõenäosus 2aastase HPV16
persistentsi korral on järgneva 12 aasta jooksul 26,7%.15 Ravimata CIN3-l on 30 aasta jooksul
30% tõenäosus progresseeruda vähiks. HPV on kõikide sageli esinevate ja enamiku harva
esinevate emakakaelavähi histoloogiliste tüüpide põhjustaja. HPV tüübid 16, 18 ja 45 tekitavad
94% kõikidest adenokartsinoomi juhtudest maailmas.11

3. Emakakaela uuringu ja diagnostika meetodid
3.1. Günekotsütoloogiline test e Pap-test
Pap-test on günekotsütoloogiline test, mille käigus uuritakse tupevõlvilt, emakakaelalt ja
emakakaelakanalist spaatli või harjaga võetud rakukaape preparaati, mis on värvitud
Papanicolaou värviseguga mikroskoopiliseks uuringuks (Pap-preparaat). Testi esitles esimest
korda 1941. aastal dr George Papanicolaou. Testi standardiseerimine viidi lõpule Bethesda
süsteemi kasutuselevõtmisega 1988. aastal ja viimati revideeriti seda 2001. aastal. Eestis
kasutatakse Pap-testi hindamisel Bethesda süsteemi (TBS) (http://nih.techriver.net)NCI).
3.1.1. Konventsionaalse Pap-testi teostamise tehnika
Materjal võetakse ekto- ja endotserviksilt. Tuleb kasutada ühte kolmest meetodist (A).16
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Joonis 6. Aplikaatorid: a) spaatlid: a1) pikendatud tipuga Aylesbury spaatel; a2) Ayre spaatel;
a3)ümar spaatel, b) endotservikaalne hari, c) tservikaalne hari.
•

•

Pikendatud tipuga Aylesbury spaatel üksinda (joonisel 6a1).
Materjal kogutakse korraga endo- ja ektotserviksilt ning kantakse pikisuunas spaatli
mõlemalt poolelt klaasile.
Kombinatsioon kas Ayre spaatel (joonisel 6a2) või ümar spaatel(joonis 6a3)ektotserviksi
jaoks ja endotservikaalne hari (ingl brush; joonisel 6b) endotserviksi jaoks.
See on parim meetod juhul, kui transformatsioonitsoon asub kõrgel kaelakanalis, näiteks
menopausi korral, kui on eelnenud emakakaelakaela kirurgiline protseduur või kui
esineb väljendunud ektroopion. Säilitades kaelaga pidevat kontakti ja haarates
transformatsioonitsooni, tõmmatakse spaatliga rohkem kui 360kraadise ringja
liigutusega üle ektotserviksi. Hari sisestatakse 2/3 ulatuses kaelakanalisse ja liigutatakse
seda ringjalt 90‒180 kraadi ulatuses. Materjal rullitakse harjalt vastupidises suunas

•

võtmisele sujuva liigutusega pikisuunas klaasi välimisele kolmandikule ja tõmmatakse
spaatlilt ristisuunas klaasi keskmisele kolmandikule.
Endotserikaalset harja ei tohiks mitte kunagi kasutada ainsa vahendina.
Tservikaalne hari üksinda (ingl broom; joonisel 6c).
Parim meetod rasedate ja kergesti veritseva emakakaela korral.
Harja liigutatakse viis korda ringjalt 360 kraadi kellaosuti liikumise suunas nii, et
pikemad harjased haaravad kaelakanali ja lühemad portio. Materjal kantakse harja
mõlemalt küljelt pikisuunas klaasile.

Materjal fikseeritakse kohe, asetades klaasi vähemalt 10 minutiks 95% etüülalkoholi
konteinerisse, tilgutades lahust klaasile või kasutades aerosool-fiksaatorit. Viimasel juhul tuleb
klaasi hoida vähemalt 20 cm kaugusel pihustist, et vältida rakkude mehaanilist purunemist ja
pühkumist alusklaasilt.17
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3.1.2. Vedelikul baseeruva (ingl liquid-based) Pap-testi teostamise tehnika
Analüüs võetakse sarnaselt konventsionaalsele Pap-testile. Kogutud materjal loputatakse
transportlahuses. Laboris eraldatakse lima, veri ja muu kõrvaline materjal ning rakud kantakse
tsentrifuugimise või filtratsioonitehnika abil ühekihiliselt alusklaasile. Need värvitakse
Papanicolaou järgi ja hinnatakse sarnaselt konventsionaalsele testile. Samast on võimalik
määrata HPV-analüüsi jpm.
Ei ole olulist erinevust vedelikul baseeruva tsütoloogia ja konventsionaalse tsütoloogia
sensitiivsuses ja spetsiifilisuses HSILi suhtes, kuid vedelikul baseeruva tsütoloogia puhul on
ebaadekvaatsete analüüside hulk oluliselt väiksem (A).18 Eestis ei ole vedelikul baseeruvat
tsütoloogiat veel rakendatud.

3.1.3. Pap-testi kvaliteeti ebasoodsalt mõjutavad faktorid
• Menstruatsioon, veritsus suguteedest
• Tupe- ja emakakaelapõletik
• Seksuaalvahekord 24 tunni jooksul enne analüüsi andmist
• Tugev tupeatroofia (menopaus)
• Rasedus, sünnitusjärgne periood ja laktatsiooni periood, põhjuseks reaktiivsed muutused

• Eelnev manipulatsioon või keemiline ärritus ‒ bimanuaalne vaginaalne vaatlus, lubrikant,
ultraheligeel, desinfitseeriv kreem, spermitsiid, vaginaalne ravim, tupeloputus,
spermitsiid või äädikhappe test kolposkoopial (vähem kui 24 tundi tagasi), eelnev Paptest (vähem kui 3 nädalat tagasi), emakakaela kirurgia (vähem kui 3 kuud tagasi)
• Kiiritusravi

3.1.4. Pap-testi adekvaatsus
Bethesda süsteemi järgi hinnatakse test adekvaatseks või mitteadekvaatseks. Preparaadid, kus
üle 75% materjalist varjab veri, põletikuline materjal või kuivamisdefektid, mis on katkised või
mille puhul patsiendi identifitseerimine ei ole võimalik, loetakse mitteadekvaatseks ja vastuses
märgitakse ära mitteadekvaatsuse põhjus.
Ainult silinderepiteeli rakkude esinemine preparaadis muudab selle ebapiisavaks ja klinitsist
peab sellisel juhul otsustama, kas võtta uus prepraat.
Olenemata HPV-analüüsi tulemusest (teadmata, tegemata või negatiivne), on mitteadekvaatse
Pap-testi tulemuse korral soovituslik Pap-testi korrata 2‒4 kuu pärast (D). Tulemuse korral, kus
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HPV-test on positiivne ja Pap-test mitteadekvaatne, on soovituslik korrata Pap-testi 2‒4 kuu
pärast või suunata naine kolposkoopiale (C).
Kuigi uuringud on pidevalt näidanud tsütoloogiliste abnormsuste kõrgemaprotsendilist
esinemist nende Pap-testide puhul, kus transformatsioonitsoon on haaratud19, ei ole pikaajalised
uuringud näidanud suurenenud riski raske astme düsplaasiateks või vähiks naistel, kelle Paptestis pole transformatsioonitsoon haaratud.20 Transformatsioonitsooni haaratuse indikaatoriks
on endotservikaalsete rakkude või metaplastiliste rakkude esinemine. Seega preparaadid, kus
transformatsioonitsoon ei ole haaratud (silinderepiteeli- või metaplastilised rakud puuduvad),
loetakse adekvaatseks ja analüüsi kordama ei pea. CIN2+ vastu ravi saanud naiste suurenenud
risk düsplaasiateks ja emakakaelavähiks ei ole seotud tranformatsioonitsooni puudumisega Paptestis.21

3.1.5. Pap-testi omadused
Pap-testi sensitiivsus ja spetsiifilisus ei ole täpselt teada. Sensitiivsus CIN2 ja raskemate
muutuste suhtes madala tsütoloogilise lävendi puhul on 70‒80%, mis on suhteliselt kõrge.
Kõrge tsütoloogilise lävendi puhul sensitiivsus langeb ja spetsiifilisus tõuseb. Ühendatud
andmed kõikidest Euroopa ja Põhja-Ameerika uuringutest (üle 60 000 naise), kus võrreldi
tsütoloogia ja HPV-analüüsi senitiivsust ja spetsiifilisust CIN2+ suhtes, andsid tsütoloogia
sensitiivsuseks 53% ja spetsiifilisuseks 96%.22

3.2. HPV-test
Arusaam HPV kõrge riski infektsiooni ja emakakaelavähi tekke riski vahelisest seosest on viinud
molekulaarsete HPV-analüüside väljatöötamiseni.
Emakakaelavähi sõeluuringus omab tähtsust ainult kõrge riski HPV määramine.
Madala riski HPV ei seostu emakakaelavähi tekke riski tõusuga ja ei oma kliinilist rolli
emakakaelavähi sõeluuringus ega abnormse tsütoloogiaga naiste hindamises. HPV analüüsi
määramise soovituste all on tekstis edaspidi alati mõeldud hrHPV määramist.

3.2.1. HPV-testi omadused ja testile esitatavad nõuded
Võrreldes Pap-testiga omab HPV-test CIN2+ ja CIN3+ suhtes kõrgemat sensitiivsust, kuid
madalamat spetsiifilisust ning on paremini korratav.
Kliinilises praktikas kasutusel olevad HPV-testid peavad olema valideeritud ja vastama
kindlatele nõuetele.
Lähtudes Meijeri ja kaasautorite valideerimise kriteeriumitest23, saab primaarses skriiningus
valideerituks lugeda järgmisi HPV-teste: Hybrid Capture (HC2), GP5+/6+ PCR (ingl polymerase
chain reaction, ee polümeraasi ahelreaktsioon), cobas® 4800 PCR (Roche Molecular Systems
Inc., Alameda, CA, USA) ja Real Time PCR (ee reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon) (Abbott
Molecular, Des Plaines, IL, USA).24
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Mitmed teised kliinilises praktikas kasutatavad hrHPV DNA-testid võivad olla piisavalt täpsed,
kuid hetkel veel mitte Meijeri kriteeriumitele vastavalt valideeritud.
Eestis on kliinilises praktikas kasutusel hrHPV genotüpiseerimise erinevad meetodid.

3.2.2. HPV-analüüsi määramise kliinilised näidustused ja vastunäidustused
Eksisteerib piisav tõenduspõhisus, et hrHPV-analüüsi võib kasutada järgmistel juhtudel (A):
1) HPV-analüüs primaarses sõeluuringus üksinda või koos Pap-testiga;
2) ASCUSe jälgimises;
3) emakakaela düsplaasiate ravijärgses jälgimises.
HPV analüüsi ei tohiks kasutada:
1) < 30 aastaste naiste sõeluuringus eraldiseisva analüüsina või koos Pap testiga va. ASCUSe
jälgimises;
2) meestel ja naistel HPV-st põhjustatud teiste vähkide ja genitaaltüügaste sõeluuringus;
3) mehel, kelle naispartneril on diagnoositud HPV infektsioon.

3.3. Kolposkoopia
Kolposkoopia on emakakaela, tupe ja vulva uuring kolposkoobi abil. Kolposkoop on
binokulaarne mikroskoop, mis võimaldab emakakaela, tupe ja vulva epiteeli ja veresoonte 6‒
40kordset suurendust. Kolposkoopilise uuringu eesmärgiks on üles leida ja lokaliseerida
kahtlased lesioonid, hinnata nende ulatust ning raskusastet, võtta sihtbiopsiat ja aidata sellega
kaasa õige jälgimis- või ravitaktika valikul.
3.3.1. Kolposkoopilise uuringu teostamine
Oluline on informeerida patsienti uuringu vajalikkusest ning kirjeldada uuringu käiku. See tagab
kolposkopisti ja patsiendi vahel parema koostöö. Parim aeg kolposkoopilise uuringu tegemiseks
on menstruatsioonitsükli 10.‒14. päev.
24 tundi enne uuringut ei ole soovitav:
•
•
•
•

kasutada vaginaalseid ravimeid, lubrikante ja spermitsiide;
teha tupeloputust;
olla vaginaalses seksuaalvahekorras;
võtta emakakaelalt analüüse.

Emakakael peab olema täies ulatuses nähtav. Kui tupe külgseinad segavad emakakaela
visualiseerimist täies ulatuses, on tarvis kasutada lateraalseid vaginaalseid ekstraktoreid. Enne
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kolposkoopilise uuringu algust võib emakakaela vajadusel puhastada kas füsioloogilise lahusega
või 3% soodalahusega.
Emakakaela abnormaalse leiu visualiseerimiseks kasutatakse 3 ‒ 5% äädikhappe lahust,
toimeaeg 1 minut.
Lugoli lahuse kasutamine kolposkoopilisel uuringul on soovituslik, kui äädikhappe test ei anna
oodatud tulemust.
3.3.2. Kolposkoopia näidustused
• Emakakaela tsütoloogilises uuringus leitud HSIL või ASC-H
• Püsiv LSIL, ASCUS
• Esmakordne LSIL või ASCUS ja hrHPV positiivne
• AGC
• HPV16/18 positiivne ≥ 30aastane naine
• Mitteadekvaatne Pap-test ja hrHPV positiivne ≥ 30aastane naine
• Korduv (2 järjestikust) mitteadekvaatset Pap-testi ja hrHPV negatiivne ≥ 30aastane
naine
• Korduv
(2 järjestikust) mitteadekvaatset Pap-testi ja
vanuserühmades)

HPV teadmata (kõigis

• Silmaga nähtavad lesioonid emakakaelal, vulval, tupe limaskestal
• Ebaselged verejooksud genitaalidest, kontaktverejooksud

3.3.3. Vastunäidustused kolposkoopiaks
• Absoluutsed vastunäidustused puuduvad
•

Äge genitaaltrakti põletik

•

Menstruatsioon

3.3.4. Kolposkoopia tüsistused
• Esinevad üliharva
•

Mõnikord on võimalik verejooks pärast sihtbiopsiat (esineb sagedamini raseduse ajal
või pärast laiaulatuslikku ekstsisiooni)

3.3.5. Normaalne kolposkoopiline leid
Kolposkoopiline uuring on adekvaatne (diagnostiline), kui kolposkopist näeb:
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•

emakakaela täies ulatuses ‒ algset lameepiteeli ja silinderepiteeli ning nende

•
•

omavahelist ühenduspiiri (SCJ);
emakakaela transformatsioonitsooni täies ulatuses;
olemasolevaid abnormaalsusi täies ulatuses.

