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გამოყენებული შემოკლებები 

ჯანმო -ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია  

AGC -ატიპიური ჯირკვლოვანი უჯრედები (atypical glandular cells) 

AGUS- ატიპიური ჯირკვლოვანი ეპითელიოციტები განუსაზღვრელი ატიპიით (atypical 
glandular cells of undetermined significance) 

AIS - ადენოკარცინომა in situ  (adenocarinoma in situ) 

ASC - ატიპიური ბრტყელი ეპითელიოციტები (atypical squamous cells) 

ASC-H-ატიპიური ბრტყელი ეპითელიოციტები მაღალი ხარისხის დაზიანების 
გამორიცხვის შეუძლებლობით (atypical squamous cells cannot exclude HSIL) 

ASC-US -ატიპიური ბრტყელი ეპითელიოციტები განუსაზღვრელი მნიშვნელობის 
ატიპიით ( atypical squamous cells of undetermined significance ) 

CDC - დაავადებათა კონტროლის ცენტრები (Centers for Disease Control) 

CEA - ხარჯთეფექტურობის ანალიზი (cost effectiveness analyses) 

CI- სარწმუნობის ინტერვალი (confidence interval) 

CGIN-ცერვიქსის ჯირკვლოვანი ინტრაეპითელური ნეოპლაზია (cervical glandular 
intraepithelial neoplasia) 

CIN -ცერვიქსის ინტრაეპითელური ნეოპლაზია (cervical intraepithelial neoplasia grade)  

CIS -კარცინომა  in situ (carcinoma in situ) 

DRR - გამოვლენის სიჩქარეთა  თანაფარდობა (detection rate ratio) 

ECC - ენდოცერვიქსული გამოფხეკა, კიურეტაჟი (endocervical curettage) 

ECDC – ევროპის დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ცენტრი (European Centre 
for Disease Prevention and Control) 

EMA- ევროპის მედიკამენტების სააგენტო (European Medicines Agency) 

EPAAC - ევროპული პარტნიორობა კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლისთვის (European 
Partnership for Action Against Cancer) 

EU- ევროკავშირი (European Union) 

GLP - კარგი ლაბორატორიული პრაქტიკა (good laboratory practice) 

HC2- Hybrid Capture® 2. მაღალი რისკის HPV დნმ ტესტი™ 

HPA - ჯანმრთელობის დაცვის სააგენტო (Health Protection Agency) 

HrHPV- მაღალი რისკის HPV ტიპი (high-risk HPV type) 

HPV - ადამიანის პაპილომა ვირუსი (human papillomavirus) 

HSIL- მაღალი ხარისხის ცერვიქსის ინტრაეპითელური დაზიანება (high-grade 
squamous intraepithelial lesion ) 

IARC - კიბოს კვლევის საერთაშორისო სააგენტო (International Agency for Research on 
Cancer) 

LBC- სითხური ციტოლოგია (liquid-based cytology) 
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LEEP - მარყუჟით ელექტოქირურგიული ექსციზიური პროცედურა (loop electrosurgical 
excision procedure)  

LLETZ-მარყუჟით ტრანსფორმაციის ზონის ფართე ექსციზიო ( large loop excision of the 
transformation zone) 

LSIL -დაბალი ხარისხის ბრტყელუჯრედოვანი ინტრაეპითელური დაზიანება (low-
grade squamous intraepithelial lesion)   

NPV - უარყოფითი პროგნოზული ღირებულება (negative predictive value) 

NTCC- ახალი ტექნოლოგიები საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგისთვის (New 
Technologies for Cervical Cancer Screening) 

PAP ტესტი -საშვილოსნოს ყელის პათოლოგიების ციტოლოგიური დიაგნოსტიკის 
ტესტი დაფუძნებული პაპანიკოლაუს მეთოდზე   

PCR - პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (polymerase chain reaction) 

PPV -დადებითი პროგნოზული ღირებულება (positive predictive value) 

RCT -რანდომიზებული კონტროლირებადი კვლევა (randomized controlled trial) 

SCJ-საზღვარი ბრტყელ და ცილინდრულ ეპითელიუმებს შორის (squamo-columnar 
junction)  

SIL-ბრტყელუჯრედული ინტრაეპითელური დაზიანება (squamous intraepithelial lesion) 

SRs- სისტემური მიმოხილვები (systematic reviews) 

TBS ბეტესდას სისტემა საშვილოსნოს ყელის პათოლოგიების ციტოლოგიური 
შეფასების სისტემა (კლასიფიკაცია) (The Bethesda System) 

TZ- ტრანსფორმაციის ზონა (transformation zone) 

WHO ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია (World Health Organization) 
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მოკლე ინფორმაცია გაიდლაინის შესახებ  

 

გაიდლაინის სამუშაო ჯგუფი 

 თამარ ალიბეგაშვილი - მეან-გინეკოლოგი, მედიცინის დოქტორი, საქართველოს 
საშვილოსნოს ყელის პათოლოგიის და კოლპოსკოპიის საზოგადოების 
თავმჯდომარე, ეროვნული სკრინინგ-ცენტრის გინეკოლოგიური მიმართულების 
ხელმძღვანელი. 

 ეთერ კიღურაძე - ეროვნული სკრინინგ-ცენტრის დირექტორი, საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის დოქტორანტი. 

 თამუნა გოგოლაძე - მეან-გინეკოლოგი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი, 
ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს საშვილოსნოს ყელის პათოლოგიის 
და კოლპოსკოპიის საზოგადოების მდივანი.  

