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POVZETEK
Ozadje Presejanje z brisi materničnega vratu (test po Papanicolaou) je uspešno za
odkrivanje ploščatoceličnih predrakavih sprememb in ploščatoceličnega karcinoma
materničnega vratu. S testom po Papanicolaou odkrivamo tudi spremembe na žleznih
celicah, vendar kasnejša histopatološka preiskava ugotovi nizek delež predrakavih
sprememb in raka žleznega epitelija.
Metode Register državnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje predrakavih
sprememb na materničnem vratu smo zaprosili za podatke o bolnicah s patološkimi
spremembami na žleznih celicah, pregledanih v letu 2008 na Inštitutu za patologijo
Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Citološke izvide različnih stopenj žleznih
sprememb so uparili s histopatološkimi izvidi tkivnih biopsij materničnega vratu za
obdobje 2008 do 2010, ki jih prav tako zbirajo v Registru državnega presejalnega
programa za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb na materničnem vratu. Raziskali
smo, kakšne so bile histološke diagnoze v tkivnih biopsijah materničnega vratu, ki so bile
odvzete po citološki diagnozi atipične žlezne celice in kakšne so nadaljnje citološke ocene
testa po Papanicolaou, če biopsija ni bila izvedena.
Rezultati V letu 2008 so na Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete Univerze v
Ljubljani pregledali 42.833 brisov materničnega vratu. Ugotovili smo, da je imelo od vseh
pregledanih brisov materničnega vratu 99 bolnic (0,23%) citološko patološke spremembe
žleznih celic. Citološko oceno atipične žlezne celice je imelo 77 od 99 bolnic (77,8%),
huda atipija žleznih celic/adenokarcinom in situ 12 od 99 bolnic (12,1%) ter
adenokarcinom 10 od 99 bolnic (10,1%).
Histopatološko diagnozo smo dobili pri citološki diagnozi atipične žlezne celice pri 25 od
77 bolnic (32,5%), huda atipija žleznih celic/adenokarcinom in situ pri vseh 12 bolnicah
(100%) ter adenokarcinom pri 9 od 10 bolnic (90%). Večino bolnic z atipičnimi žleznimi
celicami so spremljali z brisi materničnega vratu (52/77 bolnic, 67,5%). V vseh skupinah
so ugotovili benigne spremembe. Tudi predrakave spremembe ploščatega epitelija so
odkrili v vseh skupinah; po oceni huda atipija žleznih celic/adenokarcinom in situ (6/12,
50%), atipične žlezne celice (12/77, 15,6%), adenokarcinom (3/10, 30%). Delež
adenokarcinoma je bil pričakovano različen med skupinami: v skupini atipičnih žleznih
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celic so ugotovili samo en primer (1/77, 1,3%), v skupini huda atipija žleznih
celic/adenokarcinom in situ 4 (33,3%), v skupini adenokarcinomov 5 (50%), od tega eden
metastatski karcinom jajčnika.
Zaključki Rak materničnega vratu je mogoče preprečiti s pravočasnim odkrivanjem in
zdravljenjem predrakavih sprememb, vendar test po Papanicolaou ni zanesljiv za
ocenjevanje žleznih sprememb. Po citološkem izvidu patoloških sprememb žleznih celic
lahko v tkivnem vzorcu pričakujemo raznolike spremembe, od normalnega epitelija,
benignih sprememb, predrakavih sprememb in različnih vrst raka, tudi metastatskega.
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SEZNAM OKRAJŠAV
AC

adenokarcinom

AC EC

endocervikalni adenokarcinom

AC EM

endometrijski adenokarcinom

AIS

adenokarcinom in situ

AIS EC

endocervikalni adenokarcinom in situ

AIS EM

endometrijski adenokarcinom in situ

APC

atipične ploščate celice

AŽC

atipične žlezne celice

AŽC EC

atipične endocervikalne žlezne celice

AŽC EM

atipične endometrijske žlezne celice

BMV

bris materničnega vratu

CGIN 2

cervikalna žlezna intraepitelijska neoplazija stopnje 2 (visoka stopnja)

CIN

cervikalna intraepitelijska neoplazija

CIN 1

cervikalna intraepitelijska neoplazija stopnje 1 (nizka stopnja)

CIN 2

cervikalna intraepitelijska neoplazija stopnje 2 (visoka stopnja)

CIN 3

cervikalna intraepitelijska neoplazija stopnje 3 (visoka stopnja)

DNA

deoksiribonukleinska kislina

EC

endocervikalne žlezne celice

EM

endometrijske žlezne celice

HA

huda atipija žleznih celic

HA EC

huda atipija endocervikalnih žleznih celic

HA EM

huda atipija endometrijskih žleznih celic

HPV

humani papiloma virusi

IP

Inštitut za patologijo

MF

Medicinska fakulteta

OIL

Onkološki inštitut Ljubljana

PIL NS

ploščatocelična intraepitelijska lezija nizke stopnje (blaga diskarioza)
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Republika Slovenija
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UKC
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Državni presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb na
materničnem vratu
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1. UVOD
1.1 PRESEJALNI

PROGRAM

ZA

ODKRIVANJE

PREDRAKAVIH

SPREMEMB NA MATERNIČNEM VRATU
Rak materničnega vratu (RMV) je v današnjem času v razvitih deželah razmeroma redko
maligno obolenje, saj ga v večini primerov preprečimo s presejanjem (1). Vendar pa za
RMV zbolevajo razmeroma mlade ženske in bolezen pomembno vpliva tudi na njihove
družine in okolico, zato je končni cilj preprečiti nastanek vseh RMV (2, 3, 4).
RMV je posledica dolgotrajne okužbe z onkogenimi humanimi papiloma virusi (HPV), ki
lahko povzročijo spremembo zdravih celic v rakave (5, 6, 7). Te celične spremembe
potekajo počasi in postopno več let. Najprej nastanejo predrakave spremembe, v katerih
imajo celice že nekatere neoplastične lastnosti, vendar se še ne delijo nenadzorovano, ne
rastejo invazivno in ne zasevajo. Če predrakavih sprememb višje stopnje ne zdravijo, se iz
njih postopoma razvije rak (7, 8). S testom po Papanicolaou (test PAP), kakor z drugo
besedo imenujemo bris materničnega vratu (BMV), lahko predrakave celice odkrijejo in
bolnico s takimi spremembami pravočasno zdravijo (8, 9).
V Sloveniji omogoča državni presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih
sprememb na materničnem vratu (ZORA) s preventivnimi ginekološkimi pregledi in
citopatološkimi pregledi celic v BMV pravočasno odkriti predrakave spremembe (3). Ime
ZORA sestavljajo črke iz naslova programa »Zgodnje Odkrivanje predRAkavih sprememb
na materničnem vratu« (10).
V preventivnem presejanju programa ZORA pregledujejo zdrave ženske, da med njimi
pravočasno odkrijejo tiste, ki imajo predrakave spremembe ali začetni RMV. Na tej stopnji
razvoja bolezni je možno z enostavnimi terapevtskimi posegi raka preprečiti ali pozdraviti
(6, 10).
S pomočjo svojega registra, ZORA skrbi, da vsaka ženska, stara med 20. in 64. letom, ki se
v zadnjih treh letih ni sama udeležila preventivnega pregleda z odvzemom BMV, dobi na
dom pisno vabilo na pregled. S pregledi žensk enkrat na tri leta (potem ko sta bila dva
izvida dveh BMV, opravljena v obdobju enega leta, negativna) je mogoče večino nevarnih
sprememb materničnega vratu pravočasno odkriti (11). Register ZORA namreč zbira
podatke o vseh citoloških izvidih BMV, ki jih pregledajo citopatološki laboratoriji v celi
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Sloveniji, v zadnjih letih pa tudi histopatološke izvide tkivnih vzorcev, odvzetih z
materničnega vratu (12). Za boljšo kakovost delovanja programa je zagotovljeno tudi
uparjanje podatkov Registra ZORA z bazo Centralnega registra prebivalstva Slovenije. Cilj
programa ZORA je doseči najmanj 70% pregledanost vseh žensk v starosti od 20 do 64 let,
s čemer bi še nadalje zmanjšali obolevnost in umrljivost za RMV v Sloveniji (11).
Program ZORA deluje od leta 2003; takrat je po poročilu Registra raka Republike
Slovenije (RS) zbolelo 210 žensk (13,14). Po 6 letih delovanja programa je leta 2009
zbolelo 129 žensk, kar je 39% manj kot leta 2003. Glede na te podatke lahko sklepamo, da
program ZORA z vsemi, ki v njem sodelujejo (ginekologi, patologi, citopatologi,
presejalci) uspešno deluje, saj se je zbolevnost za RMV med slovenskimi ženskami
pomembno znižala (3). Seveda pa k uspešnosti programa ZORA bistveno prispevajo
ženske same, ki se aktivno udeležujejo preventivnih pregledov oziroma se odzivajo na
vabila (10,11).
Preventivni ginekološki pregled v okviru programa ZORA obsega pregled nožnice in
materničnega vratu z zrcalci in dvojni odvzem brisa: odvzem brisa zunanjega dela
materničnega vratu (ektocerviksa) s prehodno cono z lesenim loparčkom po Ayeru in bris
cervikalnega kanala (endocerviksa) s posebno krtačko (Cytobrush) (13). Ginekolog
zaključi pregled s tipanjem maternice in jajčnikov preko nožnice in trebušne stene. S
predpisanim načinom jemanja BMV skušajo zagotoviti, da je BMV odvzet iz prehodne
(transformacijske) cone. To je predel materničnega vratu blizu zunanjega materničnega
ustja, kjer ploščat epitelij ektocerviksa (lahko preko metaplastičnega epitelija) prehaja v
žlezni epitelij endocerviksa. V prehodni coni vznikne večina predrakavih sprememb in
RMV. Če BMV ni pravilno odvzet, lahko zgrešimo predrakave spremembe materničnega
vratu. Zelo pomembno je tudi, da z brisom zajamemo pravo področje prehodne cone, saj se
njen položaj s starostjo ženske spreminja. Odvzem in pregled endocervikalnega dela brisa
lahko

odkrije

spremembe

epitelija

globlje

v

cervikalnem

kanalu.

