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Sissejuhatus

• Emakakaelavähk on emakakaela kattekoest ehk epiteelist arenenud 
pahaloomuline kasvaja. Enamusel juhtudest (>90%) on kasvaja tekkeks vajalik
eelnevalt pikaajaliselt püsinud HPV infektsioon.

• Leitud on rohkem kui 150 erineva genotüübiga HP-viirust. 90% 
emakakaelavähkidest on põhjustatud 8 tüve poolt: 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52, 
ja 58. 94% on põhjustatud tüvede 16, 18 ja 45 poolt.

• Siiski ~90% HPV infektsioonidest kaob organismist iseeneslikult paari kuu kuni
paari aasta jooksul ilma negatiivseid tagajärgi omamata.

• Emakakaelavähi histoloogilised tüübid:
• Lamerakuline kartsinoom (lameepiteelist) – 80-90% emakakaelavähkidest.
• Adenokartsinoom (limanäärmete silinderepiteelist)– 5-20% juhtudest, jaguneb

omakorda alatüüpideks: heledarakuline, endometrioidne, mutsinoosne, seroosne ja 
mesonefriline kartsinoom.

• Väikeserakuline kartsinoom (neuroendokriinrakuline kasvaja) – 0,5-6% juhtudest.
• Adenoskvamoosrakuline kartsinoom – haruldane.



Epidemioloogia

• Emakakaelavähk on naistel esinevatest kasvajatest esinemissageduselt 4. kohal
maailmas (7. kohal Euroopas), samuti 4. kohal naiste vähisurmade põhjustajana.

• Günekoloogiliste kasvajate hulgas on emakakaelavähk esinemissageduselt 3. 
kohal (pärast endomeetriumi- ja munasarjavähki).

• Selle levimus on tihedalt seotud riigi sotsioökonoomilise staatusega, millest üheks
osaks on ka sõeluuringu kättesaadavus. Mitmetes madala sissetulekuga riikides
püsib emakakaelavähk vähisurmade põhjustajana 1. kohal.

• Eestis on haigestumus ja suremus emakakaelavähki üks kõrgemaid Euroopas.

• Aastane esinemissagedus arenenud riikides, kus on välja kujunenud
skriiningprogramm, on 4-10 vähijuhtu 100 000 naise kohta (vrdl Ida-Aafrikas 34,5 
juhtu 100 000 naise kohta aastas).



Riskifaktorid
• Varajane seksuaalelu algus, seksuaalpartnerite kõrge arv.

• HPV infektsioon (eriti tüved 16 ja 18).

• Teised sugulisel teel levivad haigused (tõstavad HPV infektsiooni riski).

• Immunosupressiivne seisund (HIV nakkus, autoimmuunhaiguste vastane ravi, transplantatsioonijärgne
immuunsupressiivne ravi).

• Suitsetamine (u 2x risk; seotud kõrgema riskikäitumisega; kahjulikud ained, mis mõjutavad DNA-d; 
immuunsuse nõrgestamine).

• Esimene täiskantud rasedus varajases eas (<17 a) ja ≥ 3 täiskantud rasedust üleüldse (seotud kõrgema
seksuaalse aktiivsusega; hormonaalsete muutuste ja muutunud immuunsusega raseduse ajal).

• Pikaajaline oraalsete kontratseptiivide kasutamine.

• Vaesus (med.teenuse kättesaadavus, teadlikkus).

• Pärilik eelsoodumus (2-3x kõrgem risk, kui emal või õel on dgn-tud emakakaelavähki).

• Puu- ja juurviljadevaene dieet.

• 1940-1971 (Euroopas kuni 1978) anti raseduse katkemise ärahoidmiseks rasedale naisele dietüülstillbestrooli
(DES), mis hiljem, neist rasedustest sündinud naistel, leiti, et põhjustab muidu haruldast emakakaela 
heledarakulist  adenokartsinoomi. Risk oli/on 40x kõrgem kui mitte-eksponeeritud naistel, siiski 1 1000-st DES-
tütrest haigestus.