Normaalne kolposkoopiline leid peab täitma kolm esimest kriteeriumi ja välistama lesiooni
emakakaelal. Olemasolevaid abnormaalsusi on tarvilik kirjeldada (pildistada, fikseerida arvutis).
3.3.6. Mitteadekvaatne kolposkoopiline uuring
Kolposkoopiline uuring loetakse mitteadekvaatseks (mittediagnostiliseks), kui mõni eelnevast
neljast kriteeriumist ei ole täidetud. Kui silinderepiteeli ja lameepiteeli ühenduspiir on nähtav
endotservikaalse peegli abil, loetakse läbivaatus adekvaatseks (piisavaks).

19

3.3.7. Kolposkoopial kasutatav IFCPC kehtestatud terminoloogia
Üldine hinnang
Adekvaatne/mitteadekvaatne.
Põhjus

‒

põletik,

veritsus,

armistumine.
SCJi nähtavus – täielikult nähtav,
osaliselt nähtav, ei ole nähtav.
TZi tüüp – 1, 2, 3.
Normaalne
leid

kolposkoopia

Algne (originaalne) lameepiteel,
küps lameepiteel, atroofia.
Silinderepiteel, ektoopia.
Metaplastiline lameepiteel, ovula
Nabothi, avatud näärmed.

Patoloogiline kolposkoopia Üldpõhimõtted
leid

Lesiooni lokalisatsioon – TZ sees
või
väljas,
lokaliseerida
kvadrandi ja kella numbrilaua
positsiooni järgi.
Lesiooni
suurus
kvadranti katab.

–

mitu

I aste – madala astme muutus Õhuke atseetovalge epiteel,
(nõrk muutus)
irregulaarne
(geograafilise
maakaardi sarnane) serv.
Korrapärane peen mosaiiksus ja
punktsioon.
II aste – kõrge astme muutus Mattvalge atseetovalge epiteel.
(tugev muutus)
Kiire atseetovalge ala ilmumine.
Ebakorrapärane
jäme
mosaiiksus ja punktsioon.
Teravad servad, kolle kolde sees.
Mittespetsiifilised muutused

Leukoplaakia
(keratoos,
hüperkeratoos), erosioon.

Kahtlus invasioonile

Atüüpilised veresooned.
Lisaks

kergesti

purunevad,
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haprad veresooned, ebatasane
lesiooni pind, eksofüütne pind,
nekroos, haavandumine, nähtav
tuumor.
Mitmesugused muutused

Kongenitaalne TZ, kondüloomid,
polüüp, stenoos, ravijärgne
muutumine,
kaasasündinud
anomaaliad,
endometrioos,
põletik.

3.3.8. Kolposkoopilise uuringu hinnang
Maailmas on kasutusel erinevaid kolposkoopilise leiu hindamise süsteeme. Neist tuntumad on
Reidi kolposkoopia indeks (tabel 1), modifitseeritud Reidi indeks (tabel 2), Swede indeks (tabel
3) ja kliinilis-kolposkoopiline indeks (CCI) (tabel 4). Eestis kasutatakse valdavalt Reidi
kolposkoopia indeksit.
Hinnatakse emakakaela transformatsioonitsooni või emakakaelal oleva lesiooni servi, värvi ja
veresoonestikku ning vajadusel värvumust joodiga. Swede kolposkoopia indeksil on lisaks
neljale klassikalisele parameetrile (värvumine äädikhappega, värvumine joodiga, kolde piirjoon
ja veresoonte joonis) hinnatud ka lesiooni suurust. Kliinilis-kolposkoopilise indeksi korral
hinnatakse lisaks patsiendi vanust ja suitsetamisharjumust. Leidudele antakse punkte skaalal 0,
1 ja 2. Kokkuliidetud punktisumma korreleerub hästi emakakaela muutuse raskusastmega.

4. Soovitused emakakaela uuringuks

4.1. Vanusepiirid
Erinevas vanuses naistele Pap-testi teostamisest saadav kasu ja kahju on erinev. Seetõttu
sõltuvad soovitused naise vanusest.25

4.1.2. Uuringu algus
Olenemata suguelu algusest või teistest riskifaktoritest, ei ole soovitav alustada emakakaela Paptesti võtmisega enne 21. eluaastat (B).26
Teismeliste skriinimine viib nende düsplaasiate diagnoosimise ja ravini, millel on suur
tõenäosus spontaanselt regresseeruda ja tõstab reproduktiivsuse riski, olles seetõttu
potentsiaalselt kahjulik.26
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Emakakaelavähk on teismeliste ja noorte naiste seas harvaesinev. Emakakaelavähi
esinemissagedus teismeliste seas ei ole langenud, olenemata nelja aastakümne jooksul
suurenenud sõeluuringu hõlmatusest selles vanusegrupis.26
Kiiresti progresseeruvaid emakakaelavähke teismelistel ja noortel naistel ei ole võimalik
sõeluuringute abil ära hoida.27
Teismeliste emakakaelavähi ennetusprogrammid peavad keskenduma HPV-vastasele
vaktsineerimisele, mis enne suguelu algust teostatuna on ohutud, kõrge efektiivsusega28 (A) ja
kuluefektiivsed.

4.1.3. Uuringu lõpp
Üle 65aastaste naiste jälgimise võib lõpetada, kui eelnevad testid on olnud negatiivsed ja naise
anamneesis ei ole viimase 20 aasta jooksul esinenud CIN2 või sellest raskemat muutust. Eelnev
negatiivne jälgimine tähendab 3 negatiivset Pap-testi või 2 negatiivset kaksiktesti (Pap-test koos
HPV-testiga) viimase 10 aasta jooksul ja neist viimane on antud viimase 5 aasta sees.
Jälgimispiiri vanuseliselt ületanud naistel, kes varem pole uuringutel käinud või kelle uuringute
tulemused on teadmata, on soovituslik kinnitada negatiivne tulemus 3 negatiivse Pap-testiga
(intervall 3 aastat) või 2 negatiivse kaksiktestiga (intervall 5 aastat) Kui jälgimine on lõpetatud,
ei ole õige seda mis tahes põhjusel uuesti alustada isegi siis, kui naisel on uus seksuaalpartner.
Uus kõrge riski HPV infektsioon üle 65aastastel naistel peaks enamikul juhtudest spontaanselt
paranema ja ainult väikesel hulgal naistest muutub infektsioon persisteeruvaks.29 Lähtudes HPV
infektsiooni loomulikust kulust, on ebatõenäoline, et peale 65. eluaastat tekkinud CIN3-l on
küllaldaselt aega naise eluea jooksul vähiks progresseeruda. Vanemas populatsioonis ületavad
üleravimisest põhjustatud riskid sõeluuringust saadava kasu.
Naistel, kellel on olnud spontaanselt regresseerunud või ravitud CIN2, CIN3 või AIS, tuleb jätkata
uuringutega vähemalt 20 aastat, isegi kui testimisega ületatakse 65 aasta vanusepiir, kuna risk
haigestuda emakakaelavähki on umbes 5‒10 korda kõrgem kui üldrahvastikul.30

4.2. Uuringute intervall
4.2.1. Soovitused 21‒29a naistele
21‒29a naistele on soovitav ainult Pap-test iga 3 aasta tagant.
Kuna 2- või 3aastane intervall selles vanusegrupis annab ühesuguse eluaegse vähiriski languse31,
on 3aastase intervalli korral uuringustest saadav kasu ja kahju kõige paremini tasakaalus (B).
Kuna puudub tugev tõenduspõhisus, siis ei ole õige skriinida mis tahes vanuses naisi igaaastaselt ükskõik mis meetodiga. Iga-aastane skriining viib suure hulga mittevajalike uuringute
ja raviprotseduurideni, kuid tõstab ennetatavate vähkide hulka väga vähe.31
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Randomiseeritud uuringud ei anna piisavalt kõrget tõenduspõhisust suurendada mis tahes
vanuserühmas eelneva negatiivse Pap-testi korral sõeluuringu intervalli üle 3 aasta.
Alla 30aastaste naiste kõrge HPV levimuse tõttu32, mida kinnitab ka Eestis läbiviidud uuring9, ei
ole õige 21‒29a naisi HPV-testiga skriinida, nii eraldiseisva kui ka kaksiktestiga.
4.2.3. Soovitused 30‒65a naistele
30‒65a naistele on soovituslik Pap-test koos HPV-testiga (kaksiktest) või HPV-analüüs üksinda
iga 5 aasta tagant (eelistatud variandid) või Pap-test üksinda iga 3 aasta tagant (lubatud
variant).
Pap-test üksinda (lubatud variant) 3aastase intervalliga
3aastane intervall tagab sobiva sõeluuringust saadava kasu ja kahjude vahekorra selles
vanusegrupis. Puudub tõenduspõhisus, mis toetaks pikemat intervalli ka eelneva negatiivse Paptesti korral.33 Kolme viimase aasta jooksul riiklikus sõeluuringus osalenud naiselt ei ole vaja lisa
Pap-testi võtta.
Pap-test koos HPV-testiga (kaksiktest) või HPV-analüüs üksinda 5aastase intervalliga
(eelistatud variandid)
Kõrge tõenduspõhisusega on näidatud, et kliiniliselt valideeritud HPV DNA-test 30aastastel ja
vanematel naistel primaarses sõeluuringus on efektiivsem kui Pap-test ja HPV-negatiivsete
naiste skriiningu intervalli võib ohutult pikendada vähemalt 5 aastani (A).
Modelleerivad uuringud on näidanud et üle 30a naiste kaksiktestimine 5aastase intervalliga
annab väiksema kolposkoopiate hulga ja sarnase või kergelt madalama vähiriski, võrreldes
tsütoloogilise testmisega 3 aasta tagant.

Randomiseeritud uuringud näitavad oluliselt madalamat CIN3+ ja isegi emakakaelavähi
kumulatiivhaigestumust algselt HPV DNA suhtes negatiivsetel 30aastastel ja vanematel naistel,
võrreldes Pap-negatiivsete naistega. (A)
Sõeluuring ainult HPV-testiga annab samasuguse katse kui kaksiktest (HPV ja Pap), kuna CIN3+
ja vähi risk naistel on ainult vähesel määral madalam, kui mõlemad testid on negatiivsed (HPV ja
Pap), võrreldes naistega, kelle HPV-test on negatiivne ja Pap-test positiivne.24
Võrreldes lamerakulise vähi avastamisega, on tsütoloogia olnud adenokartsinoomi avastamisel
ebaefektiivsem (A).34
HPV-testi lisamine tsütoloogiale tõstab adenokartsinoomi ja sellele eelnevate muutuste
avastamise tõenäosust.
HPV-testi kasutamise korral oportunistlikus sõeluuringus tuleb rangelt jälgida 5aastast
intervalli, kuna sagedasem testimine tõstab mittevajalike kolposkoopiate ja raviprotseduuride
hulka.31
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4.3. Naiste kontroll pärast hüsterektoomiat
Kui hüsterektoomia on teostatud koos emakakaela eemaldamisega ja anamneesis puudub CIN2
või raskem muutus, ei ole edasine jälgimine vajalik.
•

CIN puudub, ei ole regulaarselt kontrollitud ‒ kaksiktest 6 kuud pärast hüsterektoomiat

•

CIN, piirid puhtad ‒ kaksiktest 6 kuud ja 24 kuud pärast hüsterektoomiat

•

CIN piiridel või ei ole teada ‒ jälgimine, nagu emakakael oleks alles

Tupevähk on väga harva esinev günekoloogiline kasvaja, seetõttu ei ole sõeluuring tupevähi
suhtes õigustatud.
Pärast supratservikaalset hüsterektoomiat kuulub naine tavapärasele jälgimisele.

5. Jälgimine ja taktika emakakaela muutuste korral
5.1. 30a või vanemate HPV-positiivsete naiste jälgimine (joonis 7)
HrHPV-positiivsete Pap-test NILM naiste jälgimine
Prospektiivsetest uuringutest pärinev kõrge tõenduspõhisus näitab, et selle grupi lühiajaline
risk CIN3 suhtes on kaugelt madalam, võrreldes naistega, kes on HPV-positiivsed ja kel on Paptestis ASCUS või LSIL (B).35 Seetõttu ei ole kõikide HPV-positiivsete naiste kohene
kolposkoopiale suunamine õige. Kuna kõik Eestis kasutusel olevad hrHPV-testid
genotüpiseerivad HPV16 ja HPV18, siis on meil ühe HPV-analüüsiga olemas täpsustav
informatsioon HPV16 või HPV18 positiivsuse suhtes.