Odvzem

endocervikalnega brisa je še posebno pomemben, če prehodne cone ni videti, npr. pri
starejših ženskah ali po kirurških posegih na materničnem vratu (13).
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Slika 1: Celice prehodne cone materničnega vratu: celice ploščatega in žleznega epitelija (levo) in metaplastične
celice (desno) (Papanicolaou, x400)

Pomembni člani tima, ki izvajajo program ZORA so tudi presejalci, ki so v večini
primerov inženirji laboratorijske biomedicine z dodatno podiplomsko izobrazbo na
področju ginekološke citologije (15). Presejalci prvi svetlobno-mikroskopsko pregledajo
BMV in iščejo spremenjene-atipične celice, s (potencialnimi) predrakavimi spremembami
med množico normalnih celic. Če jih najdejo, potem BMV dodatno pregleda citopatolog.
Če pa BMV nima spremenjenih-atipičnih celic pa presejalec sam zaključi izvid BMV kot
negativen (15).
V BMV iščemo predrakave spremembe na ploščatih in žleznih celicah. Najpogostejše so
spremembe na ploščatih celicah. Na ploščatih celicah razlikujemo predrakave spremembe
nizke stopnje, to je blaga diskarioza ali ploščatocelična intraepitelijska lezija nizke stopnje
(PIL NS) (15, 16, 17, 18, 19). Teh sprememb ni potrebno zdraviti, ker v večini primerov
spontano izzvenijo (20).
Druga vrsta pa so predrakave spremembe visoke stopnje, to sta zmerna in huda diskarioza
ali ploščatocelična intraepitelijska lezija visoke stopnje (PIL VS), ki v večini primerov
potrebujejo zdravljenje, saj obstaja dokajšnja možnost, da bi sčasoma napredovale v RMV
(15, 16, 17, 18, 20). V BMV lahko najdemo tudi atipične ploščate celice (APC) ali atipično
ploščatocelično metaplazijo, ki sta mejni spremembi in v večini primerov izzvenita, lahko
pa sta že del predrakave spremembe (15, 18). Najhujša sprememba ploščatih celic je
ploščatocelični karcinom, ki ga je med vsemi RMV približno 80 do 85% (16, 21).
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Slika 2: Ploščatocelična intraepitelijska neoplazija
nizke stopnje (blaga diskarioza) (Papanicolaou, x400)

Slika 3: Ploščatocelična intraepitelijska neoplazija
visoke stopnje (huda diskarioza) (Papanicolaou, x400)

Predrakave spremembe na endocervikalnih žleznih celicah (EC) so hudo atipične žlezne
celice (HA) oziroma intraepitelijski žlezni karcinom (adenokarcinom in situ (AIS)) (16, 18,
21). Najhujša sprememba je invazivni žlezni karcinom (adenokarcinom (AC)), ki je
razmeroma redka vrsta RMV (15-20% vseh RMV) (16, 18, 21). V BMV najdemo tudi
atipične žlezne celice (AŽC), za katere velja podobno kot za APC; to so mejne spremembe,
ki lahko izzvenijo, ali pa z nadaljnjimi preiskavami ugotovimo, da so že nastale predrakave
spremembe ali celo AC (7, 15, 18).
1.2 POMEN PROGRAMA ZA ODKRIVANJE PREDRAKAVIH SPREMEMB
ŽLEZNEGA EPITELIJA MATERNIČNEGA VRATU
Žlezne spremembe v BMV najdemo zelo redko, le v 0,5-1% BMV (20).Velika večina
primerov so AŽC. Delež te kategorije celic se med slovenskimi laboratoriji razlikuje, kar
odraža težavno ocenjevanje teh sprememb in posledično omejeno zanesljivost pri citološki
diagnostiki (20).
Pri ploščatih celičnih atipijah citološka ocena PIL VS pravilno napove predrakave
spremembe ploščatega epitelija visoke stopnje (cervikalno intraepitelijsko neoplazijo
stopnje 3 (CIN 3)) v tkivnih vzorcih materničnega vratu v približno 70% primerov (18).
Nasprotno pa, je napoved AŽC, vključno s HA, za predrakave spremembe žleznega
epitelija nezanesljiva. Tudi v tej kategoriji v velikem deležu (9 do 54%) najdemo s
kasnejšo histopatološko preiskavo bioptičnega vzorca predrakave spremembe ploščatega
(in ne žleznega) epitelija visoke stopnje (CIN 3), kar v 1-9% pa je prisoten invazivni
ploščatocelični karcinom ( 20, 22, 23).
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Ob izvidu BMV, ki kaže na patološke spremembe žleznih celic moramo upoštevati tudi
poreklo žleznih celic, za nadaljnjo obravnavo je predvsem pomembno ali so spremenjene
EC ali endometrijske žlezne celice (EM) (20). Predrakave spremembe v endocervikalnem
žleznem epiteliju sicer lahko odkrijemo v BMV, vendar tovrstne spremembe s krtačko v
BMV redko zajamemo. Po drugi strani pa morfološke spremembe na žleznih celicah niso
tipične ali pa so slabo izražene, kar še posebej velja za atipične endocervikalne žlezne
celice (AŽC EC) (15, 18).
Prvi korak v nadaljnji obravnavi v primeru AŽC EC je kolposkopija, ki pa je prav tako kot
citološki pregled BMV dostikrat nezanesljiva, saj prikaže le zunanji del cervikalnega
kanala, spremembe žleznega epitelija pa se skrivajo globlje v kanalu. Zato sledi abrazija
cervikalnega kanala, pri kateri pridobijo tkivni vzorec (20). Za izbor zdravljenja je
ključnega pomena histološka diagnoza po pregledu tkivnih vzorcev, odvzetih iz porcije
materničnega vratu in iz cervikalnega kanala (20, 24). V primerih bolnic s patološkimi
spremembami na žleznih celicah je nadaljnje sledenje ključnega pomena, ne glede na to,
ali so bolnico zdravili ali ne (20).

Slika 4: Normalne endocervikalne žlezne celice v trakovih (levo) in v obliki satovja (desno) (Papanicolaou, x400)

EM najdemo v BMV kot spontano odluščene celice ali pa so posledica globokega
vzorčenja cervikalnega kanala s krtačko vse do maternične votline oziroma visokega
odvzema BMV (15, 16, 17, 18).
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Slika 5: Spontano odluščene normalne endometrijske
celice (Papanicolaou, x400)

Slika 6: Normalne endometrijske celice odvzete s
krtačko iz spodnjega dela maternične votline
(Papanicolaou, x400)

Benigne ali maligne EM so v BMV redka najdba in presejanje z BMV ni namenjeno
odkrivanju sprememb na endometriju (18, 20). Če slučajno zajamemo atipične
endometrijske žlezne celice (AŽC EM) v BMV, pa lahko odražajo hormonske spremembe
z luščenjem endometrija,

benigne endometrijske polipe, predrakave spremembe

endometrija (atipična endometrijska hiperplazija) ali pa endometrijski karcinom (17, 18,
25). V nekaterih raziskavah so potrdili, da so patološko spremenjene EM in pa histiociti
zgodnji napovedni dejavnik endometrijskega karcinoma še pred kliničnimi znaki (17, 18,
20). Če v BMV najdemo spremenjene EM, sledijo bolj zahtevni in za bolnico
obremenjujoči diagnostični postopki za oceno bolezenskih sprememb endometrija.
Kolposkopijo vedno dopolnijo s stopenjsko abrazijo, ultrazvočno preiskavo, histeroskopijo
oziroma cervikoskopijo in lahko tudi s tumorskimi označevalci (20).
Citološka diagnostika žleznih sprememb je zahtevna in nezanesljiva. Test PAP je manj
občutljiv za odkrivanje žleznih sprememb in AC. Vzroki so težave pri odvzemu ter težave
pri interpretaciji, saj v BMV ni mogoče vselej razlikovati različnih vrst žleznih celic
(normalnih ali neoplastičnih), atipičnih reaktivnih od atipičnih neoplastičnih in včasih tudi
hudo atipičnih ploščatih celic od žleznih (15, 18).
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1.3 PATOLOŠKE

SPREMEMBE

NA

ŽLEZNIH

CELICAH

V

BRISIH

MATERNIČNEGA VRATU
AŽC so tiste, na katerih so vidne celične in jedrne spremembe, ki so bolj izražene kot pri
reaktivnih spremembah, vendar nimajo prepričljivih malignih značilnosti (15, 18).
V BMV najdemo AŽC EC v krpah, ki imajo še značilno satasto strukturo, in v trakovih.
Jedra se lahko mestoma prekrivajo, vendar so meje med celicami dobro vidne. Jedrnocitoplazemsko razmerje je porušeno v korist jedra. Jedra so do 3-krat večja od jeder
normalnih EC, blago se razlikujejo po velikosti in so nekoliko hiperkromna, mitoze so
redke (15, 16, 18). Podobne celične in jedrne spremembe najdemo tudi pri AŽC EM, za
katere pa ni značilna satasta ureditev endocervikalnega tipa celic. AŽC EM ležijo v
majhnih skupinah, v primerjavi z normalnimi EM imajo rahlo povečana jedra. Vidimo
lahko majhna jedrca. Citoplazma je običajno slabo omejena in je pičla, v nekaterih celicah
je lahko vakuolizirana. (15, 16, 18).
Citološka priporočila predvidevajo po oceni AŽC ponoven odvzem BMV čez 6 mesecev
(15). Nasprotno pa Smernice za obravnavo bolnic s predrakavimi spremembami
predvidevajo takojšnjo kolposkopijo in abrazijo cervikalnega kanala (20). V primeru
patoloških sprememb EM je potrebno opraviti stopenjsko abrazijo (20).