 

გაიდლაინის ძირითადი წყაროები  

1. WHO guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical 
cancer prevention, second edition. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824 

2. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening. Second edition : 
supplements. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a41a4c40-0626-4556-af5b-
2619dd1d5ddc 

3. UK Cervical screening: programme overview. 

Cervical screening: programme overview - GOV.UK (www.gov.uk) 

4. 2019 ASCCP Risk-Based Management Consensus Guidelines for Abnormal Cervical Cancer 
Screening Tests and Cancer Precursors 

https://www.asccp.org/management-guidelines  

5. PAP ტექსტზე დაფუძნებული საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი და 
დიაგნოსტიკა (გაიდლაინი) 2010 წ 

https://moh.gov.ge/ka/guidelines/ 

გაიდლაინის მიზანი  

გაიდლაინის მიზანია საშვილოსნოს ყელის კიბოს და კიბოსწინა პათოლოგიების 
სკრინინგის, დიაგნოსტიკის და მართვის ხარისხის გაუმჯობესება. წარმოდგენილი 
რეკომენდაციები მიზნად ისახავს ქვეყანაში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის 
შედეგების გაუმჯობესებას და ისეთი თანამედროვე სტანდარტების დანერგვას, 
რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალი ცოდნის დამკვიდრებას, შეამცირებს საშვილოსნოს 
ყელის კიბოთი გამოწვეულ სიკვდილობას და აამაღლებს მომსახურების ხარისხს.  
აღნიშნული სახელმძღვანელო განკუთვნილია მეან-გინეკოლოგებისთვის, 
რეპროდუქტოლოგებისთვის, ონკო-გინეკოლოგებისთვის, საზოგადოებრივი 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a41a4c40-0626-4556-af5b-2619dd1d5ddc
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a41a4c40-0626-4556-af5b-2619dd1d5ddc
https://www.gov.uk/guidance/cervical-screening-programme-overview
https://moh.gov.ge/ka/guidelines/


7 
 

ჯანდაცვის სპეციალისტებისთვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის, 
რომლებიც მონაწილეობენ საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის კლინიკურ თუ 
ორგანიზაციულ პროცესებში. როგორც ნებისმიერი სტანდარტი და რეკომენდაცია, ეს  
გაიდლაინიც მუდმივად უნდა გადაიხედოს არსებული გამოცდილების 
გათვალისწინებით. 

მტკიცებულების დონეები  

რეკომენდაციებისა და დამადასტურებელი მტკიცებულებების შეფასება 

გამოყენებული „European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening, 

Second edition, Supplement 2015“-ში 

მტკიცებულების დონე: 

I. მრავალი თანმიმდევრული რანდომიზებული კონტროლირებადი კვლევები (RCT) 
ნიმუშის ადეკვატური რაოდენობით ან RCT-ების სისტემური მიმოხილვები (SRs) 
ჰეტეროგენურობის გათვალისწინებით. 

II. ნიმუშების ადექვატური რაოდენობის ერთი RCT, ან ერთი ან მეტი RCT  ნიმუშების 

მცირე რაოდენობით. 

III. პროსპექტული კოჰორტული კვლევები ან კოჰორტული კვლევების სისტემური 
მიმოხილვები; დიაგნოსტიკური სიზუსტის დასადგენად ეტალონური 
სტანდარტით დამოწმებული ჯვარედინი ერთმომენტიანი კვლევები. 

IV. რეტროსპექტული „შემთხვევა-კონტროლის“ მეთოდით ჩატარებული კვლევები ან 
შემთხვევა-კონტროლით კვლევების სისტემური მიმოხილვები, ტენდენციის 

ანალიზი. 

V. შემთხვევათა სერიების კვლევები; საკონტროლო ჯგუფის გარეშე  
დაწყებამდე/შემდეგ კვლევები, ჯვარედინ-სექციური (ერთმომენტიანი) კვლევები 

VI. ექსპერტთა დასკვნა. 

შესაბამისი რეკომენდაციის სიძლიერე: 

A. ჩარევა მკაცრად რეკომენდებულია ყველა პაციენტისთვის ან სამიზნე 
ინდივიდისთვის. 

B. ჩარევა რეკომენდებულია. 

C. ჩარევა გასათვალისწინებელია, მაგრამ მისი გავლენა გაურკვეველია. 

D. ჩარევა არ არის რეკომენდებული. 

E. ჩარევა კატეგორიულად არ არის რეკომენდებული 

მტკიცებულებათა სიზუსტის დონეების ინტერპრეტაცია (GRADE 
მეთოდოლოგიით) გამოყენებული  WHO -ს მიერ „WHO guidline for screening and 
treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention, second edition., 
2021“-ში 

მტკიცებულების 
მაღალი ხარისხი 

ქმედების რეალური ეფექტის სიახლოვე მოსალოდნელ 
ეფექტთან  მეტად სარწმუნოა 
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მტკიცებულების 
საშუალო ხარისხი 

ქმედების რეალური ეფექტის მოსალოდნელ ეფექტთან 
სიახლოვე სავარაუდოა, თუმცა არსებობს შესაძლებლობა, 
რომ მათ შორის მნიშვნელოვანი განსხვავება იყოს 

მტკიცებულების 
დაბალი ხარისხი 

ქმედების მოსალოდნელი ეფექტის სარწმუნობა 
შეზღუდულია; რეალური ეფექტი შეიძლება მნიშვნელოვნად 
განსხვავებული იყოს 

მტკიცებულების 
ძალიან დაბალი 
ხარისხი 

ქმედების  მოსალოდნელი ეფექტის სარწმუნობა ძალიან 
დაბალია; რეალური ეფექტი შეიძლება მნიშვნელოვნად 
განსხვავებული იყოს 

ძლიერი (მკაცრი) რეკომენდაცია („ჯანმო უწევს რეკომენდაციას“) გულისხმობს, რომ 
უმეტეს შემთხვევებში ინტერვენციის ყველა სასურველი შედეგი აშკარად აჭარბებს 
არასასურველ შედეგებს. 

პირობითი რეკომენდაცია  ("WHO სთავაზობს“) გულისხმობს, რომ ინტერვენციის 
სასურველმა შედეგმა უმეტეს შემთხვევაში შესაძლოა გადაწონოს არასასურველი 
შედეგი.  

რეკომენდაციებისა და დამადასტურებელი მტკიცებულებების შეფასება 
გამოყენებული ASCCP-ის მიერ „2019 ASCCP Risk-Based Management Consensus 
Guidelines for Abnormal Cervical Cancer Screening Tests and Cancer Precursors“-ში 

რეკომენდაციის სიძლიერე: 

A. ეფექტურობისა და მნიშვნელოვანი კლინიკური სარგებლის ძლიერი 
მტკიცებულება მხარს უჭერს გამოყენების რეკომენდაციას. 

B. ეფექტურობის ზომიერი მტკიცებულება ან მხოლოდ შეზღუდული კლინიკური 
სარგებელი მხარს უჭერს გამოყენების რეკომენდაციას. 

C. ეფექტურობის მტკიცებულება არასაკმარისია გამოყენების მომხრე ან 
წინააღმდეგი რეკომენდაციის გასამყარებლად, მაგრამ რეკომენდაციები 
შეიძლება გაკეთდეს სხვა მიზეზების გამო. 