Soovitatakse üht kahest võimalusest (B):
suunata naine kohe kolposkoopiale, kui tulemus on HPV16/18-positiivne ja Paptestis NILM;
• korrata mõlemat testi 12 kuu pärast:
HPV positiivne või Pap-testis >= ASCUS tulemuse korral suunata naine kolposkoopiale;
HPV negatiivne ja Pap-testis NILM tulemuse korral korrata kaksiktesti 3 aasta pärast.
•

-

Taktika hrHPV-positiivse leiu korral (Pap-test võtmata või teadmata)
Mitmed prospektiivsed uuringud on kinnitanud kõrgemat absoluutset CIN3+ tekke riski
HPV16/18-positiivsetel naistel, võrreldes mingi teise kõrge riski HPV-positiivsete naistega.36
•

HPV16/18-positiivse naise võib suunata kolposkoopiale Pap-testi etappi läbimata
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•

Ülejäänud hrHPV tüvede puhul tuleb võtta kohe tsütoloogia

5.2. Pap-testis ASCUS
ASCUS on üks kõige sagedamini esinev patoloogilise Pap-testi vastus. ASCUSega kaasneb madal
risk CIN3+ tekkeks, kuna 1/3–2/3 juhtudest ei ole see seotud HPV infektsiooniga35,37.
Teadaolevalt on üle 30aastastel naistel ASCUSe korral CIN3+ tekkerisk 5 aasta jooksul 3%.38
Naistel, kellel ASCUSe korral esineb HPV16/18 infektsioon, on kahekordne risk CIN3+ tekkeks,
võrreldes naistega, kellel koos ASCUSega esineb mõni muu kõrge riski HPV infektsioon.38,39

5.2.1. ≥25aastaste naiste jälgimine ASCUSe korral (joonis 8)
Naistel, kellel on Pap-testis ASCUS, on emakakaela edasiseks jälgimiseks eelistatud HPV-test (A).
Negatiivse HPV-testiga naiste puhul on soovituslik korrata kaksiktesti 3 aasta
möödudes (B).
• Positiivse HPV-testiga naiste puhul on soovituslik teostada kolposkoopiline
uuring (A).
Kui kolposkoopial ei leita emakakaelal lesiooni (CIN), tuleb korrata kaksiktesti 12 kuu
möödudes (B).
Kui 12 kuu möödudes on mõlemad testid negatiivsed, on soovituslik emakakaela
reskriining 3 aasta möödudes (analüüsid vastavalt eale: < 30aastastele Pap-test ja >
30aastastele kaksiktest või ainult HPV-analüüs).
Edasi jätkata emakakaela tavapärase jälgimisega (B).
• Naistel, kellel on Pap-testis ASCUS ja HPV-analüüs teadmata, on lubatud Pap-testi
kordamine 12 kuu möödudes (B).
•

-

-

Kui järgmine Pap-test on ≥ ASCUS, on soovituslik teostada kolposkoopia.
Kui järgmine Pap-test on negatiivne (NILM), siis jätkata tavapärase jälgimisega (B).
Analüüsi võtmine emakakaelakanalist on eelistatud mitteadekvaatse kolposkoopia korral (B) ja
naistel, kellel ektotserviksil lesiooni ei leitud (B).
ASCUSe korral on emakakaela diagnostiline ekstsisioon (LEEP) ilma CIN2+ esinemiseta
lubamatu (B).

5.2.2. 21‒24aastaste naiste jälgimine ASCUSe korral (joonis 9)
Eelistatud taktikaks on Pap-testi kordamine 2 korda 12kuuliste intervallidega. Kohene
kolposkoopia ei ole soovituslik. HPV-testi tegemine on lubatud (B).

-

• Pap-testi kordamisel:
kui 12 kuu möödudes on Pap-testis ASC-H, HSIL või AGUS, on soovituslik teostada
kolposkoopia;
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-

-

kui 12 kuu möödudes on Pap-testis NILM, ASCUS või LSIL, siis tuleks jätkata emakakaela
jälgimist Pap-testiga;
kui 24 kuu möödudes on Pap-testis ≥ ASCUS, on soovituslik teostada kolposkoopia;
kui mõlemad Pap-testid on negatiivsed, on soovituslik jätkata tavapärase emakakaela
kontrolliga (B).
• HPV-testi tegemisel:
kui HPV-test on positiivne, siis on esmalt soovituslik korrata Pap-testi 12 kuu möödudes
(B). Kohene kolposkoopia või HPV-testi kordamine ei ole näidustatud;
kui HPV-test on negatiivne, on soovituslik jätkata emakakaela tavapärase jälgimisega (B).

5.2.3. 65aastaste ja vanemate naiste jälgimine ASCUSe korral
Postmenopausaalses eas naistel on ASCUSe jälgimine sama kui üldrahvastikul (B).
65aastastel ja vanematel naistel on ASCUSe ja HPV-negatiivse analüüsi korral eelistatud
kaksiktesti kordamine 12 kuu pärast. Lubatud on ka ainult Pap-testi kordamine 12 kuu pärast
(B).

5.2.4. Rasedate jälgimine ASCUSe korral
Rasedusaegne ASCUSe jälgimine on sarnane ASCUSe jälgimisega mitterasedal.
On lubatud kolposkoopilise uuringu edasilükkamine sünnitusjärgsesse perioodi (6 nädalat
pärast sünnitust) (D). Emakakaelakanali küretaaž raseduse ajal ei ole lubatud (D).
Kui tsütoloogilises ja histoloogilises analüüsis ning esialgsel kolposoopilisel uuringul ei saa
diagnoosida CIN2+, on soovituslik järgmine kontroll 6 nädalat pärast sünnitust (D).

5.3. Pap-testis ASC-H
Uuringud on näidanud, et ASC-H korral on risk CIN3+ tekkeks kõrgem kui ASCUSe või LSILi
korral.40,41 CIN3+ tekkerisk ASC-H korral sõltub samuti vanusest, olles 21‒24aastastel naistel
madalam kui vanematel naistel.37
Kõrge HPV esinemissagedus ASC-H korral teeb HPV-testi kasutamise emakakaela jälgimiseks
sobimatuks.35 Samuti on leidnud kinnitust, et ASC-H ja negatiivse HPV-testi korral on
emakakaelavähi tekkerisk 5 aasta jooksul 2%. Antud protsent on liiga kõrge, et rakendada
jälgimistaktikat Pap-testi kordamise teel.40

5.3.1. ≥25aastaste naiste jälgimine ASC-H korral (joonis 10)
Sõltumata HPV staatusest on ASC-H korral soovituslik kolposkoopiline uuring. HPV-testi
teostamine enne kolposkoopilist uuringut ei ole soovituslik (B).
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5.3.2. 21‒24aastaste naiste jälgimine ASC-H korral (joonis 11)
On soovituslik kolposkoopia (B). Edasine jälgimine sama nagu HSILi korral vanuserühmas 21‒
24 aastat.

5.4. Pap-testis LSIL
LSILi korral on emakakaela muutuste teke sarnane situatsiooniga, kus esineb ASCUS ja kõrge
riskiga HPV infektsioon42 ning seega on jälgimistaktika soovitavalt samasugune. LSILi korral on
HPV infektsiooni esinemissagedus kõrge, kuni 77%.43 Antud protsent näib liiga kõrge, et
kasutada HPV-analüüsi kolposkoopilise uuringu vajaduse hindamiseks.
Analüüsidest on ilmnenud, et LSILi korral on CIN3+ tekkerisk 21‒24aastastel naistel madalam
kui vanematel naistel.37,44 Seetõttu ei ole 21‒24aastastel naistel LSILi korral soovituslik kasutada
kohe kolposkoopilist uuringut. LSILi ja HPV-negatiivse analüüsi korral on CIN3+ tekkerisk väga
madal ja sarnane ASCUSe korral esinevale riskile.37

5.4.1. ≥25aastaste naiste jälgimine LSILi korral (joonis 12)
LSILi ja HPV-positiivse testi korral või kui HPV staatus pole teada, on soovituslik kolposkoopiline
uuring (A). Edasine jälgimine vastavalt ravijuhendile.
LSILi ja HPV-negatiivse testi korral on eelistatud kaksiktesti kordamine 12 kuu
möödudes. Samas on lubatud ka kolposkoopiline uuring.
Kui 12 kuu möödudes on Pap-test ≥ ASCUS või HPV-test positiivne, on soovituslik
kolposkoopiline uuring.
Kui 12 kuu möödudes on Pap-test NILM ja HPV-test negatiivne, on soovituslik korrata
mõlemaid teste 3 aasta möödudes.
•

-

-

Kui mõlemad testid on negatiivsed, tuleb jätkata tavapärase emakakaela jälgimisega (D).

5.4.2. 21‒24aastaste naiste jälgimine LSILi korral (joonis 9)
21‒24aastastele naistele on LSILi jälgimisel soovituslik korrata Pap-testi 2 korda 12kuuliste
vahedega (B). Kolposkoopia ei ole soovituslik (B).
Testi kordamisel:
kui 12 kuu möödudes on Pap-testis ASC-H või HSIL, on soovituslik teostada
kolposkoopiline uuring;
•

-

-

kui 24 kuu möödudes on Pap-testis ≥ ASCUS, on soovituslik teostada kolposkoopiline
uuring;
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-

kui 24 kuu möödudes on Pap-testis NILM, tuleb
jälgimisega (B).

jätkata tavapärase emakakaela

5.4.3. Rasedate jälgimine LSILi korral (joonis 13)
Raseduse ajal on LSILi korral eelistatud kolposkoopiline uuring (B), kuid on lubatud ka
kolposkoopia edasilükkamine sünnitusjärgsesse perioodi (6 nädalat pärast sünnitust) (D).
Emakakaelakanali abrasioon ei ole lubatud (D). Kui tsütoloogilises ja histoloogilises analüüsis
ning esialgsel kolposoopilisel uuringul ei saa diagnoosida emakakaela CIN2+, on soovituslik
järgmine kontroll 6 nädalat pärast sünnitust(D). Tsütoloogiline või kolposkoopiline lisauuring
raseduse ajal ei ole soovituslik (D).
5.4.4. Postmenopausaalses eas naiste jälgimine LSILi korral
Postmenopausaalses eas naistel on LSILi korral (HPV-test negatiivne või HPV staatus
teadmata) lubatud kasutada ühte kolmest taktikast: võtta HPV-analüüs, korrata Pap-testi 6
ning 12 kuu möödudes või kohene kolposkoopiline uuring (D).
-

Kui HPV-test on negatiivne või kolposkoopial lesiooni ei leitud, on soovituslik korrata
Pap-testi 12 kuu möödudes.
Kui HPV-test on positiivne või korduvas Pap-testis on ≥ ASCUS, on soovituslik
kolposkoopia (B).
Kui 2 järjestikulist Pap-testi on negatiivsed, siis jätkata emakakaela tavapärase
jälgimisega (B).

5.5. Pap-testis HSIL
HSILi korral esineb naistel märkimisväärne risk emakakaela pahaloomuliste muutuste tekkeks.
Umbes 60% naistest on leitud emakakaelal CIN2+ muutused.41,45
HSILi ning hrHPV infektsiooni korral on üle 30aastastel naistel 5 aasta jooksul CIN3+ tekkerisk
50% ja emakakaelavähi tekkerisk 7%.46 HSILi ja negatiivse HPV-analüüsi korral, mis on
ebatavaline, on CIN 3+ tekkerisk 5 aasta jooksul 29% ja 7% juhtudest areneb emakakaelavähk. 46
5.5.1. ≥25aastaste naiste jälgimine HSILi korral (joonis 14)
HSILi korral on soovituslik kolposkoopiline uuring (B).
Jälgiv taktika Pap-testi või kaksiktesti kordamisega ei ole lubatud (B).
Mitteadekvaatse kolposkoopilise leiu korral HSILiga on soovituslik diagnostiline ekstsisioon
linguga (B).

5.5.2. 21‒24aastaste naiste jälgimine HSIL korral (joonis 11)
HSILi korral on 21‒24aastastele naistele soovituslik kolposkoopiline uuring. Kohene ekstsisioon
linguga ei ole lubatud (B).
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-

-

Kui histoloogiliselt CIN2 ja CIN3 diagnoos ei kinnitu, on soovituslik 24kuuline jälgimine,
korrates 6kuuliste vahedega Pap-testi ja kolposkoopilist uuringut. Jälgimise eelduseks on
adekvaatne kolposkoopia ja negatiivne histoloogia või CIN1 vastus kaelakanali analüüsis
(C).
Kui jälgimise ajal kolposkoopilises uuringus diagnoositakse raske astme düsplaasia või
Pap-testis püsib HSIL ühe aasta jooksul, on soovituslik kordusbiopsia (D).
Kui jälgimise ajal on Pap-testis < HSIL ja kolposkoopilisel uuringul visuaalselt HSIL ei
kinnitu, on lubatud biopsiat mitte võtta (D).
Kui 24 kuu jooksul püsib Pap-testis HSIL, kuid histoloogiliselt CIN2+ diagnoos ei kinnitu,
on soovituslik diagnostiline ekstsisioon linguga (D).
Kui kolposkoopia on mitteadekvaatne või kaelakanali analüüsis on leitud CIN2, CIN3 või
CIN2/3, on soovituslik diagnostiline ekstsisioon (B).
Pärast kaht järjestikulist negatiivset Pap-testi ja kolposkoopial raske astme düsplaasia
muutuste puudumist on soovituslik jätkata tavapärase emakakaela kontrolliga (C).
Kui histoloogiliselt kinnitub CIN2, CIN3, siis edasine jälgimine vastavalt ravijuhistele (D).
Vt HSIL 21‒24aastastel naistel ja noored naised vanuses 21‒24 aastat ja CIN2, CIN3 (vt
joonis 11 ja 21).

5.6. Pap-testis AGC
AGC on harva esinev47 ja halvasti hinnatav48 tsütoloogilise analüüsi vastus. AGC korral võib olla
tegemist emakakaela polüübi ja metaplaasiaga, kuid samuti emakaõõne, emakakaela, munasarja,
munajuha ning teiste lokalisatsioonide adenokartsinoomiga.49 Vähirisk on madalam noorematel
kui 35aastastel naistel, kuid CIN2+ tekkerisk on kõrge ning seetõttu on emakakaela
kolposkoopiline hindamine õigustatud igas vanuses. Üle 30aastaste naiste hulgas on AGC korral
CIN3+ tekkerisk 9% ja vähirisk 3%.46,47
Emakakaela adenokartsinoom on seotud HPV infektsiooniga ja seda on võimalik avastada HPVtestiga. Samas, endomeetriumi adenokartsinoomi korral ei esine seost HPV infektsiooniga ning
HPV-testi abil ei saa määratleda neid naisi, kelle peal tuleks rakendada emakakaela jälgimises
vähem invasiivseid uuringuid. Negatiivne HPV-test näitab enam riski endomeetriumi kui
emakakaela adenokartsinoomile.50 Endomeetriumi adenokartsinoomi risk on madalam noortel
naistel, kellel puuduvad endomeetriumi vähi riskifaktorid, kuid märkimisväärselt kõrgem
vanematel naistel ja neil noorematel, kellel esinevad endomeetriumi vähi riskifaktorid.

