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EMAKAKAELA
MAKAKAELA KONISATSIOON
Emakakaela konisatsioon on kirurgiline ravimeetod, mille käigus eemaldatakse
emakakaela välimisest osast koonusekujuline koetükk.
Emakakaela konisatsiooni eesmärgiks on eemaldada emakakaelast osa, milles on
eelnevate uuringutega leitud muutunud epiteelirakke. Muutunud rakkude eemaldamine
on vajalik vältimaks nende edasiarenemist emakakaela pahaloomuliseks kasvajaks.
Enamasti on muutused emakakaela katvates rakkudes
rakkudes tekitatud papilloomviiruse (HPV)
poolt. On leitud, et teatud alatüüpi papiloomiviirused on teistest ohtlikumad ning
põhjustavad oluliselt sagedamini emakakaelavähi arengut.
Protseduuri kulg:
• Emakakaela konisatsioon teostatakse lühiajalises üldnarkoosis
üldnark
• Emakakaela osa eemaldamiseks kasutatakse elektrinuga, võimalik tekkiv
veritsus suletakse õmbluste või diatermokoagulaatoriga (kõrvetamisega) ning
tuppe asetatakse tampoon
• Eemaldatud emakakaela osa saadetakse histoloogilisele uuringule, mille vastus
saabub
aabub ~2 nädala jooksul raviarstile. Histoloogiline uuring võimaldab täpsustada
rakulisi muutusi ja nende ulatust.
Saadud informatsiooni alusel koostab arst edasise plaani ravi ja jälgimise osas.

Konisatsiooniga seotud võimalikud tüsistused:
• Verejooks emakakaela haavast (1:10). Ohtlikum periood on esimene
protseduurijärgne ööpäev. Võib vajada korduvat õmblemist või
diatermokoaguleerimist (kõrvetamist)
• Emakakaela puudulikkus protseduurile järgnevate raseduste ajal. Risk suureneb
raseduste iseeneslikuks katkemiseks ja enneaegseks sünnituseks. Emakakaela
puudulikkust saab raseduse ajal korrigeerida emakakaela tugiõmbluse
asetamisega
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Harvem võib tekkida emakakaela või emakapõletik
Üliharva võib tekkida emakakaela naabruses paiknevate organite vigastus
Narkoosiga
osiga seotud tüsistused on eeskätt seotud organismi ülitundlikkusega
ravimitele

Protseduuriga seotud tüsistuste vältimiseks:
• Palume Teid informeerida naistearsti
- kõigist Teile teadaolevatest haigustest
- Teie tervislikust seisundist
- Teile teadaolevatest ülitundlikkusest ravimite suhtes
• Nõustuda tegema Teile raviarsti poolt määratud analüüsid ja uuringud ning ravi
vastavalt raviarsti soovitusele
• Enne protseduuri on vajalik olla 6 tundi söömata, joomata, ei tohi suitsetada
vältimaks happelise maosisu sattumist
sattumist kopsu narkoosi ajal, mis võib osutuda
eluohtlikuks
Patsiendi meelespea
• Peale protseduuri jääte mõneks tunniks jälgimisele
• Tampoon tupest tuleb eemaldada samal päeval
• Narkoosijärgselt ei tohi autot juhtida 24 tundi
• Peale emakakaela konisatsiooni võib 2-44 nädala vältel esineda vähest veritsust ja
ebameeldiva lõhnaga voolust
• Konisatsioonijärgselt on 4-6
4 6 nädala vältel keelatud kasutada tupetampoone (ka
menstruatsiooni ajal) ning elada suguelu. Vältida raskuste tõstmist
• 4 nädala vältel ei ole soovitav käia vannis ja ujumas
• Järelkontrolliks pöörduda naistearsti poole 1-2
1 kuu möödudes
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