Kliiniline pilt

• Subkliiniline: rakumuutused PAP-testis. Riikides, kus skriining on 
kättesaadav ja naiste teadlikkus selle vajalikkusest kõrge.

• Kaugemale arenenud juhtude korral:
• Ebamugavustunne/valu vaagna piirkonnas ja halvasti lõhnav/verd sisaldav

rohkenenud voolus;

• Ebanormaalne veritsus: vahekorrajärgne, menstruatsiooniväline, 
postmenopausaalne või menstruatsioonil vereerituse suurenemine ja 
kestvuse pikenemine.



Emakakaelavähi sõeluuring
• Esmase uuringuna emakakaelavähi kahtluse korral on end tõestanud emakakaela 

tsütoloogiline uuring ehk PAP-test (ja ka HPV-test), mille abil on võimalik sõeluuringutes 
välja sõeluda emakakaelavähi eelsete seisunditega ja suurima vähki haigestumise 
tõenäosusega naised.

• Emakakaelavähi ja vähieelsete seisundite diagnostikas on emakakaela tsütoloogiline uuring 
kasutusel alates 1941. aastast. 

• PAP-test on oma nime saanud dr. Georgios Papanikolaou järgi – PAP-testi leiutaja ja 
tsütopatoloogia pioneer.

• Emakakaelavähi sõeluuringuga alustati Eestis 2003. a-l, organiseeritud 
sõeluuringuprogramm käivitati 2006. a-l.

• PAP-test tuleks teha iga 2-3 aasta järel alates suguelu alustamisest kuni 70. eluaastani.

• Pap-testi jaoks kogutakse emakakaelalt epiteelirakke, mida uuritakse mikroskoobi all 
võimalike vähile omaste või eelsete muutuste suhtes. Rakuleid võib olla normipärane ehk 
intraepiteliaalset lesiooni ega pahaloomulisi muutuseid ei esine (negative for 
intraepithelial lesion or malignancy , lüh NILM) või siis on muutunud lame- või 
silinderepiteeli rakud (ASCUS, LSIL/CIN 1, HSIL/CIN2-CIN3).

• Sõltuvalt rakumuutuste iseloomust naisi kas jälgitakse või ravitakse aktiivselt.



Radioloogia roll emakakaelavähi diagnostikas ja 
ravis

• Seoses radioloogiliste uuringute kättesaadavuse paranemisega on 
tõusnud ka radioloogia roll emakakaelavähi diagnostikas ja ravis – just 
staadiumi määramine põhineb suures osas radioloogilistel uuringutel, 
millest sõltuvad otseselt tehtavad raviotsused ja haiguse prognoos.

• Staadiumi määramiseks kasutatakse nii TNM kui FIGO 
klassifikatsiooni.

• 2018. a-l revideeritud FIGO klassifikatsiooni ametlikuks osaks said 
regionaalse leviku hindamisel MRT uuring vaagnast ja kaugleviku
hindamisel PET-KT uuring kogu kehast (kättesaadavuse puudumisel
k/a-ga KT uuring).



MRT uuring
• Parim uuring tuumori lokoregionaalse leviku hindamiseks.
• Vajalikud sekventsid:

• Suur FOV- neeruvaagnatest sümfüüsini: T1, T2, DWI/ADC aksiaalsed kihid, T2 
sagitaalsed kihid. Lokaalse leviku, lümfisõlmede, luude, võimaliku hüdronefroosi
hindamiseks.

• Väike FOV – kaetud piirkond emakas ja tupp: T2 sekventsis põikikihid (tasapinnas, mis 
risti emakakaela pikiteljega), sagitaalsed kihid (kuni vaagna külgseinteni). Lokaalse
leviku, eriti parameetriumi invasiooni hindamiseks.

• Kontrastainega uuring ei ole vajalik, kuid võib aidata eristada väga väikest tuumorit (< 
2 cm).

• Soovituslik on 30 minutit enne uuringu algust tühjendada kusepõis ja 
pärasool, et kusepõis oleks uuringu ajaks optimaalse täituvusega
(optimaalne emaka asend ja uuringuvälja nähtavus) ja soolegaasi poolt
tekiks vähem artefakte DWI sekventsis.