5.6.1. ≥25aastaste naiste jälgimine AGC korral (joonis 15 ja 16)
- Kui tsütoloogilises analüüsis esinevad atüüpilised silinderepiteeli rakud või
adenocarinoma in situ (välja arvatud endomeetriumi atüüpilised rakud), on olenemata
HPV staatusest soovituslik kolposkoopia ja emakakaelakanali histoloogiline analüüs (B).
Pap-testi kordamine ei ole soovituslik (D).
- Kõigile üle 35aastastele naistele on soovituslik emakaõõne histoloogiline analüüs (koos
kolposkoopia ja emakakaelakanali histoloogilise analüüsiga) (B).
- Alla 35aastastele naistele on soovitav emakaõõne histoloogiline analüüs (koos
kolposkoopia ja emakakaelakanali analüüsiga) juhul, kui neil esineb risk emakaõõne
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-

-

neoplaasiaks. Riskigruppi kuuluvad naised, kellel esineb ebaselge põhjusega vaginaalne
veritsus ning viited kroonilisele anovulatsioonile.
Kui tsütoloogilises analüüsis esinevad atüüpilised endomeetriumi rakud, on soovitav
esmalt teostada emakakaelakanali ja endomeetriumi histoloogilised analüüsid.
Kui emakaõõne patoloogiat ei leita, siis on edasiseks uuringuks soovitav kolposkoopia
(B).
Kui esialgeses tsütoloogilises analüüsis esines AGC-NOS ning kolposkoopial ei leitud
CIN2+ lesiooni, siis on edasiseks jälgimiseks soovitav kaksiktest 12 ja 24 kuu möödudes.
Kui mõlemad testid on patoloogiata, on soovitav teostada kaksiktest 3 aasta möödudes.
Kui mõni 12 või 24 kuu testidest on patoloogiline, on soovitav teostada kolposkoopiline
uuring (B).
Kui esialgses tsütoloogilises analüüsis esines AGC-NOS, kuid atüüpilisi emakakaelakanali
ja endomeetriumi rakke ei leitud, aga kolposkoopial diagnoositi CIN2+ lesioon, siis
toimub jälgimine vastavalt ravijuhisele.
Kui esialgses tsütoloogilises analüüsis esines AGC-FN või emakakaela AIS ning
kolposkoopilisel uuringul ei leitud invasiivseid muutusi, on soovitav teostada
emakakaela diagnostiline konisatsioon (B). Soovituslik oleks konisatsioon ühes tükis
ning vajalik on lõikejoonte hindamine (B).

5.6.2. 21‒24aastaste naiste jälgimine AGC korral
Jälgimistaktika AGC korral on kõikidele vanusegruppidele ühesugune (B).
5.6.3. Rasedate jälgimine AGC korral
Jälgimistaktika on sama kui mitterasedate puhul (D), kuid emakakaelakanali ja endomeetriumi
analüüs on raseduse ajal vastunäidustatud.
5.6.4. Healoomulisete glandulaarsete muutuste jälgimine
Premenopausaalses eas asümptomaatilistel naistel, kellel esinesid tsütoloogilises testis
healoomulised endomeetriumi rakud, endomeetriumi strooma rakud või histiotsüüdid, ei ole
edasised uuringud soovituslikud (B).
Postmenopausaalses eas asümptomaatilistel naistel on healoomuliste endomeetriumi rakkude
korral soovituslik teostada ka emakaõõne kontroll (B).
Naistele, kellel on teostatud hüsterektoomia ja kellel tsütoloogilises testis esinesid
healoomulised glandulaarsed rakud, ei ole edasised uuringud soovituslikud (B). Hüsterektoomia
järgselt ei ole edasised uuringud naistele, kellel esinesid tsütoloogilises testis healoomulised
glandulaarsed rakud, soovituslikud.
5.7. Pap-testis AIS
AISi esinemissagedus on madal, kuid näitab viimastel aastatel tõusutendetsi.51 AISi
diagnoosimine on kolposkoopial raske, kuna muutused on sageli minimaalsed ning raskesti
interpreteeritavad. AIS levib edasi kaelakanalisse ning paremaks diagnoosimiseks on soovitav
emakakaela ekstsisioon. AIS võib olla multifokaalne ning seetõttu ei anna puhtad lõikejooned
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konisatsiooni preparaadis kindlust, et haigus on täielikult eemaldatud. Invasiivse vähi diagnoosi
ei saa välja lülitada ilma emakakaela diagnostilise konisatsioonita.
5.7.1. Taktika AISi korral
Naistel, kellel ei ole enam plaanis sünnitada, on esmaseks ravimeetodiks hüsterektoomia. AISi
diagnoosi korral on soovituslik konsulteerida ravitaktika suhtes onkogünekoloogiga.

5.8. Taktika invasiivse kartsinoomi kahtluse korral
Võimalusel teostada kolposkoopia koos ekstsisioonbiopsiaga või suunata patsient kohe
onkogünekoloogi vastuvõtule.

6. Tservikaalsete düsplaasiate jälgimine ja ravi
6.1. Kolposkoopia tulemuste jälgimine
6.1.1. ≥25aastastel naistel kolposkoopial lesioon puudub (leid negatiivne) või esineb CIN1
6.1.1.1. Adekvaatne kolposkoopia, tsütoloogias ASCUS, LSIL või HPV16/18-positiivne, histoloogias ≤
CIN1: (joonis 17)

-

• korrata kaksiktesti 12 kuu pärast (< 30a naistel ainult Pap-test) (B):
kui 12 kuu pärast on kaksiktest negatiivne, siis teostada 3 aasta pärast kaksiktest (< 30a
naistel ainult Pap-test);
Kui 3 aasta pärast on kaksiktest (< 30a naistel ainult Pap-test) negatiivne, võib pöörduda
tavapärase jälgimise juurde (B);
Kui Pap-testis leitakse ≥ ASCUS või HPV on positiivne, siis teha kolposkoopia (D).

6.1.1.2. Adekvaatne kolposkoopia, tsütoloogias ASC-H või HSIL, histoloogias ≤ CIN1 (joonis 18) ‒
on soovitav valida üks kolmest võimalusest:

-

• korrata kaksiktesti 12 ja 24 kuu pärast (< 30a ainult Pap-test) (B):
kui mõlemal korral on testid negatiivsed, siis korrata 3 aasta pärast;
kui HPV on kaksiktestis ühelgi korral positiivne või Pap-testis leitakse ≥ ASCUS (v.a
HSIL), siis teha kolposkoopia;
kui Pap-testis on HSIL, siis teostada emakakaela konisatsioon.
•
•

teise valikuna võib teostada ka emakakaela diagnostilise konisatsiooni;
kolmanda võimalusena on lubatud üle vaadata tsütoloogiline, histoloogiline ja
kolposkoopiline leid ning käituda vastavalt leitud tulemustele (B).
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6.1.1.3. Mitteadekvaatne kolposkoopia, tsütoloogias ASCUS, LSIL
histoloogias ≤ CIN1:
-

või HPV16/18-postiivne,

kui kogu TZ ei ole kolposkoopial nähtav, tuleb lisaks biopsia võtmisele teostada ka
emakakaelakanali abrasioon (ECC);
kui ECC leid on negatiivne või CIN1, rakendada jälgimistaktikat nagu CIN1 korral, lisades
järelkontrollis ka emakakaelakanali analüüsi (B).

6.1.1.4 Mitteadekvaatne kolposkoopia, tsütoloogias ASC-H või HSIL, histoloogias ≤ CIN1:
-

kui ECC leid on negatiivne või CIN1, rakendada jälgimistaktikat nagu CIN1 korral, lisades
järelkontrollis ka emakakaelakanali analüüsi (B).

Diagnostiline emakakaela konisatsioon on soovituslik, kui kolposkoopia on mitteadekvaatne või
ECCl leitakse CIN2+ või täpsustamata düsplaasia ning kui patsienti on varasemalt ravitud
emakakaela düsplaasia tõttu (D).

6.1.2. 21‒24aastastel naistel: kolposkoopial lesioon puudub või CIN 1(joonis 19)
6.1.2.1. Tsütoloogias ASCUS, LSIL, histoloogias ≤ CIN1:
-

Pap-test 12 kuu pärast (HPV-test ei ole lubatud (B));
kui Pap-testis < ASC-H/HSIL, korrata Pap-testi 12 kuu pärast. Kui Pap-testis >
ASC-H/HSIL, siis suunata kolposkoopiale;
kui 12 kuu pärast taas Pap-test negatiivne, siis jätkata tavapärase jälgimisega (B);
kui Pap-testis ≥ ASCUS, siis suunata kolposkoopiale.

6.1.2.2. Tsütoloogias ASC-H, HSIL, histoloogias ≤ CIN1:
-

võib rakendada jälgimistaktikat 24 kuud (kui kolposkoopia on adekvaatne ja ECC
on negatiivne või CIN1) (D);
6kuuliste intervallidega teostada Pap-test koos kolposkoopiaga;
kui jälgimisperioodil on 2 järjestikust Pap-testi ja kolposkoopiat negatiivsed, siis
jätkata tavapärase jälgimisega;
kui jälgimisperioodil leitakse Pap-testis HSIL või kolposkoopial CIN2+ astme
lesioon, tuleb teostada biopsia (D) ja käituda vastavalt selle vastusele;
kui 24 kuu pärast püsib HSIL, kuid kolposkoopial CIN2+-le viitavat lesiooni ei
leidu, on soovitav teostada emakakaela diagnostiline konisatsioon (B);
kui kolposkoopia on mitteadekvaatne või ECC leid on > CIN1, võib teha
emakakaela diagnostilise konisatsiooni (B).

32

6.1.3. ≥25aastastel naistel CIN2, CIN3 või CIN2/3 (joonis 20)
Kui kolposkoopial võetud biopsias või emakakaelakanali abrasioonimaterjalis leitakse CIN2,
CIN3 või CIN2/3, on üldjuhul soovitav teostada emakakaela konisatsioon (v.a noored naised ja
rasedad ‒ vt vastav lõik -> CINi ravi).
6.1.4. 21‒24aastastel naistel CIN2, CIN3 või CIN2/3 (joonis 21)
Noortel naistel on CIN2/3 regressiooni tõenäosus suur ning progressiooni risk invasiivseks
vähiks väike. USA andmetel on emakakaelavähi esinemissagedus selles vanuserühmas 1,4
emakaelavähi juhtu 100 000 naise kohta aastas (Benard, Watson et al. 2012).
Histoloogiliselt kinnitatud CIN2/3 korral võib teostada emakakaela konisatsiooni või adekvaatse
kolposkoopilise leiu korral rakendada jälgimistaktikat (vt joonis 20). CIN2 puhul on soovitav
jälgiv taktika.
Adekvaatse kolposkoopia korral on lubatud emakakaela jälgimine 24 kuu jooksul52, teostades nii
Pap-testi kui kolposkoopiat 6kuulise intervalliga 12 kuu jooksul (D).
-

Kui 2 järjestikust Pap-testi on negatiivsed (NILM) ja kolposkoopial lesiooni ei
visualiseeru, teostada kaksiktest 12 kuu möödudes (D). Kui 12 kuu jooksul püsib Paptestis HSIL ja kolposkoopial esinev leid on sama või süvenenud, tuleb teha uus biopsia
(D).

-

Kui kaksiktest on patoloogiata (Pap-testis NILM; HPV negatiivne), siis teostada uus
kaksiktest 3 aasta möödudes. Kui kaksiktest on patoloogiline, korrata kolposkoopia koos
biopsiaga (D).

Kui rakendati jälgimistaktikat ning 24 kuu jooksul on püsinud CIN2/3, on soovitav teostada
emakakaela konisatsioon (B).
Mitteadekvaatse kolposkoopia ja CIN3 korral on eelistatud emakakaela konisatsioon (B).

6.1.5. Rasedad ja CIN2/3
Raseduse ajal avastatud CIN2/3 korral on eesmärgiks välistada emakakaela invasiivne vähk.
CIN2/3-ga rasedatel on soovitav teostada kolposkoopia igal trimestril (mitte tihedamini kui
12nädalase intervalliga) (B) kuni 36. rasedusnädalani. Korduv biopsia on vaja võtta vaid juhul,
kui tsütoloogias on kahtlus invasiivsele vähile või kolposkoopiline leid süveneb. Kordusuuringud
on lubatud lükata sünnitusjärgsesse perioodi – teostades Pap-testi ja kolposkoopia mitte varem
kui 6 nädalat pärast sünnitust (B). Diagnostilist emakakaela konisatsiooni on lubatud teostada
vaid invasiivse vähi kahtluse korral. Kõikidel naistel, kellel raseduse ajal esines CIN2/3, on
soovitav korrata Pap-testi ja kolposkoopiat mitte varem kui 6 nädalat pärast sünnitust (D).

