Vårdprogram i Region Skåne för handläggning av avvikande vätskebaserat cytologprov 20150101
Ej bedömbart
Nedsatt bedömbarhet

Nytt prov

Benignt VS
Benignt VS
+ Neg HPV

Bedöms som
benignt

Avsaknad av
endocervicala celler

Benignt VS
Nytt cellprov
inom 3-4 mån

Nytt cellprov efter 12
mån (VS mott)

Neg HPV

Lätt skivepitelatypi (ASCUS*)
Lätt dysplasi (CIN I/LSIL)

Pos HPV

kolposkopi + cellprovet ua

Kolposkopi +/- cellprov efter 12 månader
Ej normal kolposkopi eller LSIL
+/- ASCUS/CIN I

Kolposkopi
Om cellprov
>3mån nytt
cellprov alt
Px

Nytt cellprov + HPV test
efter 12 mån
(VS mott)

Ej Benignt VS
Normal kolposkopi

<28
>28

Benignt VS
+ Pos HPV

HPV-test

ASCUS/CIN I
CIN II-III
/HSIL

Nytt cellprov + HPV test
efter 12 mån
(VS mott)

Åter till
screeningprogrammet

HSIL vid kolposkopi
alt
PAD:
CIN II-III

Måttlig dysplasi (CIN II/HSIL)
Stark dysplasi/Ca in situ (CIN III/HSIL)

Kolposkopi +
Ev
Px/slyng/laserkon
inom 3 månader

Kolposkopi visar dysplasi eller
cellprov visar ASCUS eller dysplasi

Se
”Rekommenderad
uppföljning efter
konisering”

slyng-/laserkon
(efter kolposkopi)
<25 år ev biopsi se kom!
Ingen cancer men dysplasi
Kolposkopi + Px
Undvik konisering

Misstanke om cancer

Cylindercellsatypi
Oklar atypi

HPV
test

Cancer

Remiss till KK Lund, PADeftergranskning, LEAN-projekt,
se vårdprogram cervixcancer

Kolposkopi + Cervixabrasio
+endometriebiopsi (>35 år)
(ev frakt. Abrasio) +/- Px alt slyng-/laserkon

Högrisk HPV och
normalt cellprov

Om slyng-/laserkon se
”rekommenderad uppföljning
efter konisering”

Nytt cellprov + HPV test efter 12 mån (VS mott)

Kvinnor med benign cytologi med högrisk-HPV skall inbjudas till nytt cytologiprov + HPV-testning efter 12 månader.
*ASCUS=Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance
HPV test räknas som negativt om det svaras ut “Lågrisk HPV” och bedöms som benignt och skall inte följas upp eller kontrolleras. ”Potentiellt högrisk” svar räknas till positivt HPV och handläggs som högrisk HPV.
Målsättningen är att om patienten har behov av uppföljning eller behandling ska hon erhålla en tid för detta inom 30dagar om inte annat anges.
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Rekommenderad uppföljning efter konisering

radikal kon
skivepitel eller
adenocarcinoma
in situ
icke-radikal kon,
skivepiteldysplasi
< 50 år

Neg HPV
Cellprov +
HPV test
efter 6 mån

Åter till screeningprogrammet
Kvinna med behandlad CINII+ till
kontrollfil, se kommentarer

Cellprov benignt
Pos HPV
Kontroll efter 6 mån:
Kolposkopi + VS + eventuellt PX
Neg HPV
ASCUS eller
Dysplasi

icke-radikal kon,
> 50 år

Rekonisering,
individuell bedömning
beroende på resultatet

icke-radikal kon
adenocarcinoma in
situ

Rekonisering eller cervix-abrasio,
individuell bedömning beroende på
resultatet, ålder, fertilitetsönskemål

mikroinvasiv
skivepitelcancer Ia1

Rekonisering,
individuell bedömning beroende
på resultatet

adenocarcinom eller
> FIGO Ia1

Remiss till gynonkologen, PADeftergranskning, LEAN-projekt,
se vårdprogram cervixcancer

Pos HPV

Kontroll efter ca 1 mån
Kolposkopi + VS + eventuellt PX,
individuell bedömning angående
dysplasigrad, paritet, ålder, önskemål
av patienten:
px eller rekonisering

HPV test räknas som negativt om det svaras ut “Lågrisk HPV” och bedöms som benignt och skall inte följas upp eller kontrolleras. ”Potentiellt högrisk” svar räknas till positivt HPV och handläggs som högrisk HPV.
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Handläggning av prov till vätskebaserad cytologi / HPV-diagnostik

Beställare

prov

Klinisk cytologi
Vätskebaserat cellprov

Normalt cellprov
Svar till Beställare
HPV begärt på remissen,
oklar /cylindercellsatypi,
eller >28 år med lätt
skivepitel
-atypi (ASCUS) eller
lätt dysplasi (CIN I)
Skicka provet till Klinisk
mikrobiologi UMAS
enligt pm

HPV-diagnostik
- APTIMA test
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Analysresultat
HPV-diagnostik
Registreras i XML
fil enligt
nationella
riktlinjer

Svar till Klinisk Cytologi
Klinisk Cytologi lämnar ETT svar
på både cellprov och HPV test
Gäller hela Region Skåne.
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Kommentarer till Vårdprogrammet:


Bedömningar av cytologiprov liksom histo-patologiska prov och kolposkopiska bedömningar är till viss del
subjektiva med inter och intra observationsvariationer. Skillnaden på CINI och CINII liksom CINII och
CINIII kan variera beroende på granskare.