• Tupegeeli kasutamine on samuti soovituslik, kuna aitab paremini
visualiseerida tuumori levikut tupeseintele, eriti ülemise 2/3 osas.



Emakakaelavähk MRT uuringul
• Tuumor on T2 sekventsis vahepealse signaaliintensiivsusega, eristudes hästi madala signaaliga

emakakaela fibroossest stroomast. 

• Põikikihtidel parameetriumi invasiooni hindamisel esineb normipärase selge tumeda emakakaela
piirjoone kadumine ja kontuuri hägustumine.

• Kõrvalorganite haaratuse puhul organitevahelise rasvatriibu kadumine, tavapäraselt tumeda organi
kontuuri kadu, viimane kehtib ka tupeseinte haaratuse osas.

• Lümfisõlmede suuruse ja morfoloogia hindamine, kahtlased on: ümarad lümfisõlmed lühemas
mõõtmes ≥0,8 cm, ovaalsed lümfisõlmed ≥1 cm, lobulaarne/kiirjate jätketega kontuur, tsentraalne
nekroos, tuumoriga sarnane signaaliintensiivsus lümfisõlmes.

• Tuumoris esineb difusiooni restriktsioon. 

• DWI sekvents aitab hästi nähtavale tuua ka lümfisõlmi, kuid ei ole spetsiifiline maliigsete
lümfisõlmede eristamiseks mittemaliigsetest.

• T1 sekvents on põhiliselt lümfisõlmede paremaks eristamiseks, tuumor ise selles sekventsis hästi ei
eristu emakakaelakoest. 

• Kirjeldada tuleb: tuumori mõõtmed kolmes tasapinnas, parameetriumi invasiooni olemasolu, 
vaginaalse invasiooni ulatus (ülemine 2/3 ja alumine 1/3), vaagna külgseina haaratus (hüdronefroos
viitab nt sellele), kõrvalasuvate organite (kusepõis, rektum) haaratus + võimalik lümfisõlmede
haaratus uuritud alal. Nende põhjal määratakse staadium. 



PET-KT uuring

• Näidustatud kaugleviku hindamiseks lokaalselt levinud kasvaja korral
(≥IB1).

• Roll primaartuumori hindamisel on madala ruumilise lahutusvõime tõttu
piiratud.

• Põhineb kasvajarakkude kõrgemal füsioloogilisel aktiivsusel ja 
energiavajadusel, andes lisaks anatoomilisele pildile (KT) biokeemilis-
funktsionaalset infot.

• Radioaktiivse fluoriga märgistatud glükoosi tõusnud metabolism 
kasvajarakkudes toob tuumori ja metastaasid muust koest enam esile.

• Märkaine kogunemine ei ole spetsiifiline tuumorirakkudele, koguneb ka 
muus füsioloogiliselt aktiivses koes ja põletikukolletes.

• Metastaatiliste lümfisõlmede detekteerimisel siiski tundlikkus ~75% ja 
spetsiifilisus ~97%.



KT-uuring (k/a-ga)

• Kiire ja kättesaadavam (eriti madala
sissetulekuga riikides) kui eelmised
kaks uuringut.

• Väiksemate staadiumite puhul
primaartuumori lokaalse leviku osas
madal lahutusvõime (kuni 50% 
tuumoritest on hüpo- või isodenssed
emakakaelakoega), kuid kasutatav IIIB-
IVB tuumorite staadiumi määramisel, 
kus 92% täpsusega on võimalik
hinnata ureeterite, vaagna külgseinte, 
kusepõie ja rektumi haaratust ning
distaalseid metastaase.

• Kaugleviku hindamine lümfisõlmede
morfoloogia ja mõõtmete alusel.



Transvaginaalne UH

• Muude uuringute kättesaamatuse korral võib abi olla.

• Tuumor tavaliselt heterogeense hüpoehhogeense struktuuriga, 
Doppleriga võib sedastada hüpervaskularisatsiooni.

• Olenevalt operaatori kogemustest/oskustest võimalik täpsustada 
suurust, parameetriumi invasiooni, tupe ja kõrvalorganite haaratust.