6.2. CINi ravimeetodid
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Emakakaela düsplaasiaga naiste puhul on oluline valida taktika, mis aitaks vältida düsplaasia
võimalikku progressiooni emakakaelavähiks, samas tuleb hoiduda üleravimisest muutuste
korral, mis suure tõenäosusega ise regresseeruvad.
Emakakaela vähieelsete seisundite ravi vajadus ja meetod sõltub tsütoloogilise, kolposkoopilise
ja histoloogilise (biopsia) uuringu tulemustest ning patsiendist (vanus, raseduse
olemasolu/rasestumise soov, ravisoostumus). CIN1 puhul on progressiooni võimalus
emakakaelavähiks minimaalne, samas raske astme düsplaasia puhul on vähirisk kõrge. CIN3-l on
30% risk 20 aasta jooksul progresseeruda emakakaelavähiks.53 Üldjuhul tuleks ravida CIN2+
emakakaela düsplaasiaga naisi. Ravi eesmärgiks on emakakaela transformatsioonitsooni ja
sellega koos ka lesiooni (düsplastilise epiteeli) eemaldamine. Ravimeetoditena on kasutusel
ablatiivsed ja ekstsisioonimeetodid. Eelistatud ravimeetod on ekstsisioon, kuna see võimaldab
saada materjali histoloogiliseks uuringuks ning seeläbi püstitada korrektset diagnoosi ja hinnata
lõikejoonte puhtust. Samas, nii ablatiivsete kui ekstsisioonimeetodite raviefektiivus on
võrdväärselt ligi 90%.54
a) Ablatiivsed (destruktiivsed) meetodid:
- krüoteraapia,
- laservaporisatsioon,
- diatermokoagulatsioon.
Ablatiivse (destruktiivse) ravi tingimused:
• adekvaatne kolposkoopiline uuring (kogu TZ nähtav);
• täielikult visualiseeritav lesioon;
• silinderepiteeli haaratust ja invasiooni välistav histoloogiline diagnoos;
• tsütoloogiline ja histoloogiline diagnoos ühtivad;
• pindmine lesioon, läbimõõt < 2 cm, ei haaraks rohkem kui neljandiku emakakaela pinnast;
• vajalik adekvaatne aparatuur.
b) Ektsisioonimeetodid
•
Emakakaela konisatsioon:
-

elektrilinguga (kõige sagedamini kasutatav) ‒ LEEP/LLETZ – ravi efektiivsus 94‒98%53;

-

laseriga;

-

skalpelliga

‒

CKC

–

soovitav

invasiivse

haiguse,

emakakaelakanalis

asuva

lesiooni/silinderepiteeli düsplaasia korral.
Mujal maailmas on teatud juhtudel kasutusel ka nn see and treat53 metoodika, kus kolposkoopia
tegemisega samal visiidil teostatakse ka lokaalanesteesias emakakaela konisatsioon. Meetod on
mõeldud kasutamiseks juhul, kui kolposkoopial on selgelt tegemist CIN2+ emakakaela
düsplaasiaga või on kahtlus halva ravisoostumusega patsiendile, kes tõenäoliselt ei tuleks hiljem
ravile. Meetodi eeliseks on emakakaela vähieelse seisundi kohese ravimise võimalus, seega
väheneb visiitide arv ning muidu kehva ravisoostumusega patsiendid saavad õigel ajal ravi.
Samas, meetodi rakendamine tõstab üleravimise riski, kuna on näidatud, et ligi 20% naistest,
kellel on teostatud emakakaela konisatsioon, ei leitud tegelikult emakakaela konisaadis
düsplaasiat. Antud ravimeetod ei ole esmavalikuks, kuid arvestades konkreetset haigusjuhtu,
võib seda rakendada, kuid mitte alla 30aastastel naistel.
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•
•

Emakakaela amputatsioon
Hüsterektoomia (kui on kaasuv günekoloogiline patoloogia, mille puhul on näidustatud
ka emakakeha eemaldamine või kui lesioon asub emakakaelakanalis)

Eelistatult soovitatakse kasutada ekstsisioonimeetodeid, kuna antud ravi tulemusena saadakse
materjal ka histoloogiliseks uuringuks, mis võimaldab hinnata, kas kogu lesioon on eemaldatud
(lõikejoonte puhtus). Ekstsisioonil tuleks võimalusel kogu lesioon eemaldada ühes tükis.
Soovituslik on teostada emakakaela konisatsioon menstruatsioonitsükli esimeses faasis.
6.3. CIN1 ravi
6.3.1. CIN1 ravi ≥25aastastel naistel
Üldjuhul CIN1 patsiendid ravi ei vaja, kuna kuni 80% sellistest lesioonidest regresseerub
iseenesest 2 aasta jooksul.55 < 15% CIN1 progresseerub CIN2/3-ks 2 aasta jooksul56, seega
enamik CIN1 juhtudest ei arene edasi raske astme düsplaasiaks.
Kui CIN1 lesioon püsib rohkem kui kaks aastat, võib teostada emakakaela konisatsiooni.53
Ravimeetoditest sobivad adekvaatse kolposkoopilise leiu korral nii ablatsioon kui emakakaela
konisatsioon. Kui kolposkoopia on mitteadekvaatne või emakakaelakanali abrasioonil leitakse
CIN2/3 või düsplaasia aste ei ole määratav, on soovitav ravimeetod emakakaela konisatsioon.
Hüsterektoomia CIN1 raviks ei ole lubatud.52

6.3.2. CIN1 ravi 21-24aastastel naistel
CIN1 ravi selles vanuserühmas, sõltumata varasemast tsütoloogilisest leiust, ei ole soovituslik.

6.3.3. Rasedus ja CIN1
Raseduse ajal avastatud CIN1 ei vaja sekkumist, kuna risk CIN2/3 ja emakakaelavähi tekkeks on
madal ning CIN1 sünnitusjärgse regressiooni osakaal on suur.57

6.4. CIN2 ja CIN3 ravi

6.4.1. CIN2 ja CIN3 ravi ≥25aastastel naistel
Kuna CIN2 ja CIN3 progressiooni risk on suur, siis on soovitav antud muutuste puhul rakendada
ravi. CIN2 progresseerub CIN3-ks 22% tõenäosusega ning invasiivseks vähiks 5%
tõenäosusega.58
CIN3-l on kuni 40%59 tõenäosus progresseeruda ravimata jätmisel invasiivseks vähiks.
Spontaanne regressioon võib toimuda 32‒47% juhtudest. CIN2/3 jälgimine tsütoloogia ja
kolposkoopiaga ei ole üldjuhul lubatud (v.a rasedate ja noorte naiste puhul) (B). Eelistatud
ravimeetod on emakakaela konisatsioon. CIN2/3 korral on hüsterektoomia esmavaliku
ravimeetodina vastunäidustatud (B).
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6.4.2. CIN2/3 ravi 21-24aastastel naistel (joonis 21)
Vt vastav lõik kolposkoopia tulemuste jälgimise juures.52
6.4.3. Rasedus ja CIN2/3
Raseduse ajal CIN2/3 ei ravita, kuna ravi rakendamine on seotud märkimisväärsete riskidega
rasedusele ning nende lesioonide regressiooni tõenäosus pärast sünnitust on suur.60
Diagnostilise emakakaela konisatsiooni võib teostada vaid juhul, kui on kahtlus invasioonile (B).

6.5. CIN2/3 ravijärgne jälgimine52
Kõiki naisi, kellel on ravitud emakakaela düsplaasiat, ohustab düsplaasia kordumine ning nad
vajavad regulaarset postoperatiivset jälgimist. Emakakaela düsplaasia tõttu ravi saanud naistel
on emakakaelavähi risk 4 korda kõrgem61 kui neil, kellel pole CINi esinenud. 10% ravitud
naistest taastekib CIN2+.62 Pärast ravi jääb emakakaelavähi tekke risk kõrgenenuks vähemalt 20
aastaks.63 Pärast ebaefektiivset ravi ilmneb korduv düsplaasia kõige sagedamini 2 aasta jooksul
pärast ravi.64
Jälgimistaktikat mõjutab rakendatud ravimeetod – pärast ablatiivset ravi ei ole võimalik hinnata
lõikejoonte puhtust. Mittetäieliku ekstsisiooni/ablatsiooni korral esineb hiljem CIN2+ kuni 18%,
täieliku ekstsisiooni korral 3% ravitud naistest.65
Lõikejoonte haaratuse korral on tõenäosus CINi kordumiseks suurem, kuid see pole ainuke
riskitegur.66 Emakakaela düsplaasia retsidiivi esineb sagedamini vanematel (> 30a), eelnevalt
raske astme düsplaasia tõttu ravitud naistel. Samuti naistel, kellel asus lesioon
emakakaelakanalis ja kellel vaatamata ravile jääb püsima HPV infektsioon.
Kaksiktesti tundlikkus CIN2+ retsidiivi suhtes on 96‒100% ning negatiivne ennustatav väärtus
99%, mistõttu on kaksiktest düsplaasia retsidiivi ennustamiseks parim meetod.
6.5.1. CINi ravijärgse jälgimise soovitused

Pap-test + HPV-test 6 ja 24 kuud pärast ravi.62,67
-

Kui testid on negatiivsed, on soovitav korrata kaksiktest 3 aasta pärast (B). Kui
kaksiktest on negatiivne, jätkata tavapärast jälgimist vähemalt 20 aastat (D).

-

Kui kaksiktestis on ühelgi korral HPV positiivne või Pap-testis leitakse ≥ ASCUS, tuleb
teha kolposkoopia.

-

Kui düsplastiline epiteel ulatus lõikejoonele, võib teostada korduva konisatsiooni (D).

-

CIN2+ retsidiivi korral võib teha konisatsiooni või hüsterektoomia (B).
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C. Tupe ja vulva vähieelsete seisundite diagnoosimine jälgimine ja ravi
1. Tupe- ja vulvavähi epidemioloogia
Tupe- ja vulvavähi esmashaigestumus ning suremus on Eestis väga madalad. 2008. aastal esines
Eestis kokku 25 häbeme- ja tupevähi esmasjuhtu, standarditud haigestumuskordaja 100 000
naiselaniku kohta oli 3,5. Enam haigestuvad üle 50aastased naised ja viimase kümne aasta
jooksul on nende paikmete vähihaigestumus langenud.3
Tupe- ja vulvavähki suri aastal 2008. aastal Eestis 13 naist, 2009. aastal 9, 2010. aastal 10, 2011.
aastal 25 ja ja 2012. aastal 14 naist.68

37

2. Tupe vähieelsed seisundid
2.1. Tupe vähieelsete seisundite olemus ja tekkepõhjused
Ei ole täpselt teada, kuid tõenäoliselt on need sarnased emakakaela ja vulva düsplaasia
tekkepõhjustega. Sagedaseim põhjus on HPV infektsioon, kerge tupe düsplaasiaga naistest on
100% HPV-positiivsed, mõõduka ja raske tupe düsplaasia korral 90%. HPV16 esineb 53‒57%
raske tupe düsplaasia ja tupevähi juhtudel.69 Tupe düsplaasia esineb oluliselt sagedamini neil
naistel, kellel on eelnevalt diagnoositud emakakaela või vulva düsplaasia või pahaloomuline
haigus. Enamik lesioone (90%) asuvad tupe ülemises kolmandikus. 65% naistest, kellel on
diagnoositud tupe düsplaasia, on kaasuvana ka emakakaela düsplaasia.70,71 Kui emakakaelal oli
düsplaasia, siis on pärast hüsterektoomiat tupe düsplaasia tekkerisk 5% ja see võib välja
kujuneda suhteliselt pika aja (4‒13 aasta) jooksul pärast operatsiooni.72,73

2.2. Tupe düsplaasiate klassifikatsioon
VAIN1 ‒ kerge tupe düsplaasia
VAIN2 ‒ mõõdukas tupe düsplaasia
VAIN3 ‒ raske tupe düsplaasia
Tupe düsplaasia ei põhjusta kaebusi ja valdav enamik tupe düsplaasiatest diagnoositakse
muutunud Pap-analüüsi kaudu. Tupe düsplaasia kahtlusel on näidustatud tupe kolposkoopiline
uuring.

2.3. Näidustused tupe kolposkoopiaks ja tupe kolposkoopia tehnika
• Pap-testis on muutused, aga emakakael on terve, emakakael puudub või emakakaela
kolposkoopia leid ei korreleeru Pap-testiga.
•

Palpeeritav, nähtav tupe lesioon.

•

Immuunsupressiooniga patsiendid kinnitatud emakakaela või vulva lesiooniga.

•

Eelnevalt ravitud premaliigsed või maliigsed tupe lesioonid.

•

Ebaselge tupevoolus.

•

Ebaselge veritsus.

•

Ebaselge valu, düspareuunia.

•

In utero DES (diethylstilbestrol) toime looteeas.
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•

Enne planeeritavat konisatsiooni, kui on erinevused Pap-testis, emakakaela biopsia
histoloogias ja kolposkoopia leius.

Tupe kolposkoopia tehnika ei erine oluliselt emakakaela kolposkoopiast. Lesioonide paremaks
esiletoomiseks kasutatakse 3‒5% äädikhappelahust, kuid võrreldes emakakaela uuringuga,
peab toimeaega olema pikem ‒ 3‒5 minutit. Kõik tupe lesioonid ei tule pärast äädikhappega
töötlemist nähtavale, mistõttu tupe kolposkoopial soovitatakse kindlasti kasutada ka 50‒60%
Lugoli lahust. Nähtavatest lesioonidest tuleb võtta biopsia, milleks kasutatakse biopsiatange
(emakakaela) või väikest koagulatsioonilingu.
Enamus lesioone on leitavad tupe ülemises kolmandikus, sagedamini tagumisel (tupe võlvis) või
eesmisel seinal, mosaiikset joonist esineb harva (nähtav CTZi ja adenomatoosi korral),
iseloomulikud on karedad, ogalise pinnaga lesioonid, nn piigid.
2011. aastast on kasutusel tupe kliiniline/kolposkoopiline terminoloogia ‒ vt tabel 1.
Tabel 1. Tupe düsplaasiatele iseloomulik kolposkoopiline leid
Madala astme tupe düsplaasiale Kõrge astme tupe düsplaasiale
iseloomulik leid
iseloomulik leid

•

Mitmekoldeline

•

Ühekoldeline

•

Kondüloomid (vulval → 30%
ka tupes)

•

Tugevalt
atseetovalged,
pärlmutrivarjundiga

•

Peen difuusne punktilisus

•

Veresoonte joonis puudub

•

Difuussed
atseetovalged alad

väikesed

•

Selgete
piiridega

•

Kirjud joodnegatiivsed alad ‒

•

Pinnast kõrgemal

kilpkonna kilbi muster

•

Väikesed
ogad, piigid

Joodnegatiivsed
värvi)

•

Epiteel
koordunud
(atroofia korral)

•

Atüüpilised veresooned –
võimalik
pahaloomulisusele viitav
tunnus

•

joodnegatiivsed

regulaarsete

(sinepi
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2.4. Tupe düsplaasiate ravi
VAIN1 regresseerub enamuses spontaanselt, VAIN3 loetakse prekantseroosseks seisundiks. 5
aasta jooksul regresseerub kõikidest tupe düsplaasiatest 78%, VAIN jääb püsima 13% juhtudest
ja invasiivne vähk areneb 9% juhtudest.74
•

VAIN1 korral rakendada jälgivat taktikat:

-

korrata tsütoloogiat ja kolposkoopiat 4‒6 kuu pärast.