D. შეზღუდული ეფექტურობა  ან არასასურველი შედეგის ზომიერი მტკიცებულება 
მხარს უჭერს რეკომენდაციას გამოყენების წინააღმდეგ. 

E. შეზღუდული ეფექტურობა ან არასასურველი შედეგის სანდო მტკიცებულება 
მხარს უჭერს რეკომენდაციას გამოყენების წინააღმდეგ. 

მტკიცებულების ხარისხი 

I. მტკიცებულება მინიმუმ ერთი რანდომიზებული, კონტროლირებადი კვლევიდან. 

II. მტკიცებულება მინიმუმ ერთი კლინიკური გამოკვლევიდან, რანდომიზაციის 
გარეშე, კოჰორტული ან შემთხვევა-კონტროლით ანალიტიკური კვლევებიდან 
(სასურველია ერთზე მეტი ცენტრი), ან სერიათა კვლევებიდან, ან 
არაკონტროლირებადი  ექსპერიმენტული კვლევების  მნიშვნელოვანი შედეგები. 

III. მტკიცებულებები სანდო ორგანიზაციების მოსაზრებებიდან, რომლებიც 
ეფუძნება კლინიკურ გამოცდილებას, აღწერილობით კვლევებს ან ექსპერტთა 
კომიტეტის ანგარიშებს. 

ტერმინთა განმარტებები  
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მაღალი რისკის HPV დნმ ტესტები: ეს ტესტები განსაზღვრავს მაღალი რისკის 
კანცეროგენული HPV გენოტიპების ჯგუფს, როგორც წესი, მოიცავს 14-მდე ტიპს (HPV 
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 და 59 ტიპები, რომლებიც არიან პირველი ჯგუფის 
კანცეროგენები და დამატებით HPV 66 და 68 ტიპებს) (37). HPV16 და 18 ყველაზე 
მაღალი რისკის გენოტიპებია და კიბოს ყველაზე ხშირი გამომწვევია. ამ გაიდლაინში, 
HPV დნმ ტესტი ნიშნავს მაღალი რისკის HPV დნმ ტესტს, რომელიც არის ნუკლეინის 
მჟავის ამპლიფიკაციის ტესტი (NAAT). 

მაღალი რისკის HPV დნმ ტესტი ნაწილობრივი გენოტიპირებით: ეს ტესტები 
ახდენენ HPV16 და HPV18-ის ცალკე, ხოლო დანარჩენი კანცეროგენული ტიპების (სხვა 
მაღალის რისკის  HPV ტიპების) ერთობლივად გამოვლენას.  

მაღალი რისკის HPV დნმ ტესტი გაფართოებული გენოტიპირებით: ეს ტესტები 
გვაძლევენ ინფორმაციას ცალ-ცალკე ტიპების ან ტიპების ჯგუფების, როგორიცაა 
HPV31, 33, 35, 45, 52 და 56, შესახებ. 

ციტოლოგია: ციტოლოგიური ტესტები (მათ შორის პაპანიკოლაუს ნაცხის ტესტი და 
სითხეზე დაფუძნებული ციტოლოგია [LBC]) ავლენენ საშვილოსნოს ყელზე ატიპიური 
უჯრედების  არსებობას, რომლის დროსაც გაწვრთნილი ექსპერტების მიერ ხდება 
მომზადებული მინების შესწავლა მიკროსკოპით. LBC მოითხოვს თხევადი ნიმუშების 
რთულ დამუშავებას მინებზე გადასატანად. ატიპიური ბრტყელი უჯრედების 
განუსაზღვრელი მნიშვნელობის ატიპიით ციტოლოგიური შედეგი (ASCUS) 
წარმოადგენს იმ მოსაზღვრე მდგომარეობას, რომელიც საჭიროებს შემდგომ 
გამოკვლევას მკურნალობის საჭიროების დასადგენად.  

კო-ტესტირება: ციტოლოგიური და  HPV ტესტის ერთდროული ჩატარება და ორივეს 
შედეგის გათვალისწინება სკრინინგის ალგორითმში. 

ტრიაჟი (გადარჩევა): ჩარევა, რომელიც ტარდება დადებითი სკრინინგული ტესტის 
შემთხვევაში და მიზნად ისახავს საშვილოსნოს ყელის კიბოს მაღალი რისკის ჯგუფის 
გამოვლენას.  

ტრიაჟის ტესტები: ამ გაიდლაინში განხილული ტრიაჟის ტესტებია მაღალი რისკის 
HPV დნმ-ის ნაწილობრივ გენოტიპირება, ციტოლოგია, VIA და კოლპოსკოპია, 
რომლის დროსაც შეიძლება იყოს ნაწარმოები ბიოფსია ჰისტოლოგიური 
დიაგნოზისთვის. ამ ტრიაჟის ზოგიერთი ტესტი შეიძლება ჩატარდეს 
თანმიმდევრულად (მაგ. ციტოლოგია, რასაც მოჰყვება კოლპოსკოპია ბიოფსიით). 
სხვა ტრიაჟის ტესტები ამჟამად გადის კლინიკურ შეფასებას და შეიძლება დაემატოს 
ამ გაიდლაინს მოგვიანებით, როგორც „ცოცხალი გაიდლაინების“ პროცესის ნაწილი. 

ვიზუალური დათვალიერება ძმარმჟავას გამოყენებით (VIA): VIA ტესტირება 
იყენებს საშვილოსნოს ყელზე განზავებული ძმარმჟავას ხსნარის აპლიკაციას, 
რომლის შემდეგაც ხდება ყელის დათვალიერება გადიდების (კოლპოსკოპის) გარეშე, 
რათა გამოავლინოს ძმარმავა-თეთრებადი დაზიანებები, რომლებიც საჭიროებენ 
მკურნალობას (მაგ. აბლაციას ან ამოკვეთას) ან შემდგომ შეფასებას. VIA-ს გამოყენება 
ქალებში, როდესაც აღარ ჩანს ტრანსფორმაციის ზონა  ან აქვთ მენოპაუზა არ არის 
მიზანშეწონილი.  