TNM klassifikatsioon

• Primaartuumor – T:
• Tx – primaartuumor ei ole hinnatav.
• T0 – primaartuumorit ei sedasta.
• Tis – carcinoma in situ.
• T1 – tuumor piirdub emakakaelaga:

• T1a – invasiivne kartsinoom, mis nähtav vaid mikroskoopiliselt.
• T1b – kliiniliselt nähtav tuumor (T1b1 ≤ 4 cm, T1b2 > 4 cm).

• T2 – tuumor levib väljapoole emakakaela, kuid mitte tupe alumisse kolmandikku ega
vaagna külgseinale:
• T2a – tuumor ilma parameetriumi invasioonita (T2a1 ≤ 4 cm, T2a2 > 4 cm).
• T2b – tuumor parameetriumi invasiooniga.

• T3 – tuumor levib tupe alumisse kolmandikku ja/või vaagna külgseinale ja/või
põhjustab hüdronefroosi:
• T3a – tuumor levib tupe alumisse kolmandikku.
• T3b – tuumor levib vaagna külgseinale ja/või põhjustab hüdronefroosi.

• T4 – tuumor levib kõrvalorganitesse (kusepõis/rektum) või väljapoole tõelist vaagnat.



TNM klassifikatsioon
• Regionaalsed lümfisõlmed* – N:
*Regionaalsed lümfisõlmed emakakaelavähi puhul on paratservikaalsed, parametriaalsed, hüpogastrilised
(sisemised iliakaalsed, obturatoorsed), parailiakaalsed (nii ühis kui välimised), presakraalsed ja lateraalsed
sakraalsed. NB! Paraaortaalsed lümfisõlmed EI ole regionaalsed!

• Nx – regionaalsed lümfisõlmed ei ole hinnatavad.

• N0 – regionaalsed lümfisõlmed ei ole haaratud.

• N1 – regionaalsed lümfisõlmed on haaratud.

• Distaalsed metastaasid/kauglevik – M:
• M0 – distaalseid metastaase ei ole.

• M1 – esinevad distaalsed metastaasid.



FIGO klassifikatsioon 2018
• I staadium – kasvaja piirneb emakakaelaga:

• IA – mikroinvasiivne kasvaja (sügavus kuni 5 mm epiteeli basaalmembraanist), ei ole MRT-l 
nähtav (IA1 ≤3 mm, IA2 >3 mm-5 mm).

• IB – mõõdetav kasvaja, tõenäolisemalt MRT-l nähtav (IB1 ≤2 cm, IB2 >2-4 cm, IB3 >4 cm).

• II staadium – kasvaja levinud väljapoole emakakaela, kuid mitte alumisse tupe
kolmandikku ega vaagna külgseinteni:
• IIA – levik tupe ülemises 2/3-s (IIA1 ≤4 cm, IIA2 >4 cm).
• IIB – parameetriumi invasioon.

• III staadium – kasvaja levik alumisse tupe kolmandikku või vaagna külgseintele:
• IIIA – levik tupe alumisse kolmandikku (mõtteline joon ureetra suubumiskohalt horisontaalselt

tahapoole eraldab tupe ülemised 2/3 alumisest 1/3-st).
• IIIB – levik vaagna külgseintele (m.obturatorius internus, m.piriformis, iliakaalsooned ja 

ureeterid, lateraalsed lümfisõlmed).
• IIIC – Uus! Lümfisõlmede haaratus: IIIC1 – vaagna lümfisõlmed, IIIC2 – paraaortaalsed

lümfisõlmed.

• IV staadium – kasvaja levik kõrvalorganitesse või kauglevik:
• IVA – levik kusepõie või rektumi seina (vähemalt limaskestani).
• IVB – levik muudesse organitesse või kaugematesse lümfisõlmedesse kui paraaortaalsed.









IIIB IVA



Piltdiagnostika lõksud
• Postbioptaalsed reaktiivsed muutused võivad MRT-l põhjustada

parameetriumi invasiooni ülehindamist. DWI võib aidata eristada reaktiivseid
muutuseid tuumorist. Vähemalt 10 päeva võiks jääda biopsia ja MRT vahele.