•

VAIN2, VAIN3 korral rakendada ravi. Ravimeetodi valik sõltub lesiooni suurusest,
raskusastmest ja patsiendi vanusest. Eelistatud meetod on kirurgiline väljalõikamine
(skalpell, CO2 laser, LLETZ/LEEP) Teised ravimeetodid on ablatsioon, radioteraapia ja
medikamentoosne ravi (lokaalselt triklooratsetüülhape, 5-fluorouratsiil, östrogeen,
interferoon, imiquimod). Peale ravi on vajalik pikaajaline tsütoloogiline ja
kolposkoopiline jälgimine retsidiivide välistamiseks.75
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3. Vulva vähieelsed seisundid
3.1. Vulva vähieelsete seisundite epidemioloogia
Vulva vähieelsed seisundid on lameepiteelist lähtunud vulva intraepiteliaalne neoplaasia (VIN)
ja mittelameepiteelist lähtunud vulva Paget`i tõbi ja vulva melanoom in situ.
Lameepiteelist lähtunud düsplaasiat esineb oluliselt sagedamini. Tõeline VINi esinemissagedus
on täpselt teadmata, sest VIN võib sageli olla asümptomaatiline ja jääda tähelepanuta, kuid teada
on, et VINi esinemissagedus on viimastel aastakümnetel oluliselt tõusnud ja esineb sagedamini
ka noortel naistel. Alla 35aastaste naiste hulgas on VINi juhtude arv kolmekordistunud. Kui enne
1970. aastat diagnoositi VIN enamasti 50.‒60. eluaastal, siis tänapäeval on ligikaudu pooled VINi
diagnoosi saanud patsiendid alla 40 . Hiljutised uuringud näitavad, et VINi esinemissagedus
suureneb kuni vanuseni 40‒49 ja väheneb siis järk-järgult, samas vulvavähi esinemissagedus
vastupidiselt suureneb kuni 60.‒69. eluaastani.76,77 Noortel naistel on VIN sageli mitmekoldeline
ja seda põhjustab HPV. Ligikaudu 80% vulva düsplaasia haigetest on HPV-positiivsed, 3/4 vulva
düsplaasiatest ‒ 77,7% ‒ on seotud HPV16-ga.78
3.2. VINi klassifikatsioon
Praegu meil kasutatav vulva düsplaasiate klassifikatsioon:
I. Lamerakuline
•

VIN1 ‒ kerge vulva düsplaasia

•

VIN2 ‒ keskmine vulva düslaasia

•

VIN3 ‒ raske vulva düsplaasia

II. Mittelamerakuline
• Paget’i haigus
• Melanoma in situ
Alates 2004. aastast soovitab ISSVD (ingl International Society for Study of Vulvovaginal
Disease) kasutada uut lamerakulise düsplaasia terminoloogiat.
•
•
•

Tavalist tüüpi VIN
Siia kuuluvad: tüükaline VIN (ingl warty type); basaloidne VIN(ingl basaloid type);
segatüüpi VIN (tüükaline/basaloidne).
Diferentseerunud tüüpi VIN
VIN, mis ei sobi kahte eelmisesse rühma, võib liigitada mitteklassifitseeritud tüübiks
(ingl unclassified type). Siia kuulub näiteks väga harva esinev pagetoidset tüüpi VIN, mis
on lameepiteelist lähtunud ja ei ole sama, mis Pageti tõbi.
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Uues klassifikatsioonis on VIN1 välja jäetud, sest on väga harva diagnoositav ja seda ei ole
võimalik eristada reaktiivsetest ja HPV puhustest muutustest. VIN2 ja VIN3 eraldi ei
klassifitseerita ja käsitletakse koos.
Tavalist tüüpi VIN esineb enamasti nooremas eas (30‒40), on seotud HPV infektsiooniga, sageli
mitmekoldeline ja suitsetamine tõstab oluliselt selle tekkeriski. Basaloidne VIN regresseerub
harvemini kui tüükaline ja võib sagedamini progresseeruda invasiivseks vähiks. Tavalist tüüpi
VIN on enamasti asümptomaatiline, mitmekoldeline, lesioonid on sageli nahapinnast kõrgemad,
karedad ja muutunud värvusega ‒ valged, pruunid, punakad.
Diferentseerunud VIN areneb vanemaealistel ühekoldelise prosessina krooniliste nahahaiguste
(lichen sclerosus, lichen simplex chronicus, lichen planus jt) foonil. Lichen sclerosus’e haigetel on
5% risk haigestuda vulvavähki.79 Diferentseerunud VIN on sageli sümptomaatiline, põhjustades
sügelust, kipitust, valu. Sageli esinevad erosioonid, tihked infiltraadid, hüperpigmenteerunud
alad.
WHO kasutab endiselt 3 astmelist jaotussüsteemi (VIN 1, VIN 2 ja VIN 3)
Mittelamerakulise vulva düsplaasiate klassifikatsioon ei ole muutunud.

3.3. Vulva kolposkoopia näidustused ja tehnika
•
•
•
•
•
•

Pinnast kõrgemad lesioonid
Limaskesta, nahavärvi muutused: valged, punased, hüperpigmenteerunud alad
Erosiivsed, haavandunud alad
Oletatavad kondüloomid, mis ei allu konservatiivsele ravile
Lichen sclerosus ja kroonilistest nahahaigustest põhjustatud lamerakuline hüperplaasia,
mis ei allu medikamentoossele ravile
Muul põhjusel kahtlus invasiivsele protsessile

Sarnaselt kolposkoopiale kasutatakse 3‒5% äädikhapet, toimeaeg pikem, 2‒5 min. Vulva
kolposkoopial on lesioonide hindamine raskem kui emakakaela kolposkoopial. Paksemal
karvadega kaetud nahal ei teki tüüpilisi mosaiiksuse või punktilisusega atseetovalgeid alasid.
Selliseid muutusi võib näha ainult õhemal karvadeta aladel (väikesed häbememokad). Kõikidelt
vulva lesioonidelt tuleb diagnoosi täpsustamiseks võtta biopsia. Melanoomi kahtluse korral ei
soovitata võtta biopsiat, vaid teostada koheselt laialdane ekstsisioon tervete kudede piires (1‒2
cm), laiaulatusliku kolde korral on biopsia võtmine lubatud. (A)

3.4. Vulva düsplaasiate ravi
•

VIN1 korral rakendada vajadusel vulva kondüloomidele vastavat ravitaktikat
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•

VIN2 ja VIN3 kuuluvad enamasti ravile, kuid väga erandjuhtudel näiteks ajutiselt
langenud immuunsusega patsientidel: rasedad, hiljuti kortikosteroidravi või
suitsetamise lõpetanud naised jm., võib kasutada ka jälgimistaktikat.

Raviks kasutatakse erinevaid meetodeid:
-

kirurgiline(eelistatud) ‒

väljalõikamine tervete kudede piires (0,5 ‒ 1 cm),

laserekstsisioon, laserablatsioon, vulvektoomia. Kirurgiline väljalõikamine on eelistatud
ravimeetod diferentseerunud VINi, Paget’i haiguse ja melanoomi kahtluse korral;
-

medikamentoosne ‒ imiquimod ja harva kasutatavad 5-FU (Fluorouracil) ja αinterferoon.

Retsidiivide risk pärast VINi ravi on kõrge ‒ 39% pärast lokaalset ekstsisiooni, 70% pärast
laserablatsiooni, 90% pärast 5-FUd. Häid tulemusi on saadud VIN2 ja VIN3 ravimisel
imiquimodiga ‒ kuni 90% paranemine.80
Järelkontroll on vajalik 6 ja 12 kuud peale esmast ravi ja edaspidi iga-aastaselt pikema aja vältel,
et välistada retsidiivide teket.
21% VINiga patsientidest on leitud ka patoloogiline anaalne Pap-test, mistõttu soovitatakse
VINiga patsientidel kaaluda ka anaalse Pap-testi tegemist.

D. HPV-vastane vaktsineerimine
1. HPV vaktsiinid
HPV-vastase profülaktilise vaktsiini väljatöötamisega on avanenud võimalus ennetada ja
vähendada haigestumist emakakaelavähki. Olukorras, kus arenenud riikides, sh Eestis, suureneb
just noorte naiste haigestumus emakakaelavähki, on HPV-vastane vaktsineerimine kõigile
kasulik.81 Arvestades olukorda Eestis (suhteliselt suur haigestumus emakakaelavähki ja kogu
skriinitavat kontingenti mittehõlmav skriiningprogramm), on ka meil vaktsineerimisest kasu.
Sotsiaalministeeriumi tellitud Eestis läbiviidud kulutõhususe analüüsi põhjal hoitakse
vaktsineerimise korral 10 000 tüdruku suurusel kohordil nende eluea jooksul ära 76
emakakaelavähi haigus- ja 25 surmajuhtu, lisaks mitusada vähieelsetesse seisunditesse
haigestumist.82,83
HPV alatüüpe 16 ja 18 seostatakse kõige enam emakakaela invasiivsete haigusseisunditega.84
Need alatüübid põhjustavad 70% kõigist emakakaelavähi juhtudest ning kõrge astme
lamerakulistest intraepiteliaalsetest vähieelsetest seisunditest (CIN2 ja CIN3).85
Euroopas on HPV16 osakaal HSILiga naistel 52% ja see on kõige sagedasem HPV tüüp. HPV18 on
6% neljandal kohal.14
Ainus Eestis teostatud HPV levimusuuring on näidanud, et 18‒35aastaste naiste seas, kelle Paptesti vastus oli teadmata, on kuni 38% nakatunud HPVga. Emakakaelavähi suhtes kõrge
onkogeense riskiga HPVga oli nakatunud 21% naistest, sh 6,4% HPV16 ja 0,6% HPV18 tüvega.9
Retrospektiivses analüüsis, kus hinnati kolposkoopiale suunatud HSILiga naiste HPV levimust,
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oli kõige levinum tüüp HPV16 ja seda esines 54,5% uuritutest, HPV18 oli 3,5 % sageduselt 5.
kohal.86
Naistel on lubatud vaktsineerimine kahe- ja neljavalentse vaktsiiniga, et ennetada
suguelundite(emakakaela, häbeme ja tupe) prekantseroosseid kahjustusi ja emakakaelavähki,
mis on põhjuslikult seotud kindlate HPV tüüpidega. Vaktsineerimine neljavalentse vaktsiiniga on
lubatud, et ennetada genitaaltüükaid, mis on põhjuslikult seotud kindlate HPV tüüpidega.
Meestel on lubatud vaktsineerimine neljavalentse vaktsiiniga, et ennetada genitaaltüükaid, mis
on põhjuslikult seotud kindlate HPV tüüpidega.
Vaktsineerimine mõlema vaktsiiniga on lubatud alates 9-ndast eluaastast.
WHO on 2013. aastal avaldanud kokkuvõtte HPV vaktsiinide ohutusest. Raporti järgi on
mõlemad vaktsiinid jätkuvalt ohutud ja raporti koostamise ajaks oli kogu maailmas manustatud
üle 175 miljoni vaktsiinidoosi. Ei leitud suurenenud riski venoossele trombembooliale, GuillainBarré sündroomile, insuldile või anafülaksiale.
Nii kahe- kui neljavalentse vaktsiini puhul ulatub PATRICIA ja FUTURE’i uuringute kohaselt
HPV-naiivsete vaktsineerimisel efektiivsus HPV16 ja HPV18 põhjustatud CIN2 ja raskema astme
düsplaasia ennetamises > 90%.
Vaktsiinid annavad mõningast ristkaitset vaktsiinidega otseselt mitte seotud HPV tüüpide
tekitatud infektsioonide ja vähieelsete seisundite suhtes.88 Statistiliselt olulist, kuid limiteeritud
ristkaitset täheldati HPV31, HPV45 ja HPV33 tekitatud 6kuulise püsiva infektsiooni ja CIN2+
suhtes.87,89 Kas ristkaitse efektiivus on püsiv ja milline on see võrreldes vaktsiinis sisalduvate
tüüpide efektiivsusega, vajab veel selgitamist.87
Tõestatud kaitse kestvus pärast 3doosilise manustamisskeemi lõpetamist on sõltuvalt
vaktsiinist 8‒9 aastat87, kuid ei ole teada kaitse edasine kestvus ja on võimalik, et tulevikus võib
osutuda vajalikuks lisadoosi manustamine, kindlustamaks pikaajalist immuunsust.
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2. HPV vastase vaktsineerimise soovitused
Eesti Naistearstide Seltsi soovitused HPV vaktsiinide osas ühtivad WHO 2009. aastal välja antud
soovitustega.90

Esmane sihtrühm: 9(10)‒13 tüdrukud ja poisid
Teisene sihtrühm: 14‒15aastased tüdrukud ja poisid ja 16‒26aastased naised ja mehed,
kes ei ole varem vaktsineerinud või kes ei ole saanud kõiki vaktsiiniannuseid.