ვიზუალური დათვალიერება ლუგოლის ხსნარის გამოყენებით  (VILI): VILI 
ტესტირება იყენებს საშვილოსნოს ყელზე ლუგოლის ხსნარის აპლიკაციას, რომლის 
შემდეგაც ისევე, როგორც VIA-ს შემთხვევაში ხდება ყელის დათვალიერება 
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გადიდების გარეშე და იოდნეგატიური უბნების გამოვლენა. ამ მეთოდის გამოყენება 
არაინფორმაციულია, როდესაც აღარ ჩანს ტრანსფორმაციის ზონა. 

კოლპოსკოპია: კოლპოსკოპია გამოიყენება ტრანსფორმაციის ზონის ეპითელიუმის 
შესაფასებლად, პათოლოგიის კერის გამოსავლენად და, საჭიროების შემთხვევაში, 
ბიოფსიის ან მკურნალობის ჩასატარებლად. ის არ გამოიყენება როგორც სკრინინგის 
საშუალება. კოლპოსკოპია ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას პირველადი 
დადებითი სკრინინგული ტესტის შემდეგ, მკურნალობის მეთოდის შესარჩევად 
(აბლაციური/ექსციზიური). 

ტრანსფორმაციის ზონა: საშვილოსნოს ყელის უბანი, სადაც ცილინდრული 
ეპითელიუმი იცვლება და/ან ჩანაცვლებულია მეტაპლაზიური ბრტყელი 
ეპითელიუმით (ბრტყელუჯრედული მეტაპლაზია). 

ეს შეესაბამება საშვილოსნოს ყელის რეგიონს, რომელიც მოიცავს უბანს ძველ და 
ახალ SCJ-ს შორის.  

ტრანსფორმაციის ზონის ტიპები: ტრანსფორმაციის ზონის ხილვადობის და 
მდებარეობიდან გამომდინარე გამოყოფენ შემდეგ ტიპებს: 

 ტიპი 1: მთელი ტრანსფორმაციის ზონა ხილულია.  ტრანსფორმაციის ზონა 
მთლიანად ჩანს და მხოლოდ ექტოცერვიქსზეა; 

 ტიპი 2: მთელი ტრანსფორმაციის ზონა ხილულია. ტრანსფორმაციის ზონა 
მთლიანად ჩანს და აქვს ენდოცერვიქსული კომპონენტი; 

 ტიპი 3: ტრანსფორმაციის ზონა არ არის მთლიანად ხილული. ტრანსფორმაციის 
ზონა ვრცელდება ენდოცერვიქსულ არხში და სრულად არ ჩანს. 

ტრანსფორმაციის ზონის დიდი მარყუჟით ამოკვეთა (LLETZ): ამოკვეთის 
(ექსციზიოს) მეთოდი, რომელიც ტარდება CIN-ის სამკურნალოდ. ტრანსფორმაციის 
ზონის დაზიანებით რეზექციისთვის გამოიყენება მავთულის მარყუჟის ელექტროდი, 
რომელიც იკვებება ელექტროქირურგიული ხელსაწყოთი (ESU). ამ დროს ხდება 
მთლიანი ტრანსფორმაციის ზონის (არა მხოლოდ დაზიანების) ამოკვეთა 
ჯანმრთელი ქსოვილის ფარგლებში, რათა უზრუნველყოფილი იყოს დაავადებისგან 
თავისუფალი მინიმუმ 2-3 მმ სიგანის კიდე და აგრეთვე კრიპტების ამოღება სრულ 
სიღრმეზე.  LLETZ გამოიყენება როგორც დიაგნოსტიკური, ასევე თერაპიული 
ჩარევებისთვის და უპირატესად ტარდება ადგილობრივი ანესთეზიის გამოყენებით. 

მარყუჟის ელექტროქირურგიული ამოკვეთის პროცედურა (LEEP): იხილეთ LLETZ-ის 
განმარტება ზემოთ. ეს ორი ტერმინი ერთმანეთის სინონიმებია. 

სკალპელით კონიზაცია (CKC): საშვილოსნოს ყელის ნაწილობრივი, კონუსური 
მოკვეთა მათ შორის ექტოცერვიქსის და ენდოცერვიქსის, სკალპელის გამოყენებით. 
იგი ჩვეულებრივ ტარდება ზოგადი ანესთეზიით საავადმყოფოში. ამოღებული 
ქსოვილის რაოდენობა დამოკიდებულია ტრანსფორმაციის ზონის ზომაზე და ტიპზე.  

საშვილოსნოს ყელის აბლაციური  მკურნალობა: ტარდება CIN-ის სამკურნალოდ, 
რა დროსაც ხდება საშვილოსნოს ყელის ტრანსფორმაციის ზონის დესტრუქცია 
(განადგურება) სხვადასხვა მეთოდებით. 

თერმული აბლაცია (ცივი კოაგულაცია): საშვილოსნოს ყელის დაზიანებული 
ქსოვილის განადგურება ძალიან მაღალი ტემპერატურით, რომელიც ჩვეულებრივ 
გამოიყენება ჰიპერთერმიის დროს (ქსოვილის ტემპერატურის მომატება მინიმუმ 100 
°C-მდე). 
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დიათერმოკოაგულაცია: წარმოადგენს მეთოდს, როდესაც საშვილოსნოს ყელის 
ეპითელიუმის დესტრუქციისათვის გამოიყენება სითბური ზემოქმედება 2-3 მმ-ს 
სიღრმეზე. 

კრიოთერაპია: ჰიპოთერმიის გამოყენება საშვილოსნოს ყელზე კრიოზონდის 
დატანით და მის მიერ დაფარული დაზიანებული უბნების (ნორმალურ უბნებთან 
ერთად) გაყინვით. ეს არის აბლაციური მკურნალობის კიდევ ერთი ფორმა. 

არაადეკვატური (არადამაკმაყოფილებელი) ციტოლოგია: ციტოლოგიური 
მასალის შეფასება ვერ ხერხდება, რომლის მიზეზიც შესაძლოა იყოს უჯრედების 
სიმცირე, მათი არასაკმარისი ფიქსაცია, სისხლით და ექსუდატით უჯრედების 
დაფარვა. 

არაადეკვატური HPV ტესტი: ლაბორატორია ვერ ამუშავებს სკრინინგის ტესტის 
ნიმუშს, რისი მიზეზიც შესაძლოა იყოს ნიმუშის შეუფერებლობა HPV ტესტისათვის, 
უჯრედების არასაკმარისი რაოდენობა, სისხლის ჭარბი შემცველობა, ტესტ-სინჯარის 
ვადის გასვლა, ტესტ-სინჯარის დაზიანება, მისი არასწორი მონიშვნა. 