Slika 7: Atipične žlezne celice endocervikalnega
porekla (v krogu) in normalne endocervikalne žlezne
celice (puščica) (Papanicolaou, x400)

Slika 8: Endocervikalni
(Papanicolaou, x400)
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adenokarcinom in situ

Pri HA/AIS vidimo v razmazu celice v neurejenih skupinah, trakovih, značilna satasta
struktura krp izginja. V skupinah nastajajo žlezne odprtine, rozete, ob robovih skupin se
jedra nalagajo, prekrivajo, nekatera uhajajo iz skupin (perjenje). Jedrno-citoplazemsko
razmerje je povečano v korist jedra. Citoplazma je pičla. Jedra so povečana, podaljšana,
ovalna, razlikujejo se po velikosti in obliki. Kromatin je grobo zrnat, lahko vidimo jedrca.
Prisotne so mitoze, lahko najdemo apoptotične celice (15, 16, 18).
V teh primerih je nujna kolposkopija in abrazija cervikalnega kanala, po presoji ginekologa
tudi biopsija porcije materničnega vratu (20).
Majhen delež endocervikalnega adenokarcinoma in situ (AIS EC) (okoli 2%) med
predrakavimi spremembami deloma potrjuje tezo, da velik del teh sprememb ne odkrijemo
pravočasno, saj je delež invazivnega AC 16-20% med vsemi karcinomi materničnega
vratu. Diagnostika je nezanesljiva in težavna, kar odražajo tudi razlike v laboratorijih glede
deleža AŽC (20). Pri 50-70% teh lezij so prisotne tudi ploščatocelične predrakave
spremembe, ki so laže prepoznavne v BMV. Ta dvojnost patologije je pomemben razlog,
tako za citološko, kakor kolposkopsko nezanesljivost pri odkrivanju žlezne patologije (20).
Pri AC materničnega vratu (endocervikalni adenokarcinom (AC EC)) je celična
morfologija odvisna od diferenciacije tumorja (15, 16, 18, 21). Pri dobro diferenciranem
žleznem karcinomu lahko celice ohranijo cilindrično obliko, so zelo podobne normalnim
celicam, ležijo v krpah in so lahko razporejene tudi v obliki perjanice. Pri slabše
diferenciranih žleznih karcinomih pa celice tvorijo dvodimenzionalne in tridimenzionalne
strukture, sincicijske skupine, ali pa ležijo posamezno. Vidne so žlezne odprtine,
psevdostratifikacija. Jedra se prekrivajo, so povečana, tudi pleomorfna, hiperkromna z
neenakomerno razporejenim grobim kromatinom, jedrna membrana je nepravilna. Prisotna
so velika jedrca. V ozadju je lahko vidna tumorska diateza (15, 16, 18).
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Slika 9: Endocervikalni adenokarcinom (Papanicolaou, x400)

Značilnost endometrijskega adenokarcinoma (AC EM) v BMV je, da celice ležijo v brisu
posamezno ali pa v stisnjenih skupinah. Velikost jeder je odvisna od diferenciacije
tumorja. Pri dobro diferenciranih tumorjih so jedra malo večja od normalnih jeder in se
povečujejo z naraščanjem gradusa tumorja. Pri visokem gradusu je prisotna anizonukleoza
in izguba polarnosti jeder. Vidna je hiperkromazija jeder, nepravilna razporeditev
kromatina. Tudi jedrca so majhna pri dobro diferenciranih tumorjih in večja pri slabo
diferenciranih. Citoplazma je pičla, bazofilna, pogosto vakuolizirana. V ozadju je vidna
tumorska diateza kot drobno granulirano vodeno ozadje (15, 16, 18).
V BMV lahko najdemo tudi metastatske celice znanega ali neznanega izvora. Metastatske
maligne žlezne celice (celice AC iz drugih organov) ležijo večinoma v skupinah, ločenih
od ostalih celic, in delujejo kot tujek v razmazu. V razmazu namreč ni atipičnih celic, ki bi
predstavljale prehod normalnega žleznega epitelija preko atipičnega v maligne celice (15,
16, 18).
Najpogosteje metastazirajo v vrat maternice rak dojke, jajčnikov (serozni AC) in
materničnega telesa (16, 18). Pravilna ocena malignih celic je enostavnejša, če je na
napotnici napisana osnovna bolezen preiskovanke (15).
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1.4 NAPOTNICA IN CITOLOŠKI IZVID BRISA MATERNIČNEGA VRATU
Citološka napotnica vsebuje podatke, ki so potrebni pri laboratorijski obdelavi, citološkem
pregledu in interpretaciji brisa ter vpisu v Register ZORA (15). Leta 2006 so v Sloveniji
uvedli enotno terminologijo brez razredov po Papanicolaou, kar je pripomoglo k boljšemu
vrednotenju citoloških izidov ter ustreznejšemu ukrepanju ginekologov ob ugotovljenih
spremembah (15, 20). Tako se je povečala ponovljivost citoloških izvidov med laboratoriji.
Kljub temu so se naši citopatologi odločili, da bodo uvedli novo klasifikacijo po Bethesdi
in tako sledili Evropskim smernicam za zagotavljanje kakovosti pri presejanju za RMV
(18). Klasifikacija po Bethesdi je podobna terminologiji, ki jo trenutno uporabljamo z
določenimi spremembami (26).
Med pomembnejšimi spremembami na področju ocenjevanja žleznih celic je uvedba
kategorije »AŽC-verjetno neoplastične« poleg AŽC, ki so sedaj v klasifikaciji. Nova
kategorija naj bi posebej iz skupine AŽC izdvojila in opredelila tiste spremembe, ki so
glede na morfološke značilnosti bolj sumljive za neoplastičene spremembe, kar bi
pripomoglo k boljšemu odkrivanju predrakavih sprememb in RMV (26, 27).
Preglednica I: Primerjava sedanje klasifikacije citološke ocene brisov materničnega vratu s klasifikacijo po
Bethesdi