Kuna HPV vaktsiinid on kõige efektiivsemad isikutel, kes on vaktsineerimise ajal naiivsed
vaktsiinides sisalduvate HPV tüüpide suhtes, siis on soovituslik vaktsineerida enne võimalikku
kokkupuudet HPVga, seega enne seksuaalelu algust.
Vaktsineeritavaid tuleks teavitada sellest, et kliinilistest uuringutest saadud andmed ei näita, et
vaktsiin omaks ravitoimet olemasolevatele kõrvalekalletele Pap-testi tulemustes, HPV
nakkustele või genitaaltüügastele. HrHPV DNA-positiivsuse määramist ei tohiks kasutada enne
vaktsineerimist, kuna on ebatõenäoline, et naised on infitseerunud kõigi nelja vaktsiinis
sisalduva HPV tüübiga.
Seksuaalselt aktiivsed naised, kes ei ole nakatunud mitte ühegi vaktsiinis sisalduva HPV tüübiga,
võivad saada vaktsineerimisest kuni sajaprotsendilist kasu. Nakatunud naiste vaktsineerimine
annab neile kaitse vaktsiinis sisalduvate HPV tüüpide eest, millesse nad veel nakatunud ei ole.
Uuringud on näidanud, et vaktsineerimine annab neile 16‒26aastastele naistele, kes on
neljavalentse vaksiini mingi hrHPV tüübi suhtes seropositiivsed, kuid vaktsineerimise hetkel
DNA-negatiivsed, selle HPV tüübi tekitatud CIN2+ suhtes, ligi 100% (95% UV: < 0‒100) kaitse .91

3. HPV vaktsineerimise eriolukorrad
3.1. Vaktsineerimine HPVst põhjustatud haiguste olemasolu korral
HPV vaktsiiniga võib vaktsineerida naisi, kelle Pap-testi tulemus on positiivne, kelle HPV DNAtest on positiivne, või kellel esinevad kondüloomid. Neljavalentse vaktsiini efektiivsus
HPV6/11/16/18 nakkusega seotud CIN3 ja olenemata HPV tüübist põhjustatud CIN3 suhtes 16‒
25aastaste naiste FUTURE I ja FUTURE II uuringute ITT kohordis oli vastavalt 45,1% (95% UV:
29,8‒57,3) ja 16,4% (95% UV: 0,4‒30,0) ning efektiivsus HPV6/11/16/18 nakkusega seotud ja
olenemata HPV tüübist põhjustatud VIN2/3 ja VAIN2/3 suhtes oli vastavalt 78,5% (95% UV:
55,2-90,8) ja 50,7% (95% UV: 22,5‒69,3).92
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ITT (ingl intention-to-treat general study population) on ravikavatsusega üldine populatsioon
FUTURE’i uuringutes kuhu kuuluvad seksuaalselt aktiivsed naised olenemata tsütoloogiast, HPV
DNAst ja seroloogiast, eelneva või olemasoleva HPV infektsiooni ja kahjustusega naised, kellele
manustati vähemalt üks vaktsiiniannus.
Kahevalentse vaktsiini efektiivsus HPV16/18 nakkusega seotud CIN3 ja olenemata HPV tüübist
põhjustatud CIN3 suhtes oli PATRICIA uuringu TVC kohordis vastavalt 45,7% (95% UV: 22,9‒
62,2) ja 45,6% (95% UV: 28,8‒58,7).92
TVC (ingl total vaccinated cohort) on üldine populatsioon kahevalentse vaktsiini uuringutes,
kuhu kuuluvad seksuaalselt aktiivsed naised olenemata tsütoloogiast, HPV DNAst ja
seroloogiast, eelneva või olemasoleva HPV infektsiooni ja kahjustusega naised, kellele manustati
vähemalt üks vaktsiiniannus.

3.2. Üle 26aastaste naiste vaktsineerimine
On lubatud vaktsineerida üle 26aastasi naisi. Neljavalentse vaktsiini efektiivsus 24‒45 aasta vanustel
naistel HPV6/11/16/18-ga seotud püsiva infektsiooni (6 kuud), suguelundite tüügaste, häbeme
ja tupe kahjustuste, igat liiki CINi, adenokartsinoomi (AIS) ja emakakaelavähi suhtes FUTURE III
uuringu PPE kohordis oli 88,7% (95% UV: 78,1‒94,8) ja ITT kohordis 47,2% (95% UV: 33,5‒ 58,2).93
PPE (ingl per-protocol susceptible population) on protokollile vastav populatsioon neljavalentse
vaktsiini uuringutes, kuhu kuuluvad protokolli järgivad, negatiivse Pap testiga naised, kes on
esimesel uuringu päeval ja kuni 1 kuu pärast 3. vaktsiiniannust asjakohaste HPV alatüüpide
suhtes negatiivsed ja kellele manustati 3 vaktsiiniannust.
Randomiseeritud topeltpimeda III faasi kliinilise uuringu (HPV-015) põhjal oli kahevalentse
vaktsiini efektiivsus üle 26aastastel naistel HPV16/18 tekitatud püsiva infektsiooni suhtes ATP
kohordis 82,9% (97,7% UV: 53,8‒95,1) ja TVC kohordis 47% (97,7% UV: 25,4‒62,7).94
ATP (ingl according to protocol) on protokollile vastav populatsioon kahevalentse vaktsiini
kliinilistes uuringutes kuhu kuuluvad seksuaalselt aktiivsed, algselt HPV16/18 suhtes DNA- ja
seronegatiivsed, protokolli järgivad naised, kellel on normaalne või madala astme tsütoloogia
uuringu alguses ja kes võisid olla mingi muu hrHPV suhtes positiivsed.
Uuringud näitavad, et vaktsiinid on efektiivsed ka vanematele, vaktsiinides sisalduvate HPV
tüüpide suhtes negatiivsetele naistele.
3.3. Vaktsineerimine raseduse ajal
Raseduse ajal HPV vaktsiini manustada ei soovitata. Vaktsiini kasutamist ei ole seostatud
rasedusaegsete tervisehäiretega või kõrvaltoimetega arenevale lootele.87 Andmed rasedusaegse
vaktsineerimise kohta on siiski piiratud. Kui vaktsineerimise käigus selgub, et naine on rase,
tuleks vaktsineerimist jätkata pärast sünnitust. Vahelesekkumist ei ole vaja, kui selgub, et
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vaktsineerimine on toimunud raseduse ajal. HPV vaktsiiniga võib vaktsineerida rinnaga toitvaid
naisi.
3.4. Immunokomprimeeritud isikute vaktsineerimine
HPV neljavalentse vaktsiiniga võib vaktsineerida isikuid, kelle immuunsüsteem on kas haiguse
või ravimi võtmise tõttu nõrgestatud95,96 ning kes on seetõttu kõrge riski rühmas HPV
infektsiooni ja selle põhjustatud haiguste tekkeks (HIV-positiivsed, siirdatud organiga
patsiendid jt immunosupresseerivat ravi saavad haiged). Uuringutega on tõestatud, et HPV
neljavalentne vaktsiin on nendes sihtrühmades ohutu ja immunogeenne. Kuid vajalikud on
täiendavad uuringud vaktsiini tõhususe kohta immuunokomprimeeritutel.
Kahevalentset HPV vaktsiini ei ole uuritud immunokomprimeeritud isikutel.
3.5. HPVst põhjustatud haiguste ravijärgne vaktsineerimine
HPV infektsioonist põhjustatud haiguste tõttu kirurgilise ravi läbinud naiste vaktsineerimine
aitab edaspidi vähendada HPV infektsioonist põhjustatud haiguste esinemissagedust.
Võrreldes platseebogrupiga, täheldati neljavalentse vaktsiiniga vaktsineeritud naistel 60 päeva
pärast emakakaela konisatsiooni või genitaaltüükad, VAINi või VINi diagnoosi panekut mis tahes
HPV infektsioonist põhjustatud haiguste 46,2% (95% UV: 22,5%‒63,2%) esinemissageduse
langust. Vaktsineeritutel täheldati mis tahes CIN2+ 64,9% (95% UV: 20,1% ‒ 86,3%)
esinemissageduse langust ja genitaaltüügaste, VAINi ja VINi 35,2% (95% UV: 13,8%‒51,8%)
esinemissageduse langust.97 Kahevalentne vaktsiin tekitas PATRICIA uuringu TVC-naiivses
kohordis 60 või rohkem päeva pärast emakakaela ravi uue või korduva HSILi 58,8% (95% UV:
25,9‒78,1) esinemissageduse languse ja TVC kohordis 30,4% (95% UV: 4,9‒49,4)

HSILi

esinemissageduse languse.98

4. Emakakaelavähi sõeluuring vaktsineeritud naistel
Vaktsineerimine ei asenda tavalist Pap-testil põhinevat emakakaela sõeluuringut. Kuna
vaktsineerimine ei anna kaitset kõikide HPV tüüpide põhjustatud haiguste vastu, siis
rakendatakse vaktsineeritud naistele Eestis kehtivaid sõeluuringu soovitusi.
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2. Lisad
2.1. Joonised, mis käsitlevad emakakaela jälgimist
Joonis 7. ≥ 30a hrHPV-positiivsete ja Pap-testis NILM või Pap-test teadmata naiste
jälgimine

Muu hrHPV pos
Pap teadmata

Võtta Pap-test

HPV16 või HPV18
pos

HPV16 või HPV18
pos

Pap teadmata

Muu hrHPV pos
Pap NILM

Muu hrHPV pos
Pap ≥ ASCUS

Pap NILM

Kolposkoopia

Korrata kaksiktesti
12 kuu pärast

Kolposkoopia

HPV pos või

HPV neg ja

Pap ≥ ASCUS

Pap NILM

Korrata kaksiktesti
3 aasta pärast

HPV neg ja
Pap NILM
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Joonis 8. ≥25aastaste naiste jälgimine ASCUSe korral

ASCUS

Lubatud on
korrata Pap-testi
12 kuu möödudes

Tavapärane

Eelistatud on
teostada HPV-test

Pap NILM

HPV positiivne

≥ ASCUS

Jälgimine sama,
mis LSIL (vt joonis
12)

Tavapärane
jälgimine (Pap 3
aasta
möödudes)

HPV
negatiivne

Korrata
kaksiktesti 3
aasta
möödudes

Kolposkoopia
Kaelakanali analüüsi teostamine: eelistatult naistele,
kellel puudub ektotserviksil lesioon või kolposkoopia
on mitteadekvaatne, teistele aktsepteeritav.
aaaktsepteeritavaktsepteeeritavteostakaelakanli

Edasine taktika
vastavalt juhisele

55

Joonis 9. 21‒24aastaste naiste jälgimine ASCUSe ja LSILi korral

ASCUS/LSIL
(21‒24aastased naised)

Määrata HPV

Korrata Pap-testi
HPV positiivne

12 kuu möödudes

NILM,
ASC-US, LSIL

ASC-H, HSIL,
AGC

(lubatud ainult
ASCUSe puhul)

HPV
negatiivne

Tavapärane
jälgimine

Korrata Paptesti 12 kuu
möödudes

Kolposkoopia
Taktika vastavalt
leiule (vt joonis
18, joonis 20)

2 korral Paptestis NILM

≥ ASCUS

Tavapärane
jälgimine
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Joonis 10. ≥25aastaste naiste jälgimine ASC-H korral

ASC-H

Kolposkoopia
sõltumata HPV staatusest

Ei esine CIN2/3

Esineb CIN2/3

Vastavalt juhisele

Vastavalt juhisele

(vt joonis 17)

(vt joonis 19)
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Joonis 11. 21‒24aastaste naiste jälgimine ASC-H ja HSILi korral

ASC-H/HSIL (21‒24a naised)

Kolposkoopia
Kohene LEEP ilma histoloogilise CIN2/3
diagnoosita

Ei esine CIN2/3
lesiooni

2 järjestikus Pap-testis
NILM ja kolposkoopial
puuduvad HSILi
muutused

PAP-testis
< HSIL

Jälgimine Pap-testi
ja kolposkoopiaga*
6kuulise intervalliga
24 kuu jooksul

HSIL

Esineb CIN2/3
lesioon

HSILi muutused
kolposkoopial või
HSIL püsib 12
kuu jooksul

Biopsia

Püsib 24 kuu
jooksul ilma
kolposkoopial
CIN2/3

Ei esine
CIN2/3,

Tavapärane
jälgimine

Vastavalt
juhisele

Diagnostiline
emakakaela
konisatsioon

*kui kolposkoopia on adekvaatne ja emakakaelakanali analüüs on
negatiivne. Teistel juhtudel on näidustatud emakakaela diagnostiline
konisatsioon

Esineb
CIN2/3

jätkata
jälgimist

Vastavalt juhistele
(vt joonis 20)
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Joonis 12. ≥25aastaste naiste jälgimine LSILi korral

LSIL ja
HPV negatiivne

Eelistatult korrata
kaksiktesti 12 kuu
möödudes

Pap-testis
NILM
HPV
negatiivne

Pap-testis ≥
ASCUS või
HPV
positiivne

Korrata
kaksiktesti 3
aasta
möödudes

LSIL ja
HPV staatus teadmata

LSIL ja
HPV-test positiivne

Kolposkoopia

Esineb CIN2/3

Ei esine CIN2/3

Vastavalt
juhisele

Vastavalt
juhisele

(vt joonis 19)

(vt joonis 16)

Kolposkoopial:
•
•
•

Lesioon ei ole nähtav, rasedust ei esine – eelistatud emakakaelakanali analüüs
Mitteadekvaatne kolposkoopia – eelistatud emakakaelakanali analüüs
Adekvaatne kolposkoopia ja lesioon nähtav – aksepteeritav emakakaelakanali
analüüs
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Joonis 13. Rasedate jälgimine LSILi korral