არაადეკვატური კოლპოსკოპია: საშვილოსნოს ყელის შეფასება ვერ ხერხდება, რისი 
მიზეზიც შესაძლოა იყოს სისხლისდენა, ანთება და ნაწიბური, რომელიც ართულებს 
ყელის სრულ ვიზუალიზაციას. 

 

 

1.  შესავალი  

საშვილოსნოს ყელის კიბო ქალთა სიკვდილობის ერთ-ერთი წამყვანი მიზეზია, 
როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოში. ის მნიშვნელოვან პრობლემას უქმნის 
ერთი მხრივ, ქალთა ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს, ხოლო მეორე მხრივ, 
სახელმწიფოს, რომელსაც ასეთი პაციენტების სამკურნალოდ მნიშვნელოვანი 
ფინანსური რესურსი ესაჭიროება. 2020 წელს, მსოფლიოში, დაახლოებით 604 000 
ქალს დაუდგინეს საშვილოსნოს ყელის კიბო და დაახლოებით 342 000 ქალი 
გარდაიცვალა ამ დაავადებით. საშვილოსნოს ყელის კიბო ყველაზე ხშირად 
დიაგნოზირებული კიბოა 23 ქვეყანაში, ხოლო 36 ქვეყანაში, ძირითადად, 
განვითარებად ქვეყნებში, წარმოადგენს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილობის წამყვან 
მიზეზს.  

საშვილოსნოს ყელის კიბოს შემთხვევათა უმრავლესობა შესაძლებელია თავიდან 
იქნას აცილებული კიბოსწინა პათოლოგიების დროული გამოვლენით და 
მკურნალობით. უკვე კარგად ცნობილი ფაქტია, რომ საშვილოსნოს ყელის 
ციტოლოგიაზე დაფუძნებული სკრინინგით შესაძლებელია აღნიშნული 
პათოლოგიების გამოვლენა (IARC 2005) და სწორედ ციტოლოგიური სკრინინგის 
დამსახურებაა, ბოლო ორმოცდაათი წლის განმავლობაში, საშვილოსნოს ყელის 
კიბოს ავადობის და სიკვდილობის დრამატული შემცირება იმ განვითარებულ 
ქვეყნებში, სადაც დანერგილი იყო მაღალი ხარისხის ორგანიზებული სკრინინგ 
პროგრამები.  

უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში, ახალ მეცნიერულ აღმოჩენებზე და 
მაღალი ხარისხის კვლევებზე დაყრდნობით, საშვილოსნოს ყელის კიბოს 
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ეტიოლოგიური ფაქტორის - ადამიანის პაპილომა ვირუსის (HPV) ტესტი ფართოდ 
განიხილება საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის ალტერნატიულ ტესტად.  

საშვილოსნოს ყელის ინვაზიური კიბოს ინციდენტობა გაცილებით ნაკლებია 
ონკოგენური HPV ტესტის სკრინინგის შემდეგ, ვიდრე ციტოლოგიურ ტესტზე 
დაფუძნებული სკრინინგის შემდეგ, რაც წარმოადგენს HPV სკრინინგის ეფექტურობის 
პირდაპირ მტკიცებულებას. სწორედ ამიტომ, 2013 წელს WHO-მ HPV ტესტი 
სკრინინგულ ტესტად აღიარა.   

ამ გამოცდილების გათვალისწინებით, ევროპის ქვეყნებმა შეიმუშავეს „საშვილოსნოს 
ყელის კიბოს სკრინინგის ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო 
/გაიდლაინის მეორე გამოცემა - დამატებები“, რომელიც 2015 წელს ევროპის საბჭომ 
დაამტკიცა სარეკომენდაციო სახელმძღვანელოდ წევრი ქვეყნებისათვის და ამ 
დოკუმენტზე დაყრდნობით, ევროპის ქვეყნებმა დაიწყეს საშვილოსნოს ყელის კიბოს 
სკრინინგის მოდელის ცვლილება ციტოლოგიური სკრინინგიდან HPV სკრინინგზე 
გადასვლით.  

2020 წელს საშვილოსნოს ყელის კიბოს ელიმინაციის დასაჩქარებლად ჯანმო-მ  
დასახა სტრატეგია,  რომელიც 2030 წლისათვის მოიცავს შემდეგ სამ სამიზნეს: 9-12 
წლის ასაკის გოგონათა 90%-ის ვაქცინაციას ადამიანის პაპილომავირუსის (HPV) 
ვაქცინით, სამიზნე ჯგუფის ქალების 70%-ის ჩართულობას მაღალი ხარისხის ტესტით 
ჩატარებულ სკრინინგში (თუნდაც ორჯერ 35 და 45 წლის ასაკში) და დადებითი 
სკრინინგის ტესტის ან საშვილოსნოს ყელის დაზიანების მქონე ქალების 90%-ის 
სათანადოდ მართვას და მკურნალობას.  

ამგვარად, საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციის მიზნით საჭირო გახდა 
სკრინინგისა და მკურნალობის არსებული რეკომენდაციების განახლება და 
ალგორითმების გამარტივება. WHO-ს ექსპერტების მიერ შემუშავებული იქნა 
რეკომენდაციები და „კარგი პრაქტიკის“ დებულებები, როგორც ზოგადი პოპულაციის, 
ისე აივ-ინფიცირებული ქალებისთვის, რამაც ჰპოვა ასახვა გაიდლაინში: „WHO 
guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer 
prevention“, second edition 2021.  

ამ გლობალური სტრატეგიის კონტექსტში, ქვეყნები ანახლებენ  საშვილოსნოს ყელის 
კიბოს პრევენციის,  მართვის და მკურნალობის პროტოკოლებს.  

საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციის მიზნით, ქალებს შეიძლება ჩაუტარდეთ 
სკრინინგი სხვადასხვა ტესტების გამოყენებით, საშვილოსნოს ყელის კიბოსწინა 
დაავადების განვითარების რისკის გამოსავლენად (იხ. ცხრილი 1). საშვილოსნოს 
ყელის ინტრაეპითელური ნეოპლაზია (CIN) ხასიათდება უჯრედული ცვლილებებით 
საშვილოსნოს ყელის ტრანსფორმაციის ზონაში. CIN ჩვეულებრივ გამოწვეულია 
ადამიანის პაპილომავირუსის (HPV) ინფექციით. საშვილოსნოს ყელის კიბოს 70%-ზე 
მეტ შემთხვევაში გვხვდება მაღალი რისკის HPV მე-16 და მე 18 შტამი (3,4). CIN1 
დაზიანებები - ასევე მოხსენიებული, როგორც დაბალი ხარისხის ბრტყელუჯრედული 
ინტრაეპითელური დაზიანებები - არის HPV ინფექციების მორფოლოგიური ასახვა.  
CIN2/3 დაზიანებები - ასევე მოხსენიებული, როგორც მაღალი ხარისხის 
ბრტყელუჯრედული ინტრაეპითელური დაზიანებები - შეესაბამება საშვილოსნოს 
ყელის კიბოსწინა მდგომარეობებს, რომელიც მკურნალობის გარეშე შეიძლება 
გადაიზარდოს საშვილოსნოს ყელის კიბოში.  
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საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის ტრადიციული მეთოდი იყო ციტოლოგია 
(პაპანიკოლაუს ტესტი, ასევე, ცნობილი, როგორც პაპ ნაცხი/ტესტი). როდესაც 
ციტოლოგიის შედეგები დადებითია, დიაგნოზი დასტურდება კოლპოსკოპიით და 
საეჭვო დაზიანების უბნიდან აღებული ბიოფსიური მასალის ჰისტოლოგიური 
კვლევით, რის შემდეგაც ტარდება შესაბამისი მკურნალობა. ქვეყნებში, სადაც 
ეფექტურია ციტოლოგიაზე დაფუძნებული საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის 
და მკურნალობის პროგრამები, საშვილოსნოს ყელის კიბოსგან სიკვდილობა ხუთჯერ 
შემცირდა ბოლო 50 წლის განმავლობაში (6).  

ბოლო 15 წლის განმავლობაში დანერგილი ახალი სკრინინგის ტესტები მოიცავს 
ვიზუალურ დათვალიერებას ძმარმჟავას გამოყენებით (VIA) და მოლეკულურ, 
ძირითადად, მაღალი რისკის HPV დნმ-ზე დაფუძნებულ ტესტებს, რომლებიც ყველა 
პირობებში შეიძლება იყოს გამოყენებული (ცხრილი 1). ახლახან შემუშავდა კიდევ 
უფრო ახალი ტესტები და ტექნიკა: (i) სხვა მოლეკულური ტესტები, როგორიცაა HPV მ 
რნმ, ონკოპროტეინების გამოვლენა ან დნმ-ის მეთილაცია; (ii) ციტოლოგიურ 
ნიმუშებზე ჩატარებული უფრო ობიექტური ტესტები, როგორიცაა p16/Ki-67 ორმაგი 
შეღებვა; და (iii) უფრო მოწინავე ვიზუალური დათვალიერების ტესტები 
დაფუძნებული ხელოვნური ინტელექტის/მანქანური სწავლების პლატფორმებზე 
(მაგ. ციფრული სურათების ავტომატური ვიზუალური შეფასება) (8–11). 

ცხრილი 1. საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის არსებული და სამომავლო 

ტესტების სამი ვარიანტი 

 

მოლეკულური ტესტები ციტოლოგიური 
ტესტები 

ვიზუალური 
დათვალიერების 
ტესტები 

ნუკლეური მჟავის 
ამპლიფიკაციის ტესტები 
(a): 

 მაღალი რისკის HPV დნმ 

 მ რნმ 

 

 

დნმ მეტილაცია (b)  

 

პროტეინის ბიომარკერები 
(b) 

 HPV ანტისხეულები 

 ონკოპროტეინები 

ჩვეულებრივი პაპ 
ტესტი (a) 

 

სითხეზე 
დაფუძნებული 
ციტოლოგია ( LBC) (a) 

 

p16/Ki-67 ორმაგი 
შეღებვა (a) 

 ვიზუალური 
დათვალიერება 
ძმარმჟავას ხსნარით ან 
ლუგოლის ხსნარით 
(VIA/VILI) (a) 

 შეუიარაღებელი 
თვალით 

 კოლპოსკოპით ან 
კამერით 
გადიდებული 

 

ავტომატიზირებული 
ვიზუალური შეფასება 
ციფრული სურათების (b) 

a - არსებული ტესტები, b - მომავლის ტესტები 

ადეკვატური სკრინინგის პირობებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს ინციდენტობა 
დაბალია. სკრინინგის პროტოკოლების შედარების დროს საკვანძო საკითხი არის 
ჰიპერდიაგნოსტიკის და არასაჭირო მკურნალობის ალბათობა. ხომ არ ტარდება 
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ისეთი დაზიანების მკურნალობა, რომელმაც, შესაძლოა, სკრინინგის არ ჩატარების 
შემთხვევაში, სპონტანური რეგრესი განიცადოს და არ პროგრესირდეს ინვაზიურ 
კიბოში. იმ დაზიანებების ინდივიდუალური იდენტიფიცირება, სადაც ადგილი აქვს 
ჰიპერდიაგნოსტიკას, შეუძლებელია, თუმცა მათი რაოდენობრივად  დათვლა 
შესაძლებელია იმის მიხედვით, თუ რამდენი კიბოსწინა დაზიანების გამოვლენა 
მოხდა  სკრინინგის ორ ან მეტ რაუნდში, რანდომიზებული კვლევების,  როგორც HPV,  
ასევე ციტოლოგიური ტესტირების  ჯგუფში (Ronco and  Segan 2007).  

დღესდღეობით, ხელმისაწვდომია 150 სახეობის HPV ტესტი და მნიშვნელოვანია, 
მათგან რომელი იქნება გამოყენებული პირველადი HPV სკრინინგისთვის.  
იმისათვის, რომ ტესტ სისტემა ჩაითვალოს პირველადი სკრინინგისთვის 
გამოსადეგად, ექვივალენტურობის კრიტერიუმები უნდა იქნეს შედარებული  
ვალიდურ ტესტ სისტემასთან (Meijer et al. 2009). 

