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EMAKAKAELA KOLPOSKOOPIA
 
Emakakaela kolposkoopia on uurimismeetod, mille käigus vaadeldakse kolpokoopiga 
(optiline, 10-40 kordset suurendust võimaldav aparaat) emakakaela katvat limaskesta.
Selle abil võib sedastada muutusi, mis tupepeegliga vaatlusel ei ole nähtavad. Meetod 
võimaldab diferentsida erinevaid haiguslikke seisundeid emakakaelal. Kolposkoobi abil 
saab täpsustada proovitüki (biopsia) võtmise kohta.
 
Muutunud rakkude diagnoosimine
emakakaela pahaloomuliseks kasvajaks. Muutusi emakakaela katvates rakkudes 
tekitavad erinevad mikroobid, põhjustades emakakaela põletikku. On leitud, et teatud 
alatüüpi papiloomiviirused on teistest ohtlikumad nin
emakakaelavähi arengut. 
 
Proovitükist saadud vastusest sõltub edasine ravi. Healoomuliste muutuste korral 
teostatakse järgneval arstivisiidil emakakaela diatermokoagulatsioon („kõrvetamine“).
 
Protseduuri kulg: 

• Emakakaela kolposkoopia teostatakse üldjuhul ilma narkoosita
• Emakakaela osa biopsia võtmiseks kasutatakse spetsiaalseid tange, mille abil on 

võimalik võtta mõne millimeetri suurune proovitükk. Tekkiv veritsus suletakse 
õmbluste või diatermokoagulaatoriga (kõrvetamis
tampoon 

• Eemaldatud emakakaela osa saadetakse histoloogilisele uuringule, mille vastus 
saabub ~2 nädala jooksul raviarstile. Histoloogiline uuring võimaldab täpsustada 
rakulisi muutusi ja nende ulatust ning otsustada edasise ravit

 
Kolposkoopiaga seotud võimalikud tüsistused:

• Verejooks emakakaela haavast. Ohtlikum periood on esimene protseduurijärgne 
ööpäev. Võib vajada õmblemist või diatermokoaguleerimist (kõrvetamist)

• Harvem võib tekkida emakakaela või emakapõletik
• Üliharva võib tekkida emakakaela naabruses paiknevate organite vigastus

 
Protseduuriga seotud tüsistuste vältimiseks:

• Palume Teid informeerida naistearsti
- Kõigist Teile teadaolevatest haigustest
- Teile teadaolevatest ülitundlikkusest ravimite suhtes (NB! 

JOODILE) 
• Nõustada tegema Teile raviarsti poolt määratud analüüsid ja uuringud ning ravi 

vastavalt raviarsti soovitusele
 
Patsiendi meelespea 

• Tampoon tupest tuleb eemaldada samal päeval
• Peale emakakaela diatermokoagulatsiooni võib 2

veritsust ja ebameeldiva lõhnaga voolust

 

EMAKAKAELA KOLPOSKOOPIA  

Emakakaela kolposkoopia on uurimismeetod, mille käigus vaadeldakse kolpokoopiga 
40 kordset suurendust võimaldav aparaat) emakakaela katvat limaskesta.

Selle abil võib sedastada muutusi, mis tupepeegliga vaatlusel ei ole nähtavad. Meetod 
võimaldab diferentsida erinevaid haiguslikke seisundeid emakakaelal. Kolposkoobi abil 
saab täpsustada proovitüki (biopsia) võtmise kohta. 

Muutunud rakkude diagnoosimine on vajalik vältimaks nende edasiarenemist 
emakakaela pahaloomuliseks kasvajaks. Muutusi emakakaela katvates rakkudes 
tekitavad erinevad mikroobid, põhjustades emakakaela põletikku. On leitud, et teatud 
alatüüpi papiloomiviirused on teistest ohtlikumad ning põhjustavad oluliselt sagedamini 

Proovitükist saadud vastusest sõltub edasine ravi. Healoomuliste muutuste korral 
teostatakse järgneval arstivisiidil emakakaela diatermokoagulatsioon („kõrvetamine“).