Terminologija: Bethesda

Terminologija: slovenska

A. Atipične žlezne celice-neopredeljene

A. Atipične žlezne celice

1. Atipične endocervikalne

1. Atipične endocervikalne

2. Atipične endometrijske

2. Atipične endometrijske

3. Atipične neopredeljene

3. Atipične neopredeljene

B. Atipične žlezne (verjetno neoplastične) /
C. Endocervikalni adenokarcinom in situ
D. Adenokarcinom

C. Huda atipija žleznih
celic/endocervikalni adenokarcinom in situ
D. Adenokarcinom

1. Endocervikalni

1. Endocervikalni

2. Endometrijski

2. Endometrijski

3. Metastatski

3. Metastatski

4. Neopredeljen

4. Neopredeljen
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2. NAMEN DELA
Test PAP ima nizko občutljivost za odkrivanje predrakavih sprememb na žleznem epiteliju
in žleznega karcinoma. Atipične žlezne celice, huda atipija žleznih celic/adenokarcinom in
situ in adenokarcinom so redke citološke ocene. V letu 2008 je bilo v Sloveniji v Registru
ZORA zabeleženih 0,5% s takšnimi ocenami med vsemi pregledanimi BMV.
Namen naloge je ugotoviti, kakšne patološke spremembe materničnega vratu odkrijemo v
diagnostičnem postopku s histopatološko preiskavo po citološkem izvidu BMV: atipične
žlezne celice, huda atipija žleznih celic/adenokarcinom in situ ali adenokarcinom. Pri
bolnicah, kjer histopatološka preiskava ni bila izvedena, pa želimo z analizo citoloških
izvidov nadaljnjih BMV v dveletnem obdobju (2008-2010) po prvi diagnozi ugotoviti, ali
so spremembe spontano izzvenele.
2.1 HIPOTEZE
Predvidevamo, da bomo ugotovili, da so pri bolnicah s citološko oceno patoloških
sprememb različnih stopenj na žleznih celicah našli s histopatološko preiskavo precejšen
delež predrakavih sprememb na ploščatih celicah in manjši delež predrakavih sprememb
žleznega epitelija in žleznega karcinoma. Predvidevamo, da bo del sprememb na žleznem
epiteliju spontano izzvenel v primerih, kjer ni bila izvedena diagnostika s histopatološko
preiskavo.
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3. MATERIALI IN METODE
3.1 PREISKOVANKE
Register državnega presejalnega programa ZORA smo zaprosili za podatke o bolnicah s
patološkimi spremembami na žleznih celicah, pregledanih v letu 2008 na Inštitutu za
patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (IP MF UL). Glede na sedanjo
modificirano klasifikacijo po Bethesdi so bile v tej kategoriji AŽC, HA/AIS in AC. Za
namen naloge so citološke izvide različnih stopenj žleznih sprememb v Registru ZORA
nato uparili s histopatološkimi izvidi tkivnih biopsij materničnega vratu za obdobje 2008
do 2010; histološke izvide materničnega vratu prav tako zbirajo v Registru ZORA. Na IP
MF UL so v letu 2008 pregledali 42.833 BMV. Vse izvide mesečno pošiljajo v Register
ZORA.
3.2 ZBIRANJE PODATKOV
Po seznamu bolnic s spremembami žleznih celic različnih stopenj, ki smo ga dobili iz
Registra ZORA, smo iz računalniške podatkovne baze na IP MF UL poiskali še naslednje
podatke:
1. arhivsko številko preparata preko katere smo preparate BMV lahko poiskali v
arhivu;
2. izvor žleznih celic v BMV: EC, EM, metastatske ali neopredeljene žlezne celice;
3. morebitne nadaljnje BMV do konca leta 2010.
Pri nekaterih bolnicah izvor žleznih celic v BMV v računalniški podatkovni bazi ni bil
zabeležen. Zato smo podatek poiskali v papirnatem arhivu kopij originalnih citoloških
izvidov BMV na IP MF UL. Če tudi tam podatek o izvoru ni bil zabeležen, so presejalke še
enkrat pogledale preparat BMV in opredelile izvor celic.
Register raka RS smo zaprosili za podatke o morebitnem raku maternice pri bolnicah z
AŽC EM, saj v Register ZORA patološki laboratoriji pošiljajo samo histopatološke izvide
biopsij materničnega vratu.
Ker po citološkem izvidu AŽC EM lahko pričakujemo tudi različne benigne spremembe na
endometriju, smo za morebitne histološke izvide tkivnih biopsij zaprosili tudi Oddelek za
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patomorfologijo na Ginekološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) v
Ljubljani, kjer pregledujejo tkivne vzorce bolnic, ki so se zdravile na tej kliniki.
3.3 BRISI MATERNIČNEGA VRATU
Vse BMV so odvzeli ginekologi po predpisanih navodilih (13, 15). BMV so bili odvzeti z
lesenim loparčkom po Ayeru, ki ima koničasto podaljšan vrh. Pri jemanju brisa vsidrajo
konico v endocervikalni kanal in odbrišejo celice z zunanjega materničnega ustja.
Odbrišejo tudi celice iz spodnjega, distalnega dela endocervikalnega kanala, saj tu
najpogosteje nastajajo patološke spremembe. Loparček zavrtijo za 360º.
Endocervikalni bris so odvzeli s krtačko, ki so jo vstavili približno 2/3 v endocervikalni
kanal in nežno zavrteli okrog njene osi za 90 do 180°.
Oba brisa so razmazali na isto stekelce. Endocervikalni bris so razmazali na zunanjo
tretjino stekelca tako, da so nežno zavrteli krtačko v nasprotni smeri, kot je bil material
vzet. Nato so čim hitreje na notranjo tretjino nanesli še material, ki so ga odvzeli z lesenim
loparčkom (13).
Sledila je fiksacija, ki je ena od najpomembnejših faz priprave kakovostnih vzorcev (28).
Ginekologi so BMV fiksirali v nekaj sekundah po odvzemu, preden se BMV posuši. Če se
BMV pred fiksacijo posuši, je slabe kakovosti in kljub kakovostnemu barvanju manj
ustrezen ali celo neprimeren za interpretacijo.
Za fiksacijo BMV so uporabili 95% etanol ali fiksativ v razpršilu. Med fiksacijo so BMV v
celoti potopili v etanol pri čemer so upoštevali najkrajši predpisan čas za optimalno
fiksacijo (2 uri).
Pri uporabi razpršilnih fiksativov so morali ginekologi upoštevati navodila proizvajalca.
Primerna razdalja razprševanja je od 15 do 25 cm od BMV. Premajhna razdalja pri
razprševanju lahko celice spere, odpihne ali pa povzroči artefakte na celicah.
Preparate BMV, fiksirane v alkoholu, so po končani fiksaciji vzeli iz alkohola, posušili in
pripravili za prenos v laboratorij. Za prenos v laboratorij so preparate primerno zaščitili, da
se med prenosom niso strli.
Ob sprejemu BMV v laboratorij so preverili oznake na BMV, nepoškodovanost BMV in
napotnico. BMV in napotnico so označili s tekočo laboratorijsko številko ter vpisali ime in
priimek preiskovanke hkrati z datumom sprejema v računalniško bazo podatkov.
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BMV so bili obarvani z metodo po Papanicolaou v avtomatskem barvalcu. V ustrezno
fiksiranem in dobro barvanem BMV so se jedra celic obarvala s hematoksilinom
modro/črno. Struktura kromatina je bila dobro vidna. Citoplazemski barvili orange G 6 in
eozin alkohol sta obarvali citoplazmo celic ploščatega epitelija v širokem spektru barv
tako, da so lahko razlikovali različne stopnje zrelosti celic in tako lahko dobro videli
celično morfologijo. Superficialne celice ploščatega epitelija so se obarvale oranžno do
roza, keratinizirane celice rumeno, parabazalne in intermediarne pa modro do zeleno.
Barva citoplazme je bila jasna in transparentna (Slika 1).
BMV so pokrili z umetno smolo in krovnimi stekelci, velikosti 24x40 mm, tako da je bila
večina materiala na stekelcu pokrita (15).
Vse BMV so najprej pregledali presejalci, to so inženirji laboratorijske biomedicine, ki so
dodatno izobraženi na področju ginekološke citologije. Najprej so presejalci pri vseh BMV
ocenili kakovost BMV, vaginalno floro, opredelili, ali je BMV negativen ali patološki. Pri
negativnem so ocenili ali je BMV normalen, ali pa gre za reaktivne spremembe. Pri
patološkem BMV so ocenili stopnjo patoloških sprememb ter označili priporočilo
ginekologu o nadaljnjem postopku. V vseh primerih iz naloge so pri pregledu presejalci
našli spremenjene žlezne celice, zato so vse te BMV ponovno pregledali in ocenili
zdravniki citopatologi.
Po končanem svetlobno-mikroskopskem pregledu in zaključenem citološkem izvidu so vse
preparate z BMV in kopije izvidov shranili v arhivu (najmanj za 7 let) (13). Tako smo
nekatere preparate lahko ponovno pregledali in opredelili vrsto žleznih celic, če to prvotno
ni bilo označeno.
Priporočilo ginekologu o nadaljnjem postopku je sestavni del citološkega izvida (13).
Redni preventivni pregled BMV (ekto in endocerviks) priporočajo, če je bil BMV ocenjen
kot negativen BMV. Predčasen odvzem BMV (ekto in endocerviks) pa priporočajo, če je
bil BMV manj uporaben zaradi vnetja; ker je bil brez EC in/ali brez metaplastičnih celic;
ker je bil nepregleden zaradi krvi, vnetja ali slabo fiksiran; pri reaktivnih spremembah, pri
spremembah zaradi vstavljenega materničnega vložka in pri hiper/parakeratozi; pri APC,
atipični metaplaziji in PIL NS; pri AŽC; ter če je bila v razmazu vidna PIL VS, HA ali pa
maligne celice kateregakoli porekla (15).
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3.4 STATISTIČNE METODE
Statistične analize smo izvedli na osebnem računalniku s statističnim paketom SPSS
(Statistical Package for Social Sciences), verzija 12.
Za prikaz rezultatov smo uporabili metode opisne statistike. Za ugotavljanje razlik med
kategoričnimi značilkami smo uporabili χ2 test za trende, za zvezne spremenljivke pa
Mann-Whitneyev test. Statistično pomembne razlike smo smatrali pri p≤ 0,05.
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4. REZULTATI
4.1 ŠTEVILO IN STAROST VSEH BOLNIC S SPREMEMBAMI ŽLEZNIH
CELIC V PATOLOŠKIH BRISIH
V letu 2008 so na Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani
pregledali 42.833 BMV. Iz Registra državnega programa ZORA smo dobili podatke o
bolnicah s citološko diagnozo AŽC, HA/AIS ter AC, ki je bila postavljena v istem letu na
Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Od vseh pregledanih
BMV je bilo takih bolnic 99 (0,23%). Od tega je imelo citološko diagnozo AŽC 77 od 99
bolnic (77,8%), HA/AIS 12 od 99 bolnic (12,1%) ter AC 10 od 99 bolnic (10,1%). Iz
Registra ZORA smo dobili tudi 33 histoloških izvidov, 7 smo jih dobili iz Registra raka
RS, 6 pa iz UKC Ljubljana Strokovne poslovne skupnosti Ginekološka klinika.
Histopatološko diagnozo smo dobili pri citološki diagnozi AŽC pri 25 od 77 bolnic
(32,5%) (Preglednica ІV), HA/AIS pri vseh 12 bolnicah (100%) (Preglednica VІ) ter AC
pri 9 od 10 bolnic (90%) (Preglednica VІІ). Poreklo žleznih celic je bilo zabeleženo v
računalniški podatkovni bazi Inštituta za patologijo Medicinske fakultete Univerze v
Ljubljani pri 59 bolnicah, podatek smo dobili iz papirnatega arhiva pri 19 bolnicah, za
opredelitev porekla pa smo morali ponovno pregledati 21 BMV.
Spremljanje z BMV smo našli pri citološki diagnozi AŽC pri 52 od 77 bolnic (67,5%)
(Preglednica ІV). Poleg tega smo našli spremljanje samo z BMV tudi pri citološki diagnozi
AC in sicer pri 1 bolnici (10%) brez histopatološkega izvida; iz Registra raka smo dobili
podatek, da je bolnica umrla zaradi karcinoma jajčnika (Preglednica VІІ).
Bolnice v naši raziskavi so bile stare od 19 do 78 let (povprečje 45,8 let, mediana 41,5 let).
Starost bolnic glede na citološko diagnozo in vrsto celic je prikazana v Preglednici ІІ in ІІІ
ter na Sliki 10.
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Preglednica II: Starost bolnic glede na poreklo celic; endocervikalne in endometrijske žlezne celice

EC

EM

razpon

povprečje

mediana

razpon

povprečje

mediana

AŽC

19-76

40,9

41

41-73

56

55

HA/AIS

22-54

38,2

38

59-66

62,5

62,5

AC

40-54

47

47

53-75

67,5

71

Legenda:

AC – adenokarcinom
AIS – adenokarcinom in situ
AŽC – atipične žlezne celice
EC – endocervikalne žlezne celice
EM – endometrijske žlezne celice
HA – huda atipija žleznih celic

Preglednica III: Starost bolnic glede na poreklo celic; metastatske in neopredeljene žlezne celice

metastatske

neopredeljene

razpon

povprečje

mediana

razpon

povprečje

mediana

AŽC

0

0

0

25-52

39,5

40,5

HA/AIS

0

0

0

57

57

57

AC

78

78

78

62-67

64,3

64

Legenda:

AC – adenokarcinom
AIS – adenokarcinom in situ
AŽC – atipične žlezne celice
HA – huda atipija žleznih celic