რადგან HPV ინფექციის გავრცელება მკაცრად დამოკიდებულია ასაკზე, 
რეკომენდებული ასაკობრივი დიაპაზონი და სკრინინგის ინტერვალი 
განსხვავებულია ციტოლოგიაზე დაფუძნებული პირველადი სკრინინგისგან. 
მნიშვნელოვანია სკრინინგის დადებითი და უარყოფითი მხარეების სისტემური 
შეფასება, რაც, თავის მხრივ მოიცავს სკრინინგის ინტერვალს სხვადასხვა ასაკობრივ 
ჯგუფში და დაწყების და დასრულების პერიოდებს.   

HPV პირველადი სკრინინგის პირობებში, ქალების მიერ თვითაღებული ნიმუშის 
გამოყენებამ შესაძლოა დადებითი ზეგავლენა იქონიოს ორგანიზებულ სკრინინგში 
ქალთა მეტ ჩართულობაზე. ვინაიდან, აღნიშნული მეთოდით CIN3+ დაზიანების 
უკეთესი მგრძნობელობით და სპეციფიურობით გამოვლენის შესახებ 
ექვივალენტურობის ხანგრძლივი დროის დაკვირვების შედეგები არ არსებობს, 
მეთოდის დანერგვა კარგად უნდა იქნეს დაგეგმილი და შეფასებული. 

 სკრინინგის ახალი მეთოდის ან არსებულის მოდიფიკაციის დანერგვისთვის 
გათვალისწინებული უნდა იყოს ჯანდაცვის სისტემის ეკონომიკური ფაქტორები. 
მოსალოდნელი სარგებელი სასურველია მიღწეული იქნეს არსებული რესურსის 
საფუძველზე. მნიშვნელოვანია განისაზღვროს სკრინინგის ხარჯთეფექტურობა 
სკრინინგის ტესტების, სამედიცინო პროცედურების ღირებულების 
გათვალისწინებით იმ მოცემულ პირობებში, სადაც იგეგმება ახალი სკრინინგის 
პროგრამის იმპლემენტაცია. 

2. მტკიცებულება პირველადი HPV სკრინინგის სიზუსტისა და 

შედეგების შესახებ 

2.1. HPV ტესტის სიზუსტის შეფასება ჯვარედინ-სექციური (ერთმომეტიანი) 

კვლევით  

HPV ტესტის ჯვარედინ-სექციურ სიზუსტეზე მსჯელობა შესაძლებელია ჯვარედინ- 
სექციურ (ერთმომენტიან) და რანდომიზებულ კონტროლირებად კვლევებზე 
დაყრდნობით, სადაც ქალებს უტარდებოდათ HPV დნმ ტესტი, ციტოლოგიური ტესტი 
(როგორც სითხეზე დაფუძნებული, ისე ჩვეულებრივი) ან კო-ტესტირება. ტესტის 
მგრძნობელობის და სპეციფიურობის შესაფასებლად, გამოყენებული იყო კვლევაში 
ჩართვის შემდეგი კრიტერიუმები: 1. ყველა CIN 2+ დაზიანება უნდა ყოფილიყო 
კოლპოსკოპიით და ბიოფსიით დადასტურებული; 2. დიაგნოზის შემდგომი 
ვერიფიკაცია ხდებოდა მხოლოდ სკრინინგ პოზიტიურ ქალებში, იმ პირობის 
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გათვალისწინებით, რომ მანამდე არსებული ტესტები იყო ნეგატიური და არ ჰქონდათ 
წინამორბედი CIN2  ან მეტი დაზიანება; 3. რანდომულად შერჩეული სკრინინგ 
ნეგატიური ქალების ნიმუშები გადიოდა დამატებით შემოწმებას. შედარებითი 
მგრძნობელობის შეფასებისთვის გამოიყენებოდა მგრძნობელობის და CIN2+ 
გამოვლენის სიხშირის შეფარდება.  

ჯვარედინ-სექციურ სიზუსტეზე დაყრდნობით ჩატარებული მეტაანალიზების 
თანახმად დადგინდა, რომ პირველად HPV ტესტზე დაფუძნებულ სკრინინგს აქვს 
მეტი მგრძნობელობა, გამოავლინოს კიბოსწინა დაზიანებები CIN2+ და CIN3+, ვიდრე 
პირველად ციტოლოგიაზე დაფუძნებულ სკრინინგს. თუმცა, HPV ტესტს აქვს ნაკლები 
სპეციფიურობა, რაც ზრდის დადებითი ტესტების რაოდენობას, განსაკუთრებით კი 
ახალგაზრდა ასაკის ქალებში (Arbyn et al. 2012; Cuzick et al. 2008a; Koliopoulos et al. 
2007; Ronco et al. 2008). 

ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში ჩატარებული კვლევების მიხედვით, HPV ტესტის 
მგრძნობელობა  CIN2+ დაზიანების გამოსავლენად იყო 96% (95% CI, 95–98%), ხოლო 
სპეციფიურობა 91% (95% CI, 90–93%). სულ სკრინინგ-გავლილი პოპულაციის 10% (95% 
CI, 8–12%) იყო HrHPV  პოზიტიური HC2 ტესტის გამოყენებით. 1.5% (95% CI, 1.1–1.9%) 
ჰქონდა CIN2+ დაზიანება, ხოლო 1.1% (95% CI, 0.8–1.3%) ჰქონდა CIN3+ დაზიანება  
(Arbyn et al. 2012). 

11 ევროპული და ჩრდილოეთ ამერიკის სკრინინგული კვლევის თანახმად,  CIN2+ და 
CIN3+- ის გამოვლენისთვის HPV (HC2)-ის მგრძნობელობა, საშუალოდ, იყო 37%-ით  
(95% CI, 22-54%) და 43%-ით (95% CI, 15-77%) მაღალი, ვიდრე ციტოლოგიური 
სკრინინგის. ყველა მსგავსი კვლევის შეჯამებულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ HPV 
ტესტირების  მგრძნობელობა უფრო მაღალი იყო, ციტოლოგიასთან შედარებით.  

HC2-ის და GP5+/6+ პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის (PCR)  სპეციფიურობა CIN2+, 
დაზიანების გამორიცხვის მიზნით, მნიშვნელოვნად დაბალი იყო, ვიდრე 
ციტოლოგიის  (Arbyn et al. 2012). 