Natural History of Squamous Intraepithelial Lesions From Östör AG. Int J Gynecol Pathol 12:186-192,1993
%
Regress
Persist
Progress to CIN
Progress to
invasive cancer
LSIL(CINI)
57
32
11
1
HSIL(CINII)
43
35
22
5
HSIL(CINIII)
32
<56
->12



Många dysplasiförändringar och HPV infektioner läker ut spontant. Försiktighet med konisering och
upprepad kontroll med kolposkopi efter 6 månader kan vara att föredra hos unga (<30 år) kvinnor under
förutsättning att invasiv cancer uteslutits med biopsi. Hos unga kvinnor under 25 år med CIN2 kan man
avvakta med konisering om invasiv cancer uteslutits. Kvinnan följs av van kolposkopist i samförstånd med
patienten Om förändringar kvarstår i upp till två år bör konisering utföras för att undvika persisterande
dysplasi.



Det finns flera studier som visat att kvinnor med behandlad CINIII/Cancer in situ har förhöjd risk för
cervixcancer men inga säkra data finns för hur ofta eller hur länge dessa kvinnor bör följas eller med vilken
metod. Kvinnor med behandlad CINIII/Cancer in situ, adenocarcinoma in situ eller CINII (inte CINI) som
friskförklarats med benignt cellprov och negativ HPV test vid 6 månaderskontrollen ska hamna i en
kontrollfil där uppmaning eller kallelse om att ta nytt cellprov går ut vart 3:dje år i upp till 24 år efter den
ursprungliga CINII-III/Cancer in situ diagnosen.



Det finns data som visar att Gardasil vaccination minskar risken för att utveckla ny CIN2+ efter konisering
(Kang et 2013). Om kvinnan inte är vaccinerad och genomgått konisering bör en diskussion föras om
eventuell HPV vaccination för att minska risken för förnyad HPV infektion med annat HPV virus.

Uppgifter ifrån referenser:
Avvikande cellprov (CIN2/3 - HSIL)
Sensibilitet(%)
Konventionellt Papsmear
43-80
Liquid-based cytology
85-95
HPV-test
90-100
Kombination Liquid-based cytology+ HPV-test

Specificitet(%)
85-99
80-95
70-90

NPV
85999999,9 -
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Förslag på Informationsblad till kvinnorna som kommer för organiserad cellprovskontroll i
Region Skåne.

Varför tas cellprov?
Det cellprov som nu har tagits syftar till att upptäcka och behandla cellförändringar i
livmodertappen. Med detta prov kan man inte upptäcka cancer i livmodern eller i
äggstockarna. För dig som har haft sexuellt umgänge finns det en liten risk att Du har
kommit i kontakt med det virus (HPV) som på lång sikt kan ge cellförändringar.
Hos de flesta kvinnor läker detta virus ut av sig själv, men hos några enstaka kvinnor,
stannar viruset kvar och kan påverka cellerna till en ”cellförändring”. Cellförändringar är
en ytlig förändring på livmodertappens slemhinna som oftast läker ut av sig själv.
Cellförändringar kan om de inte upptäcks och behandlas i tid under loppet av fem till tio
år utveckla sig till livmoderhalscancer. Du kan ha cellförändringar utan att själv märka
det. De flesta cellprover som tas är helt normala men cirka 9 procent av cellproverna är
svårbedömbara eller visar cellförändringar som kräver uppföljning.

Cellförändringar
De flesta cellförändringar läker ut av sig själv
Då man inte vet vilka cellförändringar som läker ut, kvarstår eller i enstaka fall på lång
sikt utvecklas till tidig livmoderhalscancer kontrolleras alla inom tre till fyra månader med
kolposkopi. Kolposkopi innebär att läkaren tittar på livmoderhalsen med ett
”kikarmikroskop”. Om man då ser tecken på cellförändringar tar läkaren bort yttersta
delen av livmodertappen i lokalbedövning - konisering. Cellförändringarna tas då bort och
den borttagna livmoderhalsvävnaden skickas till mikroskopisk analys. Därefter utförs
cellprovskontroll och HPV test efter 6 månader. Om cellprovet och HPV testet är normalt

kallas man till cellprovskontroll vart tredje år.

Svar på provet
Du får ett skriftligt svar inom 8 veckor om cellprovet är normalt.
Om ditt cellprov var svårt att bedöma eller visar cellförändringar, får du ett brev med att
du kommer kallas till uppföljning hos gynekolog inom 3 månader.
Det finns flera orsaker att man behöver ta ett kontrolleras, det behöver inte alltid vara
cellförändringar. Det kan också bero på inflammation, störande mensblod, eller att man
fått med för lite celler så att cellprovet inte är bedömbart.
Det finns även information om cellprovtagning på olika språk och mer information på
www.1177.se

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta …………………………….
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