kolposkoopia teostatakse üldjuhul ilma narkoosita 
Emakakaela osa biopsia võtmiseks kasutatakse spetsiaalseid tange, mille abil on 
võimalik võtta mõne millimeetri suurune proovitükk. Tekkiv veritsus suletakse 
õmbluste või diatermokoagulaatoriga (kõrvetamisega) ning tuppe asetatakse 

Eemaldatud emakakaela osa saadetakse histoloogilisele uuringule, mille vastus 
saabub ~2 nädala jooksul raviarstile. Histoloogiline uuring võimaldab täpsustada 
rakulisi muutusi ja nende ulatust ning otsustada edasise ravitaktika üle

Kolposkoopiaga seotud võimalikud tüsistused: 
Verejooks emakakaela haavast. Ohtlikum periood on esimene protseduurijärgne 
ööpäev. Võib vajada õmblemist või diatermokoaguleerimist (kõrvetamist)
Harvem võib tekkida emakakaela või emakapõletik 

arva võib tekkida emakakaela naabruses paiknevate organite vigastus

Protseduuriga seotud tüsistuste vältimiseks: 
Palume Teid informeerida naistearsti 
Kõigist Teile teadaolevatest haigustest 
Teile teadaolevatest ülitundlikkusest ravimite suhtes (NB! 

Nõustada tegema Teile raviarsti poolt määratud analüüsid ja uuringud ning ravi 
vastavalt raviarsti soovitusele 

Tampoon tupest tuleb eemaldada samal päeval 
Peale emakakaela diatermokoagulatsiooni võib 2-4 nädala vältel
veritsust ja ebameeldiva lõhnaga voolust 

Emakakaela kolposkoopia on uurimismeetod, mille käigus vaadeldakse kolpokoopiga 
40 kordset suurendust võimaldav aparaat) emakakaela katvat limaskesta. 

Selle abil võib sedastada muutusi, mis tupepeegliga vaatlusel ei ole nähtavad. Meetod 
võimaldab diferentsida erinevaid haiguslikke seisundeid emakakaelal. Kolposkoobi abil 

on vajalik vältimaks nende edasiarenemist 
emakakaela pahaloomuliseks kasvajaks. Muutusi emakakaela katvates rakkudes 
tekitavad erinevad mikroobid, põhjustades emakakaela põletikku. On leitud, et teatud 

g põhjustavad oluliselt sagedamini 

Proovitükist saadud vastusest sõltub edasine ravi. Healoomuliste muutuste korral 
teostatakse järgneval arstivisiidil emakakaela diatermokoagulatsioon („kõrvetamine“). 

Emakakaela osa biopsia võtmiseks kasutatakse spetsiaalseid tange, mille abil on 
võimalik võtta mõne millimeetri suurune proovitükk. Tekkiv veritsus suletakse 

ega) ning tuppe asetatakse 

Eemaldatud emakakaela osa saadetakse histoloogilisele uuringule, mille vastus 
saabub ~2 nädala jooksul raviarstile. Histoloogiline uuring võimaldab täpsustada 

aktika üle 

Verejooks emakakaela haavast. Ohtlikum periood on esimene protseduurijärgne 
ööpäev. Võib vajada õmblemist või diatermokoaguleerimist (kõrvetamist) 

arva võib tekkida emakakaela naabruses paiknevate organite vigastus 

Teile teadaolevatest ülitundlikkusest ravimite suhtes (NB! ALLERGIA 

Nõustada tegema Teile raviarsti poolt määratud analüüsid ja uuringud ning ravi 

4 nädala vältel esineda vähest 
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• Peale emakakaela diatermokoagulatsiooni on 4
tupetampoone (ka menstruatsiooni ajal) ning elada suguelu

• 4 nädala vältel ei ole soovitav käia vannis ja ujumas
• Järelkontrolliks pöörduda naistearsti poole 1

 
Koostaja: Naiste- ja lastekliinik

Koostatud /Täiendatud

 

 

Peale emakakaela diatermokoagulatsiooni on 4-6 nädala vältel keelatud kasutada 
tupetampoone (ka menstruatsiooni ajal) ning elada suguelu 
4 nädala vältel ei ole soovitav käia vannis ja ujumas 

trolliks pöörduda naistearsti poole 1-2 kuu möödudes 

ja lastekliinik 

/Täiendatud /ülevaadatud 2010 

6 nädala vältel keelatud kasutada 