• T2 suure FOV-iga tõeline aksiaaltasapind võib osalise mahu artefakti tõttu
tekitada vale mulje parameetriumi või kõrvalorgani haaratusest. Adekvaatseks
hindamiseks vajalikud väikse FOV-iga põiki- ja sagitaalsed kihid.

• IVA staadiumi korral kusepõie haaratust (NB! Vähemalt limaskestani, 
serooskihi haaratus ei ole IVA staadiumi kriteerium) saab kinnitada
tsüstoskoopial (sama lugu rektumi haaratusega, saab kinnitada koloskoopial).

• PET-KT-l valepositiivsed ja valenegatiivsed:
• Valepositiivsed: füsioloogiline märkaine kogunemine kusepõies, ureeterites, sooles. 

Munasarjad ja endomeetrium koguvad märkainet ovulatsiooni ja menstruatsiooni ajal. 
Müoomisõlmed, PID, endometrioidsed tsüstid koguvad märkainet.

• Valenegatiivsed: vähe märkainet koguvad mutsinoossed tuumorid, nekrootilised
tuumorid ja lümfisõlmed, tsüstilised madala diferentseerumisastmega tuumorid. Väga
väikesed metastaatilised lümfisõlmed või peritoneaalsed metastaasid jäävad tehniliselt
alla resolutsiooni piiri.



Põgusalt ravist

• Kirurgiline ja mittekirurgiline ravi.

• Kirurgiline: viljakust säilitav (konisatsioon; trahhelektoomia), viljakust
mittesäilitav (hüsterektoomia) ravi.

• Mittekirurgiline: kemoteraapia, kemoradioteraapia (sh laiendatud
väljaga väliskiiritusravi ja/või emakasisese aplikaatori abil teostatav
lokaalne brahhüteraapia).



Põgusalt ravist

• Laias laastus IA1, IA2 ja IB1 staadiumite korral võimalik nii viljakust
säilitav kui mittesäilitav kirurgiline ravi, koos või ilma pelvikaalse
lümfadenektoomiaga, vastavalt sellele, kas kasvaja histoloogilises
preparaadis esineb LVSI (lymphovascular space invasion) või mitte.

• IB2 ja IIA1 staadiumites (tuumor <4 cm) üldiselt võimalik viljakust
mittesäilitav kirurgiline ravi koos pelvikaalse lümfadenektoomiaga VÕI 
operatsiooniks mittesobivuse korral kombineeritud
väliskiiritusravi+brahhüteraapia +/- samaaegne kemoteraapia.

• IB3 ja IIA2 staadiumites (tuumor >4 cm) kemoradioteraapia
(kombineeritud väliskiiritusravi + brahhüteraapia).

• IIB ja IVA staadiumite korral on näidatud, et on kasu
kemoradioteraapiast.

• Kaugleviku korral palliatiivne kemo- ja/või radioteraapia.



Haiguse prognoos

• Sõltub mitmetest faktoritest, sh. staadiumist, tuumori esialgsest
suurusest ja lümfisõlmede staatusest, histoloogilisest
diferentseerumisastmest, histoloogilisest tüübist, varajase staadiumi
puhul LVSI-st, patsiendi üleüldisest seisundist.

• 5-aasta elulemus varieerub 92% (I staadiumi korral) ja 17% (IV 
staadiumi korral) vahel.



Haigusjuht nr 1

• N61, seksuaalelu elanud/elab, sünnitusi ja aborte ei ole.

• Kaebused: roosakas voolus tupest, urineerimine kohati valulik. 

• Anamneesis sagedased uroinfektsioonid, lapsepõlves põdenud meningiiti, 
selle järgselt raske puudega.

• Läbivaatusel tupp väga kitsas, emakakael kergelt veritsev. Võetud PAP-test ja 
ureetrakaabe.

• PAP-testis: HSIL (lamerakuline intraepiteliaalne lesioon, high-grade), kahtlus 
invasioonile.

• Suunatud progresseeruva veritsuse tõttu onkogünekoloogile diagnoosi 
täpsustamiseks.