S statistično analizo smo ugotovili, so bile bolnice s citološko oceno AŽC EC značilno
mlajše od bolnic z AŽC EM in tudi mlajše od bolnic z AŽC neopredeljenega porekla
(p<0,05). Med bolnicami z AŽC EM in AŽC neopredeljenega porekla pa ni bilo statistično
značilnih razlik v starosti (p=0,829). Zaradi majhnega števila primerov, statistična analiza
primerjave starosti v skupini HA/AIS ni bila zanesljiva. V skupini bolnic s citološko oceno
AC pa ni statistično značilnih razlik med bolnicami s citološko oceno AC EM in ostalimi
bolnicami (p=0,476).
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Slika 10: Porazdelitev bolnic po različnih starostnih obdobjih glede na citološke diagnoze patoloških sprememb
endocervikalnih in endometrijskih žleznih celic

4.2 HISTOLOŠKE

DIAGNOZE

IN

SPREMLJANJE

Z

BRISI

MATERNIČNEGA VRATU PRI ATIPIČNIH ŽLEZNIH CELICAH
V skupini bolnic z AŽC je histopatološka preiskava pokazala benigne spremembe žleznega
epitelija pri 7 bolnicah (9,1%). Večina (6 od 7) je bilo polipov, tako pri AŽC EC kot tudi
pri AŽC EM, v enem primeru pa cervicitis. Pri 4 bolnicah so našli samo normalen
endometrij,

ne

le

po

citološki

tudi po AŽC EC.
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Slika 11: Atipične žlezne celice, endocervikalne v brisu
materničnega vratu, histološka diagnoza benigen
cervikalni polip (Papanicolaou, x400)

Slika 12: Atipične žlezne celice, endocervikalne v brisu
materničnega vratu, histološka diagnoza normalen
endometrij (Papanicolaou, x400)

Predrakave spremembe žleznega epitelija (cervikalna žlezna intraepitelijska neoplazija
visoke stopnje (CGIN 2)) so ugotovili samo v enem primeru (1,3%).
Predrakave spremembe na ploščatem epiteliju pa so ugotovili kar pri 12 bolnicah (15,6%),
od teh je bilo večina (9 primerov, 11,7%) sprememb cervikalne intraepitelijske neoplazije
visoke stopnje (CIN 2 in CIN 3). V treh primerih so bile ob cervikalni intraepitelijski
neoplaziji (CIN) tudi benigne spremembe žleznega epitelija (polip in cervicitis). Prvotno
smo spremembe na celicah ocenili kot AŽC EC v večini primerov (10 od 12), v dveh
primerih pa celo kot AŽC EM.

Slika 14: Atipične žlezne celice, endocervikalne v brisu
materničnega vratu, histološka diagnoza cervikalna
intraepitelijska neoplazija stopnje 3 (Papanicolaou,
x400)

Slika 13: Atipične žlezne celice, endocervikalne v brisu
materničnega vratu, histološka diagnoza cervikalna
žlezna intraepitelijska neoplazija stopnje 2 (puščica)
(Papanicolaou, x400)
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Pri starejši bolnici (69 let) so po citološki oceni AŽC EM odkrili AC EM.
Preglednica IV: Atipične žlezne celice; histološke diagnoze in spremljanje z brisi materničnega vratu

HISTOLOŠKI IZVIDI

NI HISTOLOGIJE

POREKLO CELIC
EC (%)

EM (%)

32 (41,5)

METASTATSKE NEOPREDELJENE

SKUPAJ (%)

(%)

(%)

6 (7,8)

0

1(1,3)

39 (50,6)

7¹ (9,1)

1¹ (1,3)

0

3¹ (3,9)

11 (14,3)

→ni kasnejših BMV

2 (2,6)

0

0

0

2 (2,6)

CERVICITIS

1(1,3)

0

0

0

1 (1,3)

POLIP

4 (5,2)

2² (2,6)

0

0

6 (7,8)

ENDOMETRIJ

1(1,3)

3³ (3,9)

0

0

4 (5,2)

CGIN 2

1(1,3)

0

0

0

1 (1,3)

AC

0 (0,0)

1(1,3)

0

0

1 (1,3)

CIN 1

2 (2,6)

0

0

0

2 (2,6)

CIN 1, POLIP

1(1,3)

0

0

0

1 (1,3)

CIN 2

2 (2,6)

1(1,3)

0

0

3 (3,9)

CIN 2, CERVICITIS

2 (2,6)

0

0

0

2 (2,6)

CIN 3

3 (3,9)

1(1,3)

0

0

4 (5,2)

0

0

0

0

0

0

4 (5,2)

77 (100)

SLEDENJE:
→negativen BMV
→patološki BMV (vsaj 1x
ocena APC ali AŽC)

PLOŠČATOCELIČNI
KARCINOM
SKUPAJ (%)
Legenda:

58 (75,3) 15 (19,5)

AC – adenokarcinom
APC – atipične ploščate celice
AŽC – atipične žlezne celice
BMV – bris materničnega vratu
CGIN 2 – cervikalna žlezna intraepitelijska neoplazija stopnje 2 (visoka stopnja)
CIN 1 – cervikalna intraepitelijska neoplazija stopnje 1 (nizka stopnja)
CIN 2 – cervikalna intraepitelijska neoplazija stopnje 2 (visoka stopnja)
CIN 3 – cervikalna intraepitelijska neoplazija stopnje 3 (visoka stopnja)
EC – endocervikalne žlezne celice
EM – endometrijske žlezne celice
¹glej Preglednico V
²benigen endometrijski polip
³normalen endometrij
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Pri večini bolnic s citološko oceno AŽC EC (41/58) niso opravili biopsije s histopatološko
preiskavo, ampak so bolnice samo spremljali z BMV v naslednjih letih. V zadnjem letu
opazovanja 2010 pri nobeni izmed bolnic nismo več našli AŽC, ena bolnica je imela AŽC
EC v letu 2009, potem pa ni imela več BMV, niti histopatološkega izvida. Pri treh bolnicah
pa smo v 2010 našli v BMV APC, ki zahtevajo nadaljnje spremljanje. Citološki izvidi pri
teh bolnicah so prikazani v Preglednici V. Po citološki oceni AŽC EC so z BMV spremljali
7 bolnic, naslednji BMV so bili negativni, v enem primeru pa so našli APC (Preglednica
V).

Slika 15: Atipične žlezne celice, endocervikalne v brisu
materničnega vratu, spremljanje: negativen bris
materničnega vratu (Papanicolaou, x400)

Slika 16: Atipične žlezne celice, endometrijske v brisu
materničnega vratu,
spremljanje: negativen bris
materničnega vratu (Papanicolaou, x400)
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Preglednica V: Primeri z atipičnimi žleznimi celicami (brez histoloških podatkov), kjer so bili naslednji brisi
materničnega vratu patološki

ZAPOREDNA

PRVOTNA

ŠTEVILKA

CITOLOŠKA

BOLNICE

OCENA (2008)

1.

AŽC EC

BMV V 2008

AŽC EC

BMV V 2009

BMV V 2010

AŽC EC,

bris negativen-

AŽC EC

normalen bris

AŽC EC,
2.

AŽC EC

/

bris negativennormalen bris

3.

AŽC EC

/

AŽC EC
AŽC EC,

4.

AŽC EC

/

bris negativennormalen bris
AŽC EC,

5.

AŽC EC

/

bris negativennormalen bris
APC,

6.

AŽC EC

/

bris negativennormalen bris

bris negativennormalen bris
/
bris negativennormalen bris

bris negativennormalen bris

bris negativennormalen bris

bris negativennormalen bris,
7.

AŽC EC

bris negativen-

APC

APC

/

/

reaktivne
spremembe
bris negativen8.

AŽC EM

normalen bris,
AŽC EM

bris negativen9.

AŽC neopredeljene

bris negativen-

APC,

normalen bris,

normalen bris

APC

bris negativennormalen bris

10.

AŽC neopredeljene

/

11.

AŽC neopredeljene

/
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bris negativennormalen bris
/

APC
APC

Legenda:

APC – atipične ploščate celice
AŽC – atipične žlezne celice
AŽC EC – atipične endocervikalne žlezne celice
AŽC EM – atipične endometrijske žlezne celice
BMV – bris materničnega vratu

4.3 HISTOLOŠKE

DIAGNOZE

PRI

HUDI

ATIPIJI

ŽLEZNIH

CELIC/ADENOKARCINOMU IN SITU
Pri vseh 12 (100%) bolnicah je bila po citološki oceni HA/AIS narejena biopsija in
histopatološka preiskava. Polip, ki je benigna sprememba, so ugotovili pri 2 bolnicah
(16,7%), tako po citološki oceni hude atipije endocervikalnih (HA EC) kot tudi hude
atipije endometrijskih žleznih celic (HA EM). Pričakovano je bilo v tej skupini več AC,
skupaj pri 4 bolnicah (33,3). Dve bolnici sta imeli po diagnozi AIS EC v tkivni biopsiji AC
EC (starost 34 in 38 let), dve pa AC EM (starost 57 in 66 let) po diagnozi HA EM oziroma
neopredeljenih žleznih celic. Tudi v tej skupini so ugotovili predrakave spremembe
ploščatega epitelija pri 6 bolnicah (50%). Večina, 5 od 6 primerov, je bilo sprememb
visoke stopnje (CIN 2 in CIN 3). V dveh primerih so bile ob CIN tudi benigne spremembe
žleznega epitelija (cervikalna polipa).
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Preglednica VI: Huda atipija žleznih celic/adenokarcinom in situ; histološke diagnoze in spremljanje z brisi
materničnega vratu

NI HISTOLOGIJE

POREKLO CELIC
METASTATSKE

NEOPREDELJENE

SKUPAJ

(%)

(%)

(%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

→ni kasnejših BMV

0

0

0

0

0

CERVICITIS

0

0

0

0

0

1(8,3)

1* (8,3)

0

0

2 (16,7)

ENDOMETRIJ

0

0

0

0

0

CGIN 2

0

0

0

0

0

2 (16,7)

1(8,3)

0

1(8,3)

4 (33,3)

0

0

0

0

0

CIN 1, POLIP

1(8,3)

0

0

0

1 (8,3)

CIN 2

3 (25)

0

0

0

3 (25)

0

0

0

0

0

2 (16,7)

0

0

0

2 (16,7)