LSIL ja rasedus

Eelistatult teostada
kolposkoopia

Ei esine
CIN2/3

Sünnitusjärgn
e jälgimine

Aktsepteeritav on
kolposkoopia
edasilükkamine,
teostada 6 nädalat
pärast sünnitust
Esineb
CIN2/3

Vastavalt
juhendile
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Joonis 14. ≥25aastaste naiste jälgimine HSILi korral

HSIL

Kui kolposkoopia on
HSIL 21-24 aastastel
mitteadekvaatne,
võibnaistel
kohe
teostada LEEPi

Kolposkoopia

Esineb CIN2/3

Ei esine CIN2/3

Vastavalt
juhisele

Vastavalt
juhisele

(vt joonis 19)

(vt joonis 17)
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Joonis 15. Kõikide naiste jälgimine AGC korral

Kõik kategooriad v.a
atüüpilised
endometriaalsed rakud

Kolposkoopia

Atüüpilised
endometriaalsed rakud

ja kaelakanali
histoloogia
Endomeetriumi

(koos emakakaelakanali analüüsiga)
ja endomeetriumi analüüs
(≥ 35aastastel ja neil, kellel esinevad
endomeetriumi vähi riskitegurid*)

Endomeetriumi
patoloogiat ei esine

Kolposkoopia

*naised, kellel esineb ebaselge põhjusega
veritsus või haigused, millega kaasneb
krooniline anovulatsioon
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Joonis 16. AGC edasine jälgimine

Esialgses tsütoloogias
AGC-NOS

Ei esine CIN2+, AISi,
pahaloomulist
kasvajat

Kaksiktest
12 ja 24 kuu
möödudes

12. ja 24. kuul
Pap-testis NILM
ja HPV
negatiivne

Esineb CIN2+, kuid ei
esine glandulaarset
neoplaasiat

Vastavalt
ravijuhisele

Esialgses tsütoloogias
AGC-FN või AIS

Ei esine
invasiivset
pahaloomulist
kasvajat

Emakakaela
diagnostiline
konisatsioon*

12. või 24. kuul
esineb
patoloogia

Kaksiktest
3 aasta
möödudes

Kolposkoopia

*konisaadi lõikejooned peavad olema hinnatavad.
Soovitav on konisatsiooniga samaaegselt teostada
ka emakakaelakanali analüüs.
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Joonis 17. ≥25aastastel naistel: adekvaatne kolposkoopia, tsütoloogias ASCUS, LSIL või
HPV16/18-positiivne, histoloogias ≤ CIN1

Jälgiv taktika

12 kuu möödudes:
≥ ASCUS või HPV positiivne
< 30a ainult Pap-test
> 30a kaksiktest

Pap-testis NILM ja HPV
negatiivne

Kolposkoopia*

3 aasta möödudes:
< 30a ainult Pap-test
> 30a kaksiktest

Pap-testis NILM ja HPV
negatiivne

Ei leitud CINi või leitud
CIN2/3

Taktika vastavalt
juhendile

Tavapärane jälgimine

CIN1

Kui CIN1
püsib > 24

Jälgimine või
ravi**

*Mitteadekvaatse kolposkoopilise leiu korral tuleb lisaks biopsiale teostada
emakakaelakanali analüüs.
**Ravimeetodina sobivad nii ablatsioon kui konisatsioon. Mitteadekvaatse
kolposkoopilise leiu, emakakaelakanali analüüsis CIN2+ esinemisel või kui varasemalt
on juba teostatud emakakaelale ravi, on eelistatud emakakaela konisatsioon.
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Joonis 18. ≥25aastastel naistel: adekvaatne kolposkoopia, tsütoloogias ASC-H või HSIL,
histoloogias ≤ CIN1

Võimalik on valida üks taktika kolmest:

Jälgiv taktika* – kaksiktest ( <
30a ainult Pap-test) 12 ja 24
kuu möödudes

Mõlemal korral
kaksiktest
negatiivne

HPV positiivne
ja/või Pap-testis
≥ ASCUS (v.a HSIL)

Diagnostiline
konisatsioon

Vaadata üle tsütoloogia,
kolposkoopia ja histoloogia
tulemused

HSIL ükskõik
kummal visiidil

Taktika vastavalt
saadud tulemusele

3 aasta pärast
sõltuvalt vanusest:
kolposkoopia
< 30a Pap-test
> 30a kaksiktest

*Jälgimistaktika valimise eelduseks on adekvaatne kolposkoopia. Kui kogu TZ
ei ole kolposkoopial nähtav, tuleb teostada emakakaelakanali analüüs.
Mitteadekvaatse kolposkoopilise leiu korral on eelistatud emakakaela
konisatsioon.
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Joonis 19. 21‒24aastastel naistel: kolposkoopial lesioon puudub või esineb CIN1

Tsütoloogias ASC-H või HSIL*

Tsütoloogias ASCUS või
LSIL

Korrata Pap-testi 12 kuu
pärast

< ASC-H või
HSIL

> ASC-H või
HSIL

Diagnostiline
konisatsioon *

Jälgiv taktika: *
Pap-test ja
kolposkoopia 6kuulise
intervalliga 24 kuu

2 järjestikust
negatiivsed
HSIL

Pap-test 12
kuu pärast

kolposkoopia

CIN2+

Tavapärane
jälgimine
Vastavalt juhendile
(vt joonis 20)

NILM

≥ ASCUS

HSIL püsib 24 kuu
jooksul ja
kolposkoopial CIN2+
lesiooni ei esine

Tavapäran
e jälgimine
Diagnostiline
emakakaela
konisatsioon

HSIL püsib 12 kuu
jooksul või CIN2+

Biopsia

Vastavalt
biopsia leiule

*Jälgimistaktika valimise eelduseks on adekvaatne kolposkoopia.
Mitteadekvaatse kolposkoopilise leiu korral või kui emakakaelakanali
analüüsis on leitud > CIN1, on eelistatud emakakaela konisatsioon.
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Joonis 20. ≥25aastastel naistel CIN2, CIN3 või CIN2/3

Kolposkoopia mitteadekvaatne või
Kolposkoopia adekvaatne

korduv CIN2/3 või
CIN2/3 emakakaelakanali analüüsis

Konisatsioon või TZ ablatsioon

Diagnostiline konisatsioon

Kaksiktest 6 ja 24 kuu
möödudes
Mõlemal korral testid
negatiivsed

Kaksiktest 3 aasta
pärast

HPV positiivne või
Pap-testis ≥ ASCUS

Kolposkoopia koos
emakakaelakanali
analüüsiga

HPV negatiivne ja Paptestis NILM

Tavapärane jälgimine
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Joonis 21. 21‒24aastastel naistel CIN2, CIN3 või CIN2/3

CIN2(3)

Jälgiv taktika*:
Pap-test + kolposkoopia
6kuulise intervalliga 12
kuu jooksul

Konisatsioon või TZi
ablatsioon

Mõlemal korral Paptestis NILM ja
kolposkoopial leid
puudub

Kaksiktest 12 kuu
möödudes

Pap-testis NILM ja
Lisa
1.negatiivne
Tabelid
HPV

Kolposkoopia leid
püsib/süveneb või Paptestis testis püsib HSIL
12 kuu jooksul
Ükskõik kumb
testidest
patoloogiline

Korduv
kolposkoopia ja
biopsia

CIN3 või CIN2/3
püsib 24 kuu jooksul

Kaksiktest 3 aasta pärast
Konisatsioon

*Jälgimistaktika valimise eelduseks on adekvaatne kolposkoopia. CIN2
korral on soovitav jälgimine, CIN3 või mitteadekvaatse kolposkoopilise leiu
korral on eelistatud emakakaela konisatsioon.
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2.2.Tabelid
Tabel 1. Reidi Kolposkoopia indeks

http://www.ut.ee/ARNS/Juhendid/Emakakaela_vahieelsed_seisundid.pdf

Kolposkoopiline
tunnus

0 punkti

1 punkti

2 punkti

Kahjustuskolde
piirjoon

Kondülomatoosne või mikropapillaarne
pinnajoonis;

Sujuva,
selgepiirilise
joonega,
korrapärane
sümmeetriline
kolle.

Tõusnud või
koorunud
servaga kolle;

Keskmiselt
värvuv;
hallikas-valge,
läikiv pind.

Matt,
läbipaistmatu
valge, austrivalge, hall.

Veresooned
puuduvad.

Jäme
punktuatsioon;
jäme mosaiik;
lai,
ebakorrapärane
kapillaaride
vahe; üksikute
kapillaaride
patoloogiline
laienemine.

ebaselge piirjoon;
karvase või sulelise iseloomuga piir;
sakiline, nurklik, geograafilist piirjooni
meenutav kolle;
satelliitkollete esinemine.

Värvus

Nõrgalt värvuv; pöörduv, ähmane,
poolläbipaistev atseetovalge;
puhas lumivalge, särava pinnaga lesioon.

kolle kolde
sees: tugevama
atüüpiaga kolle
on ümbritsetud
nõrgema
atüüpiaga
koldega ja
nende vaheline
piir on selgelt
eristatav.

Veresoonte
joonis

Peen punktuatsioon; peen mosaiik;
ühtlased, peene läbimõõduga kapillaarid
mikropapillaarse või
mikrokondülomatoosse joonise vahel.

0‒2 punkti

Normaalne leid; mitteküps metaplaasia, HPV puhused muutused.
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3‒4 punkti

CIN1; CIN2

5‒6 punkti

CIN2; CIN3

Tabel 2. Modifitseeritud Reidi kolposkoopia indeks

http://screening.iarc.fr/doc/colpochapterappendix.pdf

Kolposkoopiline
tunnus

0 punkti

1 punki

2 punkti

Kahjustuskolde
piirjoon

Kondülomatoosne või
mikropapillaarne
pinnajoonis;

Sujuva, selgepiirilise
joonega, korrapärane
sümmeetriline kolle.

Tõusnud või
koorunud servaga
kolle;

ebaselge piirjoon;

kolle kolde sees:
tugevama atüüpiaga
kolle on ümbritsetud
nõrgema atüüpiaga
koldega ja nende
vaheline piir on
selgelt eristatav.

Karvase või sulelise
iseloomuga piir;
sakiline, nurklik,
geograafilisi piirjooni
meenutav kolle;
satelliitkollete
esinemine.

Värvus

Nõrgalt värvuv;
pöörduv, ähmane;
poolläbipaistev
atseetovalge;

Keskmiselt värvuv;
hallikas-valge, läikiv
pind.

Matt, läbipaistmatu
valge, austri-valge,
hall.

puhas lumivalge,
särava pinnaga lesioon.

Veresoonte joonis

Peen punktuatsioon;
Veresooned
peen mosaiik; ühtlased, puuduvad.
peene läbimõõduga
kapillaarid
mikropapillaarse või
mikrokondülomatoosse
joonise vahel.

Jäme punktuatsioon;
jäme mosaiik; lai,
ebakorrapärane
kapillaaride vahe;
üksikute kapillaaride
patoloogiline
laienemine.
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Värvumine joodiga

Värvub positiivselt
Osaline värvumine
joodiga; tähniline
joodiga, andes
mahagonpruuni
välimus.
värvuse; ebaoluliste
lesioonide värvumine
negatiivselt, näiteks
kollane värv lesioonil,
mis on eelnevate
kriteeriumite järgi
saanud ≤ 3 punkti.

0‒2 punkti

CIN1

3‒4 punkti

CIN1; CIN2

5‒8 punkti

CIN2; CIN3

Olulise lesiooni
värvumine joodiga
negatiivselt, näiteks
lesioon, mis on
saanud eelnevate
kriteeriumite järgi
≥ 4 punkti, värvub
kollaseks.
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Tabel 3. Swede kolposkoopia indeks

Swede kolposkoopia indeksil on lisaks neljale klassikalisele parameetritele (värvumine
äädikhappega, värvumine joodiga, kolde piirjoon ja veresoonte joonis) hinnatud ka
lesiooni suurust.

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30262/1/gupea_2077_30262_1.pdf

Kolposkoopiline tunnus 0

1

2

Värvumine
äädikhappega

puudub; nõrk,
läbpaistev

piimjas; pilvine

matt; tugevalt
värvuv

Kolde piirjoon ja pind

puudub; hajus

terav; sakiline;
geograafilised
satelliidid

terav; pinnast
kõrgem; koorduv

Veresoontejoonis

peen; regulaarne

puudub

jäme; atüüpiline

Kolde suurus

< 5 mm

5‒15 mm või 2

> 15 mm või 3‒4

kvadranti

kvadranti või
endotservikaalselt
mittejälgitav

tähniliselt või
ähmaselt kollane

selgelt kollane

Värvumine joodiga

pruun

0‒4 punkti

kerge astme muutus (LSIL)

5‒7 punkti

raske astme muutus (HSIL), vajab täpsustamiseks biopsiat

8‒10 punkti

raske astme muutus (90% HSIL ) lubatud kasutada nn see and
treat meetodit
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Tabel 4. Kliinilis-kolposkoopiline indeks

Dewhurst's Textbook of Obstetrics and Gynaecology

Näitaja

0 punkti

1 punkt

2 punkti

Tsütoloogia

madala astme muutus

-

kõrge astme muutus

Suitsetamine

ei

-

jah

Vanus

≤ 30

> 30

-

Värvus (atseetovalge)

poolläbipaistev

läbipaistmatu

-

Kahjustuskolde
pindala

≤ 1 cm2

> 1 cm2

-

Kapillaaride vaheline
ala

peen mosaiik

jäme mosaiik

-

Kahjustuskolde
fokaalsus

uni- või multifokaalne
kolle

rõngjas kolle

-

Kolde pinnamuster

sile

ebatasane

-

0‒2 punki

ebaoluline kolle

3‒5 punkti

sageli CIN1; CIN2

6‒10 punkti

tavaliselt kõrge astme muutus
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