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Sy p tautien histopatologisessa diagnostiikassa
k ytet n WHO:n kasvainluokitusta ja kriteerist , jota kansainv liset asiantuntijapaneelit p ivitt v t parhaana pidetyn tiedon perusteella.
Pohjimmainen ajatus on, ett histopatologisten diagnostisten kategorioiden tulisi sek heijastaa sairausprosessin tunnettuja biologisia
ominaisuuksia ett olla sopusoinnussa nykyisten hoito-optioiden kanssa. Morfologisten kriteerien tulisi olla my s hyvin toistettavissa (eri
patologit antavat samasta n ytteest saman
diagnoosin).
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Sis ll llisesti merkitt vin muutos oli, ett levyepiteelikarsinoomaa edelt v t tilat erotettiin
selvemmin kahdeksi erilliseksi taudiksi: produktiiviseksi eli viruksia tuottavaksi HPV-infektioksi ja varsinaiseksi sy v n esiasteeksi.

Kohdunkaulan sy p on Suomessa nyky n
suhteellisen harvinainen, kun nelj viidest invasiivisesta sy p tapauksesta estet n esiasteiden seulonnan, diagnostiikan ja hoidon avulla.
T m toteutetaan vuonna 2016 p ivitetyn K yp
hoito -suosituksen mukaisesti (3).
P t s todetun kudosmuutoksen hoidosta
(s hk silmukkakonisaatio tai seuranta) perustuu kliiniseen diagnoosiin. Se on kohdunkaulan muutoksissa k yt nn ss sama kuin kudosn ytteest annettu patologisanatominen diagnoosi (PAD).
HPV-infektio on kohdunkaulan sy v n keskeinen, muttei yksin n riitt v etiologinen tekij . Ensimm inen tautiprosessi kohdunkaulassa on n in ollen produktiivinen HPV-infektio,
jossa virus on valjastanut epiteelisolut tuottamaan uusia viruksia. Se ei ole pahanlaatuinen
tauti eik edes varsinainen sy v n esiaste, vaikka se voikin johtaa niihin, jos infektio on suuren riskin virustyypin aiheuttama ja pitkittyy
(kuvio 1).
Viruksia tuottavaan HPV-infektioon liittyv
histopatologista muutosta kutsutaan WHO:n
uudessa luokituksessa nimell low-grade squamous intraepithelial lesion (LSIL). Sen tyypilliseen kuvaan kuuluu basaalisten/parabasaalisten solujen proliferaatio ja mitoottinen aktiviteetti epiteelin alakolmanneksessa sek koilosyyttinen atypia, jota esiintyy my s epiteelin
ylemmiss osissa.
LSIL-diagnoosiin sis ltyv t nykyisin siis my s
sellaiset histologiset muutokset, jotka olisivat

l

aiemmin saaneet joko diagnoosin HPV-atypia
ja mielletty infektiiviseksi muutokseksi tai diagHistopatologisten diagnoosien kehittyminen ja vastaavuus
noosin liev epiteelin sis inen neoplasia
(CIN 1) / liev dysplasia ja luokiteltu sy v n esiBf_[lebXlcXe#\dkk‘d\eaXlcbfjpeepkk‘d‘\ejpg‘\e\j‘Xjk\\k%
asteeksi (taulukko 1). LSIL-muutoksen histologinen kuva on sama HPV-tyypist riippumatta.
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Sy v n varsinainen esiastemuutos on highBf_[lebXlcX#c\mp\g‘k\\c‘Bfe[pcffdX
Bfe[pcffdX
LSIL
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C‘\m[pjgcXj‘X
:@E(
LSIL
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situ (CIN 3).
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selvemmin verrattavissa Bethesda-luokitukseen, jota k ytet n sytologisissa n ytteiss .
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Kohdunkaulan levyepiteelisyövän patogeneesi
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Kohdunkaulan toiseksi yleisint sy p tyyppi ,
adenokarsinoomaa, on nyky n 30 40 % kaikista kohdunkaulan sy vist . Sen esiasteita koskeva 3-portainen luokitus muuttui jo WHO:n vuoden 2003 luokituksessa 2-portaiseksi, ja uusi
luokitus sis lsi lieri epiteelin dysplasian ja in
situ -adenokarsinooman (AIS).
Vuoden 2014 luokituksessa n m korvattiin
yhdell kokonaisuudella, in situ -adenokarsinoomalla. Muutos johtui diagnoosien (glandular dysplasia vs. AIS) huonosta toistettavuudesta ja siit , ett molempien hoito on sama, eli kirurginen poisto.
Kohdunkaulan kanavan n ytteet ovat kuitenkin usein morfologisesti vaikeasti tulkittavia
n ytteenottotekniikan (pieni koepala, kaavintan yte) ja artefaktaisuuden takia. T ll in muutoksen luokittelu normaaliksi, reaktiiviseksi tai