0

0

0

0

0

9 (75)

2 (16,6)

0

1 (8,3)

12 (100)

EM (%)

0

SLEDENJE:
→negativen BMV
→patološki BMV (vsaj
1x ocena APC ali AŽC)

POLIP

HISTOLOŠKI IZVIDI

EC (%)

AC
CIN 1

CIN 2, CERVICITIS
CIN 3
PLOŠČATOCELIČNI
KARCINOM
SKUPAJ (%)

Legenda:

AC – adenokarcinom
APC – atipične ploščate celice
AŽC – atipične žlezne celice
BMV – bris materničnega vratu
CGIN 2 – cervikalna žlezna intraepitelijska neoplazija stopnje 2 (visoka stopnja)
CIN 1 – cervikalna intraepitelijska neoplazija stopnje 1 (nizka stopnja)
CIN 2 – cervikalna intraepitelijska neoplazija stopnje 2 (visoka stopnja)
CIN 3 – cervikalna intraepitelijska neoplazija stopnje 3 (visoka stopnja)
EC – endocervikalne žlezne celice
EM – endometrijske žlezne celice
*benigen cervikalni polip
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Slika 17: Endocervikalni adenokarcinom in situ v brisu
materničnega
vratu,
histološka
diagnoza
endocervikalni adenokarcinom (Papanicolaou, x400)

Slika 18: Huda atipija endometrijskih celic v brisu
materničnega
vratu,
histološka
diagnoza
adenokarcinom endometrija (Papanicolaou, x400)

Slika 19: Huda atipija/adenokarcinom in situ v brisu
materničnega vratu, histološka diagnoza benigen
cervikalni polip (Papanicolaou, x400)

Slika 20: Huda atipija/adenokarcinom in situ v brisu
materničnega vratu, histološka diagnoza cervikalna
intraepitelijska neoplazija stopnje 2 (Papanicolaou,
x400)

4.4 HISTOLOŠKE DIAGNOZE PRI ADENOKARCINOMU
Pri bolnicah s citološko oceno AC so opravili biopsijo in histopatološko preiskavo pri 9 od
10 bolnic (90%). Pri eni bolnici brez histopatološke diagnoze in nadaljnjih BMV pa smo iz
Registra raka dobili podatek, da je umrla zaradi karcinoma jajčnika. Pri 5 bolnicah (50%)
so pravilno ocenili, da so v BMV celice AC, 4 so bili AC EM, en pa metastatski karcinom
jajčnika. V enem primeru so spremenjene celice pravilno ocenili kot maligne, vendar je
histopatološka preiskava pokazala ploščatocelični karcinom in ne AC. Tudi v tej skupini so
ugotovili tri primere predrakavih sprememb ploščatega epitelija, od tega dva primera CIN
visoke stopnje (CIN 3).
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Preglednica VII: Adenokarcinom; histološke diagnoze in spremljanje z brisi materničnega vratu

HISTOLOŠKI IZVIDI

NI HISTOLOGIJE

EC (%)
SLEDENJE:

POREKLO CELIC
METASTATSKE NEOPREDELJENE
EM (%)
(%)
(%)

SKUPAJ
(%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

→ni kasnejših BMV

0

0

0

1(10)

1(10)

CERVICITIS

0

0

0

0

0

POLIP

0

0

0

0

0

ENDOMETRIJ

0

0

0

0

0

CGIN 2

0

0

0

0

0

AC

0

3 (30)

1(10)

1(10)

5 (50)

1(10)

0

0

0

1(10)

CIN 1, POLIP

0

0

0

0

0

CIN 2

0

0

0

0

0

CIN 2, CERVICITIS

0

0

0

0

0

1(10)

1(10)

0

0

2 (20)

0

0

0

1(10)

1(10)

2 (20)

4 (40)

1(10)

3(30)

10 (100)

→negativen BMV
→patološki BMV (vsaj 1x
ocena APC ali AŽC)

CIN 1

CIN 3
PLOŠČATOCELIČNI
KARCINOM
SKUPAJ (%)
Legenda:

AC – adenokarcinom
APC – atipične ploščate celice
AŽC – atipične žlezne celice
BMV – bris materničnega vratu
CGIN 2 – cervikalna žlezna intraepitelijska neoplazija stopnje 2 (visoka stopnja)
CIN 1 – cervikalna intraepitelijska neoplazija stopnje 1 (nizka stopnja)
CIN 2 – cervikalna intraepitelijska neoplazija stopnje 2 (visoka stopnja)
CIN 3 – cervikalna intraepitelijska neoplazija stopnje 3 (visoka stopnja)
EC – endocervikalne žlezne celice
EM – endometrijske žlezne celice
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Slika 21: Adenokarcinom endometrija v brisu
materničnega
vratu,
histološka
diagnoza
adenokarcinom endometrija (Papanicolaou, x400)

Slika 22: Adenokarcinom, metastatski, v brisu
materničnega vratu, histološka diagnoza primarnega
tumorja:
serozni
adenokarcinom
jajčnika
(Papanicolaou, x400)

Slika 23: Adenokarcinom endometrija v brisu
materničnega vratu, histološka diagnoza cervikalna
intraepitelijska neoplazija stopnje 3 (Papanicolaou,
x400)

Slika 24: Adenokarcinom endometrija v brisu
materničnega
vratu,
histološka
diagnoza
ploščatocelični karcinom (Papanicolaou, x400)
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4.5 PRIMERJAVA