• Biopsia emakakaelast: mikroskoopiliselt madalalt diferentsunud (G3) 
mittesarvestuv lamerakuline kartsinoom (p40+); HPV-seotud, immuunmarker 
p16 positiivne.



Radioloogilised uuringud

• MRT vaagnast: emakakaela piirkonnas pehmekoeline lisamass mõõtmetega 
2,4 x 1,7 x 1,8 cm, levinud tupevõlvi piirkonda. Lisamassis jälgitav difusiooni 
restriktsioon – tegemist maliigse protsessiga. Parameetrium, tupe alumine 
kolmandik ega kõrvalorganid haaratud ei ole. Paremal parailiakaalsel
suurenenud lümfisõlmed mõõtmetega 2,4 x 1,7 cm, 1,9 x 1,7 cm –
metastaasid + väiksemaid lümfisõlmi bilat. parailiakaalsel.

• KT uuringul kauglevikut ei sedasta, vasaku kopsu alasagaras pigem 
primaarne kopsutuumor kui metastaas. -> T2a1 N1 M0, G3, IIIC1 staadium -
> otsus: võimalusel radikaalne kemoradioteraapia, eelnevalt PET-KT (alles 
tuleb) ja kopsu kolde täpsustamine (bronhoskoopial võetud biopsia 
15.04.21 – materjal vähene, maliigseid rakke ei visualiseeru, 
lümfotsütaarne põletikuinfiltraat + vähene fibroos).

• Raviplaan: algul 25x väliskiiritusravi + kemoteraapia karboplatiiniga, hiljem 
brahhüteraapia.





DWI, b800 ADC





Haigusjuht nr 2

• Sõeluuringul PAP-testis HSIL ja avastatud tuumori biopsias: kõikides 
fragmentides sisaldub infiltratiivne kartsinoom. Vähikude on lamerakulise
diferentseeringuga, stroomas lümfotsütaarne põletikuline reaktsioon. 
Kasvaja on mõõdukalt diferentseerunud (G2).

• Suunatud onkogünekoloogi vastuvõtule.

• N51, sünnitusi 3, aborte 2. Menopaus ~2 a. 10 aastat ei ole günekoloogil 
käinud, 10 a ESV emakas. Pidev määriv voolus tupest.

• Obj.: portiol kraaterjas vähikude ~4 cm diam. Tupe tagumine võlv ja 
külgvõlvid hävinud. Parameetriumide infiltraati otseselt ei palpeeri - per
rectum limaskest terve, kuid tundub, et võib olla sissekasv rektumi
välistesse kihtidesse. Plaan: MRT, KT, sigmoidoskoopia, analüüsid, 
konsiilium.

• HPV kõrge riski (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA Positiivne

• Koloskoopial jämesool haigusliku leiuta.



Radioloogilised uuringud

• MRT vaagnast: emakakaelas on 5,8 x 3,6 x 4,5 cm tuumorimass, mis 
levib vähesel määral tupe ülaosale ja esineb vähene parameetriumi
haaratus. Kõrvalorganite haaratust ei ole. Bilat. parailiakaalsel üksikud 
lümfisõlmed, mis lühemas mõõtmes kuni 1 cm – võimalikud 
metastaasid.

• KT-uuring: haiguse kauglevikut ei sedasta. 

• PET-KT: Metaboolselt aktiivne tuumor emakakaelas, lisaks 3 
metaboolselt aktiivset metastaasile iseloomulikku lümfisõlme 
niudeveresoonte juures. -> T2b N1 M0, G2, IIIC1 staadium -> 
radikaalne kemoradioteraapia.





DWI, b600 ADC





Ravi

• Väliskiiritusravi kasvajale ning vaagna piirkonna 
lümfisõlmeregioonidele (nn suur vaagen+paraortaalne regioon) + 
samaaegne kemoteraapia tsisplatiiniga. Edasi brahhüteraapia.

• Väliskiiritusravi + kemoteraapia järgne ülevaatlik (aplikaatorieelne
MRT).





Kontroll ~3 kuud ja ~1 a pärast ravi lõppu
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