DELEŽA

PREDRAKAVIH

SPREMEMB

IN

ADENOKARCINOMA MED BOLNICAMI Z RAZLIČNIM STOPNJAMI
SPREMEMB ŽLEZNIH CELIC V BRISU MATERNIČNEGA VRATU
Ugotovili smo, da je histopatološka preiskava pokazala največji delež predrakavih
sprememb ploščatega epitelija v skupini bolnic s citološko oceno HA/AIS (6/12, 50%),
najmanj pa v skupini z AŽC (12/77, 15,6%). Tudi v skupini s citološko oceno AC je bilo
skoraj tretjina tovrstnih sprememb (3/10, 30%). Čeprav so med skupinami razlike, pa je
analiza pokazala, da niso statistično značilne (p=0,325).
Delež AC je pričakovano različen med skupinami: v skupini AŽC so ugotovili samo en
primer (1/77, 1,3%), v skupini HA/AIS 4 primere (33,3%), v skupini AC pa so bili vsi AC.
Statistična analiza je potrdila značilne razlike v deležu AC med skupinami z različno
stopnjo žleznih sprememb v BMV.
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5. RAZPRAVA
AŽC v BMV so EC ali EM, ki kažejo večjo jedrno atipijo kot celice z benignimi
reaktivnimi ali regenerativnimi spremembami, vendar je atipija manj izrazita kot pri AC
(13,18).
Ocenjevanje AŽC in presejanje za zgodnje odkrivanje žlezne neoplazije v ženskem
spolnem traktu ostaja velik izziv v ginekološki citologiji in ginekološki onkologiji nasploh
(16, 18, 29). Delež AC materničnega vratu namreč narašča v primerjavi s ploščatoceličnim
karcinomom, katerega pojavnost so s presejalnimi programi uspešno znižali (25, 30, 31).
Naslednja stopnja atipije žleznih celic, ki jo ocenjujemo po slovenski modificirani
klasifikaciji po Bethesdi je HA/AIS (13, 18). Citološke morfološke značilnosti AIS EC so
bolj natančno opredeljene in ponovljive, zato pričakujemo v tej kategoriji večji delež
predrakavih žleznih sprememb in AC v bioptičnih vzorcih materničnega vratu (18, 22, 32).
Še večjo napovedno vrednost pa ima diagnoza AC, saj se za maligno diagnozo citopatologi
odločijo pri prepričljivih citoloških znakih malignosti na žleznih celicah (16, 17, 18).
V literaturi poročajo, da so spremembe žleznih celic v BMV redke, najdejo jih v 0,5 do 1%
(20). V veliki večini primerov najdejo blage oziroma mejne spremembe, ki jih imenujejo
AŽC. Navajajo, da v tej kategoriji citoloških sprememb v velikem deležu (9 do 54%) (20,
22) s kasnejšo histopatološko preiskavo najdejo CIN 2 in CIN 3 in v kar 1-9% je prisoten
invazivni karcinom (22, 23).
V letu 2008 so na IP MF UL pregledali 42.833 BMV, med njimi je bilo 99 (0,23%) BMV s
spremembami na žleznih celicah, kar je nižji delež kot ga navajajo v literaturi (33). V
zadnjem Poročilu Registra ZORA za leto 2007 je slovensko povprečje za delež AŽC po
posameznih citoloških laboratorijih 0,5%, torej je delež teh celic v naši raziskavi nižji (25).
Težave pri ocenjevanju AŽC lahko privedejo do podcenjenih BMV pri AC EC na eni
strani in do pretirane pozornosti do manjših morfoloških sprememb na drugi strani (26, 34,
35, 36). Posledica je lahko višji delež AŽC od pričakovanega (27). Glede na to, da na IP
MF UL vzdržujejo delež AŽC pod slovenskim povprečjem, lahko sklepamo, da dosledno
upoštevajo kriterije za oceno AŽC. Da bi vrednotili dejansko zanesljivost takšnega pristopa
k ocenjevanju, pa bi potrebovali tudi podatke o vseh AC EC v določenem obdobju in
citološke ocene BMV pri teh bolnicah pred diagnozo, kar pa ni bil namen naše raziskave
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(26). Iz vsakodnevnih izkušenj in podatkov v literaturi vemo, da je ocena AŽC dostikrat
precenjena, zato smo v naši raziskavi želeli ugotoviti, kakšne so bile histološke diagnoze v
tkivnih biopsijah materničnega vratu, ki so bile odvzete po citološki diagnozi AŽC,
HA/AIS in AC, in kakšne so nadaljnje citološke ocene testa PAP, če biopsija ni bila
izvedena.
Razpon starosti bolnic v naši raziskavi je velik (od 19 do 78 let, povprečje 45,8 let,
mediana 41,5 let), vendar primerljiv z drugimi objavljenimi raziskavami. Spremembe na
žleznih celicah lahko torej odkrijemo v vseh starostnih obdobjih, ki jih pokriva presejalni
program ZORA (20 do 64 let). Verjetno pa starejše bolnice, pri katerih najdemo predvsem
AC EM ali pa metastatske AC, same pridejo na ginekološki pregled zaradi krvavitev po
menopavzi (17, 21).
5.1 ATIPIČNE ŽLEZNE CELICE
AŽC je diagnoza, ki je povezana z resno boleznijo v 18-83% primerih v različnih študijah
(27). Ker torej AŽC lahko odražajo maligno obolenje ali predrakave spremembe, naj bi pri
bolnicah, ki imajo AŽC opravili temeljit pregled s kolposkopijo in kiretažo cerviksa (20).
Pri ženskah, starejših od 35 let, ki nenormalno krvavijo iz maternične votline, je potrebno
narediti tudi kiretažo endometrija (20). Če je izvid kolposkopije in pregled tkivnega vzorca
negativen, morajo bolnice hoditi na odvzem brisa na 4 do 6 mesecev najmanj 2 leti.
Dokazano je bilo, da je bilo včasih potrebno dolgo sledenje (4 leta) bolnic z AŽC, da se je
pokazala klinično pomembna lezija. Ker pa v večini primerov s sledenjem ne najdejo
pomembnih sprememb, je cena povezana s končnim negativnim rezultatom za benigne
spremembe zelo velika (27). V naši raziskavi je čas sledenja krajši (od 2008 do 2010), zato
je mogoče, da bi z daljšim sledenjem odkrili še več klinično pomembnih bolezni.
V naši raziskavi smo ugotovili, da v skupini s citološko diagnozo AŽC prevladujejo
bolnice brez histološke diagnoze (67,5%), torej tkivna biopsija materničnega vratu pri njih
ni bila odvzeta. Bolnice so spremljali s ponovnimi BMV po 6 mesecih kot predvidevajo
citološka navodila (15). Po tem času je bil izvid BMV pri 39 (50,6%) bolnicah negativen,
pri 11 (14,3%) pa se je vsaj enkrat ocena APC ali AŽC ponovila (Preglednica V). S
sledenjem bolnic v letu 2008, 2009 in 2010 smo ugotovili, da pri večini bolnic (8/11)
patoloških sprememb na žleznih celicah niso več našli. Predvidevamo, da so bile pri teh
bolnicah AŽC verjetno spremenjene zaradi reaktivnih procesov (npr. ob vnetju) in so
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kasneje spontano izzvenele. Morda je bila ocena atipije tudi posledica artefaktov ali slabše
fiksacije (Slika 15 in 16).
Do podobnih ugotovitev so prišli tudi v raziskavi AŽC na Onkološkem inštitutu Ljubljana
(OIL), kjer so pri 294 od 370 bolnic (81%) ugotovili, da niso imele histopatološke
preiskave, pri nadaljnjem spremljanju z BMV pa niso več ugotavljali patoloških sprememb
(37).
Pri dveh bolnicah (2,6%) v arhivu IP MF UL ni kasnejših BMV. Vzroki so lahko različni;
morda se bolnici nista odzvali na vabila za ponovni odvzem BMV, morda sta zamenjali
ginekologa, ki je poslal nadaljnje BMV v drug citopatološki laboratorij, ali pa je bila
narejena biopsija, vendar izvid ni bil poslan v Register ZORA.
Histopatološko preiskavo tkivne biopsije materničnega vratu so naredili pri 25 (32,5%)
bolnicah po diagnozi AŽC kot previdevajo ginekološke smernice (20). Pri 4 (5,2%)
bolnicah histopatološka preiskava ni odkrila nobenih bolezenskih sprememb, v tkivnih
vzorcih je bil zajet samo normalen endometrij. Znano je, da visok odvzem s krtačko lahko
zajame istmični del maternice, kjer se že nahaja endometrij, le ta pa v razmazu BMV
posnema AŽC (Slika 6 in 12) (15, 18). Pri 7 bolnicah (9,1%) so ugotovili benigne
spremembe (cervicitis, cervkalni polip, endometrijska polipa), ki vplivajo na žlezne celice
in v BMV posledično opažamo reaktivno atipijo, ki pa je ne moremo vedno zanesljivo
ločiti od neoplastičnih sprememb (Slika 11) (18).
Pri preostalih 14 (18,2%) bolnicah so odkrili predrakave spremembe in rak. AŽC EC so
izvirale iz predrakave spremembe žleznega epitelija (CGIN 2) (Slika 13) samo pri eni
bolnici (1,3%), pri eni bolnici (1,3%) pa so AŽC EM izvirale iz AC EM. Dobro
diferenciran AC EM lahko lušči celice z blagimi citološkimi spremembami, kar pojasni
citološko oceno pri tej bolnici (16, 18). Posamezne primere AC in AIS so našli po citološki
oceni AŽC tudi v raziskavi OIL in nekaterih drugih tujih raziskavah (30, 37).
Ostale bolnice v tej skupini niso imele sprememb na žleznem epiteliju, kar bi sicer
pričakovali glede na diagnozo AŽC, odkrili pa so predrakave spremembe ploščatega
epitelija. Pri 3 bolnicah (3,9%) so ugotovili predrakave spremembe nizke stopnje (CIN 1),
vendar je imela ena bolnica od treh tudi cervikalni polip, ki lahko pojasni najdbo AŽC v
BMV, sprememb na ploščatih celicah pa v BMV nismo odkrili. Predrakave spremembe
visoke stopnje (CIN 2 in CIN 3) so ugotovili pri 9 (11,7%) bolnicah po citološki oceni
atipije, ki so jo v BMV opredelili kot AŽC EC ali AŽC EM, 2 bolnici s CIN 2 sta imeli
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tudi cervicitis, ki vpliva tudi na žlezne celice (Slika 14). Glede na podatke v literaturi smo
v naši raziskavi odkrili podoben ali celo nižji delež predrakavih sprememb in raka v tej
skupini (20, 30). V raziskavi OIL so ugotovili podoben delež CIN 1 (5,2%) in CIN 2/3
(10,7%) kot v naši raziskavi, v tej skupini pa so našli tudi 3 (0,8%) bolnice s
ploščatoceličnim karcinomom (37).
Pri primerjavi deleža teh sprememb s podatki drugih raziskav pa moramo biti pozorni, saj
v nekaterih študijah med AŽC uvrščajo tudi kategorijo AŽC-verjetno neoplastične. To je
posebna kategorija v klasifikaciji po Bethesdi, kamor uvrstijo celice z atipijo bolj podobno
AIS, vendar nekateri kriteriji za to diagnozo še niso izpolnjeni (18). Pričakovano imajo
bolnice s to citološko oceno znatno višji delež predrakavih sprememb in raka,
diagnosticiranih v tkivnih vzorcih (22, 38).
Glede na citološka navodila iz leta 2005 po citološki diagnozi AŽC, kolposkopsko vodena
biopsija materničnega vratu in histopatološka preiskava ne bi bila potrebna. Vendar pa je
takšen diagnostičen postopek že predviden v ginekoloških smernicah za obravnavo bolnic
iz 2006 in so ga ginekologi upoštevali pri 25 bolnicah. Morda so tudi pri drugih bolnicah
opravili kolposkopijo po citološki oceni AŽC EC oziroma izvedli neinvazivno diagnostiko
(ultrazvok) tudi pri bolnicah z AŽC EM. Ker pa niso našli sprememb, biopsijski vzorec za
histopatološko preiskavo ni bil odvzet, vendar podatkov o kliničnem spremljanju v naši
študiji nismo zajeli.
Da bi preprečili pretirano uporabo diagnoze AŽC so skušali v različnih študijah poiskati
zanesljivejše diagnostične kriterije, ki so dejansko povezani s predrakavimi ali rakavimi
lezijami. V običajnih razmazih BMV so analizirali tri značilnosti: posamezno ležeče
atipične celice, nepravilna jedrna membrana in manj oblina citoplazma. Z upoštevanjem
teh značilnosti je bila občutljivost in specifičnost za odkrivanje klinično pomembne lezije
29% in 94%, kar pa je pri vsakodnevnem delu nesprejemljivo za presejalne teste (27, 39).
Nedavne študije so predlagale, da je testiranje vzorcev BMV na HPV deoksiribonukleinska
kislina (DNA) z visokim tveganjem lahko uporabno pri obravnavi bolnic z AŽC EC (AŽC
EM niso predvidene za prikaz HPV DNA). Negativni HPV DNA test zagotavlja verjetnost,
da bolnica nima PIL VS ali AIS EC. Testiranje na HPV vzorcev z AŽC odkrije pomembne
neoplastične epitelijske lezije z občutljivostjo 83% in specifičnostjo od 78 do 82%.
Presenetljivo je, da je bila negativna napovedna vrednost 91-95% in pozitivno napovedna
vrednost višja kot HPV DNA testiranje v APC (61%). Te študije priporočajo, da bi se z
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ustrezno obravnavo nekatere ženske varno izognile konizaciji in celo kolposkopiji po
citološki oceni AŽC (27).
Tako poročila tujih raziskav kot tudi rezultati pričujoče raziskave kažejo, da moramo biti
pri citološki oceni AŽC previdni, saj se za to oceno lahko skrivajo predrakave spremembe
visoke stopnje ali celo malignomi.
5.2 HUDA ATIPIJA ŽLEZNIH CELIC/ADENOKARCINOM IN SITU
Citološki kriteriji za oceno HA/AIS v BMV so bolj dorečeni in ponovljivi (15, 18, 32).
Zato citološka navodila in ginekološke smernice predvidevajo histopatološko preiskavo po
citološki diagnozi HA/AIS, kar so ginekologi upoštevali pri vseh 12 (100%) bolnicah.
Kljub citološki oceni, ki sumi na maligno obolenje, so tudi v tej skupini odkrili benigne
spremembe-cervikalne polipe pri 2 bolnicah (16,7%), pri eni so bile celice ocenjene kot
endometrijskega izvora. Žlezni epitelij na površini polipa je dostikrat mehansko dražen,
kar sproži hude reaktivne spremembe, ki posnemajo neoplastične in jih previsoko ocenijo
(18, 22, 30, 32).
Sum na maligno obolenje je histopatološka preiskava potrdila z diagnozo AC pri 4
bolnicah (33,3%). Pri mlajših bolnicah so pričakovano ugotovili AC EC, pri starejših pa
AC EM (Slika 17 in 18) (21). AIS je neposredna predstopnja endocervikalnega karcinoma.
V določenih primerih (tudi pri teh dveh bolnicah) s krtačko v BMV lahko zajamemo samo
povrhnji neinvazivni del (AIS), globlje v tkivu pa s histopatološko preiskavo kasneje
ugotovijo še invazivni AC. Dejansko je BMV nezanesljiv za odkrivanje endocervikalnega
karcinoma, kar so ugotavljali v številnih študijah (15.) Nezanesljiva je tudi kolposkopska
preiskava, saj žlezna neoplazija dostikrat ni vidna na zunanjem delu materničnega vratu,
medtem ko s to preiskavo ploščato intraepitelijsko lezijo lahko odkrijemo (27).
Tudi v tej skupini je histopatološka preiskava odkrila predrakave spremembe na ploščatem
epiteliju. Pri eni bolnici (8,3%) so ugotovili CIN 1 ter cervikalni polip, iz katerega so se
verjetno odluščile izrazito spremenjene AŽC. Pri 5 bolnicah so ugotovili predrakave
spremembe ploščatega epitelija visoke stopnje: CIN 2 pri 3 (25%) ter CIN 3 pri 2 bolnicah
(16,7%) (Slika 20).
Razlikovanje med žleznimi in ploščatimi neoplastičnimi spremembami v BMV ni vedno
enostavno, saj je ocena morfološke slike v gostoceličnih skupinah težavna. Znano je, da v
BMV s predrakavimi spremembami ploščatega epitelija visoke stopnje, ki vraščajo v
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endocervikalne žleze, lahko najdemo okrogle skupke celic z gladkimi robovi in
psevdostratifikacijo jeder, ki posnemajo predrakave spremembe na žleznih celicah (37). Po
drugi strani sta pri isti bolnici lahko prisotni obe vrsti predrakavih lezij istočasno. V tuji
literaturi navajajo, da so predrakave ploščatocelične lezije prisotne sočasno z žleznimi
lezijami v 25%, v naši raziskavi pa takšnih primerov nismo zasledili. Žlezna neoplazija je
pogosto prisotna tudi pri bolnicah s predhodno zgodovino ploščatocelične intraepitelijske
lezije ali ploščatoceličnega karcinoma in situ, vendar v naši raziskavi nismo imeli dostopa
do podatkov o morebitnih prejšnjih predrakavih spremembah (20).
5.3 ADENOKARCINOM
Bolnic s histološko diagnozo v tkivnih biopsijah materničnega vratu, ki so bile odvzete po
citološki diagnozi AC, je bilo 9 (90%). Pri 5 bolnicah (50%) so potrdili AC, (4 AC EM, 1
metastatski serozni AC jajčnika). Tri endometrijske karcinome in metastatski karcinom so
pravilno ocenili v BMV, v enem primeru pa niso uspeli določiti izvora celic (Slika 21 in
22). Morfološke slike AC endometrija, endocerviksa in jačnika se deloma lahko prekrivajo,
čeprav so citološki kriteriji različnih AC razmeroma dobro opredeljeni (16, 18, 40). V
literaturi navajajo, da so maligne žlezne celice v vodenem ozadju, penasti histiociti,
razpadle celice in fagocitoza v BMV bolj značilni za AC EM (Slika 21) in AC jajcevoda (v
54%), kot za AC drugega izvora (40).
Po citološki diagnozi AC, neopredeljenega izvora v BMV, samo pri 1 bolnici (10%) nismo
dobili histološkega izvida, čeprav je histopatološka diagnostika v primerih s citološko
diagnozo HA/AIS ter AC obvezna (13, 20). Pri tej bolnici tudi ni bilo kasnejših BMV. Iz
podatkov, ki so nam jih posredovali iz Registra raka RS pa smo ugotovili, da je bolnica
umrla zaradi karcinoma jajčnika, kar so verjetno ugotovili z drugimi kliničnim
preiskavami, kar pomeni, da je bila citološka ocena AC pravilna. Nepričakovano je imela
polovica bolnic v tej skupini neoplastične spremembe na ploščatem epiteliju in ne na
žleznem, kot so ocenili v BMV. Pri eni bolnici (10%) so ugotovili CIN 1, pri 2 bolnicah
(20%) pa CIN 3, pri eni pa celo ploščatocelični karcinom (10%) (Slika 23 in 24). Čeprav
tudi v literaturi zasledimo primere ploščatoceličnih lezij po citološki oceni AC EM, je
delež teh sprememb v naši raziskavi nepričakovano visok (16, 37). Znano je, da majhne
hiperkromne celice v gostih skupkih lahko zamenjamo za endometrijske. Za pojasnitev
citološke ocene AC pri ploščatoceličnih lezijah bi morali ponovno oceniti arhivirane BMV
in preveriti ujemanje s prvotno oceno, vendar to presega okvire pričujoče raziskave.
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5.4 PRIMERJAVA HISTOPATOLOŠKIH SPREMEMB MED RAZLIČNIMI
STOPNJAMI ATIPIJE ŽLEZNIH CELIC
Pri citološki diagnozi AŽC so prevladovale bolnice brez histologije, vendar so tudi v tej
skupini ugotovili predrakave spremembe ne le na žleznem, ampak tudi na ploščatem
epiteliju, odkrili pa so tudi AC.
Ne glede na stopnje žlezne atipije, so v vseh skupinah odkrili znaten delež predrakavih
sprememb na ploščatem epiteliju, kar je skladno s podatki v literaturi.
Število AC glede na stopnjo citološke atipije žleznih celic v naši raziskavi statistično
značilno narašča, kar je skladno s podatki v literaturi. Tako imamo pri citološki diagnozi
AŽC en AC, pri HA/AIS 4 AC ter pri citološki diagnozi AC 5 AC.
V raziskavah, kjer so posebej analizirali AŽC EM in AŽC EC, so ugotovili boljšo
korelacijo AŽC EM s končno histološko diagnozo v primerjavi z AŽC EC (27). Tudi
rezultati naše raziskave kažejo, da so bili AC EM najbolj prepoznani med raki v BMV.
Citološkemu izvidu AŽC sledijo zahtevni diagnostični postopki za ugotavljanje morebitnih
predrakavih sprememb ali malignega obolenja, zato morajo citopatologi natančno slediti
morfološkim kriterijem, da se zagotovi optimalna obravnava bolnic.
Predvsem moramo biti pri bolnicah z AŽC pozorni glede morebitnih predrakavih
sprememb ploščatega epitelija, ki so pri tej citološki oceni pogostejše od žleznih, kar
navajajo v literaturi in smo ugotovili tudi v naši raziskavi (30, 33).
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6. SKLEP
V Sloveniji omogoča državni presejalni program ZORA s preventivnimi ginekološkimi
pregledi in citopatološkimi pregledi celic potencialno zdravih žensk v BMV pravočasno
odkriti predrakave spremembe na materničnem vratu. Na tej stopnji je možno z enostavnim
zdravljenjem raka preprečiti ali pozdraviti.
Uspehi testa PAP so slabi za odkrivanje predrakavih sprememb žleznega epitelija in
žleznega karcinoma, saj žlezne spremembe najdemo v BMV zelo redko. Največ je
primerov AŽC, katerih delež se med slovenskimi laboratoriji razlikuje in je odraz
težavnega ocenjevanja teh sprememb in posledično omejene zanesljivosti pri citološki
diagnostiki, kar opažajo na tem področju tudi drugje v razvitem svetu.
V naši raziskavi smo iz Registra državnega programa ZORA dobili podatke o bolnicah, ki
so bile pregledane v letu 2008 na IP MF UL s citološko diagnozo AŽC, HA/AIS in AC. Od
vseh pregledanih BMV je bilo takih bolnic 99 (0,23%). Od tega je imelo citološko
diagnozo AŽC 77 od 99 bolnic (77,8% ), HA/AIS 12 od 99 bolnic (12,1%) ter AC 10 od
99 bolnic (10,1%).
V vseh skupinah so s histopatološko preiskavo ugotovili predrakave spremembe ploščatega
epitelija. Največji delež teh sprememb je bil v skupini bolnic s citološko oceno HA/AIS
(6/12, 50%), najmanjši pa v skupini z AŽC (12/77, 15,6%). Tudi v skupini s citološko
oceno AC je bilo skoraj tretjina tovrstnih sprememb (3/10, 30%).
Delež AC je pričakovano različen med skupinami: v skupini AŽC so ugotovili samo en
primer (1/77, 1,3%), v skupini HA/AIS 4 primere (33,3%) ter v skupini AC pa so bili vsi
AC. Statistična analiza je potrdila značilne razlike v deležu AC med skupinami z različno
stopnjo žleznih sprememb v BMV.
Glede na rezultate naše raziskave spremljanje z BMV po citološki oceni AŽC ni dovolj
varen postopek, saj lahko spregledajo predrakave spremembe in tudi RMV in celo
endometrija. Klasifikacija po Bethesdi, ki jo bodo uporabljali v prihodnje, ne bo več
vsebovala priporočila o kontrolnih BMV pri teh bolnicah. Pričakujemo, da bodo
odgovarjajoče nove smernice za obravnavo bolnic s predrakavimi spremembami v
prihodnosti poenotile diagnostične postopke. Morda bodo sčasoma uvedli tudi testiranje na
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HPV z visokim tveganjem za ugotavljanje morebitnih predrakavih sprememb pri bolnicah
z AŽC EC.
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