ციტოლოგიის და HC2 (კო-ტესტირება) კომბინაციის გამოყენებით,  მგრძნობელობა 
42%-ით (95% CI, 36–48%) და 33%-ით (95% CI, 29–37%) მაღალი იყო CIN2+ და CIN3+ 
დაზიანების გამოვლენისთვის, ხოლო სპეციფიურობა 6%-ით (95% CI, 6-7%) და 8%-ით  
(95% CI, 7–9%) დაბალი, ვიდრე მხოლოდ ციტოლოგიური სკრინინგის შემთხვევაში 
(Arbyn et al. 2012). 

HPV პირველადი სკრინინგის პოტენციური ზიანი მოიცავს დადებითი ტესტის 
შედეგების და კოლპოსკოპიაზე რეფერალების მნიშვნელოვნად გაზრდილ 
მაჩვენებლებს HPV სკრინინგის პირველ რაუნდში  (Bulkmans et al. 2007; Kitchener et al. 
2009b; Kitchener et al. 2011; Rijkaart et al. 2012; Ronco et al. 2006b; Ronco et al. 2010). ეს 
რისკები განსაკუთრებით გამოხატულია 35 წელზე უმცროსი ასაკის ქალებში. 
ამასთანავე, რანდომიზებული კვლევების თანახმად, ციტოლოგიაზე დაფუძნებული 
სკრინინგის  კოლპოსკოპიაზე რეფერალი მსგავსია  HPV პირველადი სკრინინგისა, 
სადაც გამოიყენებოდა  ციტოლოგიური ტრიაჟი HPV-ის დადებითი ტესტის მქონე 
ქალებისათვის.  

იმისათვის, რომ პირველად HPV სკრინინგის პროგრამაში მიღწეულ იქნას ბალანსი 
პოტენციურ სარგებელსა და ზიანს შორის,  იგი რეკომენდებულია ჩატარდეს მხოლოდ  
ორგანიზებული სკრინინგის მოდელით. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საშვილოსნოს 
ყელის კიბოს სკრინინგის პროგრამებში გამოიყენებული იყოს მხოლოდ ისეთი 
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პირველადი HPV ტესტი, რომელიც დადასტურებულად მუდმივად მაღალ 
მგრძნობელობას ავლენს CIN2+ და CIN3+ დაზიანებების აღმოსაჩენად და ნაკლებ 
მგძნობიარეა კლინიკურად უმნიშვნელო გარდამავალი HPV ინფექციების 
გამოსავლენად. HPV ტესტირება უნდა ჩატარდეს ავტორიზებული ორგანიზაციების 
მიერ აკრედიტებულ, საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით მოწყობილ  
ლაბორატორიებში. 

2.2 HPV პირველადი სკრინინგის ხანგრძლივი რანდომიზებული კონტროლირებადი 

კვლევების შედეგები 

2.2.1   CIN3+ და კიბოს ინციდენტობის შემცირება  

ოთხი რანდომიზებული კონტროლირებადი კვლევის შედეგების თანახმად, 
მიუხედავად სკრინინგ პოზიტიური ქალების მართვის სხვადასხვა პროტოკოლის 
გამოყენებისა, გამოვლინდა CIN3+ დაზიანების მნიშვნელოვანი  შემცირება, იმ 
ქალებში, სადაც პირველად ტესტად გამოყენებული იყო HPV  და არა ციტოლოგიური 
ტესტი პირველ რაუნდში DRR (0.43; 95% CI,  0.33–0.56). ციტოლოგიასთან შედარებით, 
HPV პირველადი სკრინინგის შედეგად CIN2 და CIN3-ის ინციდენტობის შემცირება  
სკრინინგის მეორე რაუნდში, აჩვენებს, რომ ციტოლოგიურ სკრინინგთან შედარებით, 
HPV ტესტზე დაფუძნებული სკრინინგი საშუალებას იძლევა უფრო ადრე 
გამოვლინდეს პერსისტული CIN2 და CIN3. HPV პირველადი სკრინინგი, ციტოლოგიურ 
პირველად სკრინინგთან  შედარებით, უზრუნველყოფს უფრო მეტ დაცვას ინვაზიური 
საშვილოსნოს ყელის კიბოს შემთხვევებისგან.  (Arbyn et al. 2012; Kitchener et al. 2009b; 
Kitchener et al. 2011; Naucler et al. 2009; Rijkaart et al. 2012; Ronco et al. 2010). 

ინდოეთში ჩატარებული კვლევის თანახმად, რომელიც არ მოიცავდა სკრინინგის 
შემდგომ რაუნდებს, მაგრამ აწარმოებდა შემდგომ დაკვირვებას ქალებზე, კიბოს 
რეგისტრის საფუძველზე, საშვილოსნოს ყელის კიბოს ავადობის და სიკვდილობის  
შემცირება დაფიქსირდა HC2-სკრინინგის ჯგუფის ქალებში, განსხვავებით 
საკონტროლო ჯგუფისა, სადაც არ იყო ჩატარებული სკრინინგი (Sankaranarayanan et 
al. 2009). კვლევებში, სადაც შეადარეს ციტოლოგიით ან VIA ტესტით დასკრინული 
ქალთა პოპულაცია დანარჩენებს (რომელთაც სკრინინგი არ გაუვლიათ), კიბოს 
შემთხვევების მნიშვნელოვანი კლება არ დაფიქსირდა. 

2.2.2 დადებითი ტესტის შედეგები, განმეორებითი ტესტები და კოლპოსკოპიაზე 

მიმართვები 

POBASCAM კვლევის თანახმად  (Bulkmans et al. 2007) HPV ინტერვენციის ჯგუფში, 
კოლპოსკოპიაზე მიმართვიანობის მაჩვენებელი მეორე რაუნდში გაცილებით 
დაბალი იყო (1.0%), ვიდრე პირველ რაუნდში (2.3%) და საკონტროლო ჯგუფში (1.3% 
და 1.5% პირველ და მე-2 რაუნდებში შესაბამისად). იმ კვლევებში, სადაც  HPV 
დადებითი ქალების კოლპოსკოპიაზე პირდაპირი გადამისამართება (NTCC) ხდებოდა, 
ბიოფსიების რაოდენობა იყო მეტი, ვიდრე იმ კვლევებში სადაც გამოიყენებოდა HPV 
დადებითი ქალების ციტოლოგიური ტრიაჟი (Swedescreen, ARTISTIC, POBASCAM*).            

2.2.3 კიბოსწინა პათოლოგიების ჰიპერდიაგნოსტიკა  

მაღალი ხარისხის დაზიანებების შემთხვევების მატება HPV პირველადი სკრინინგის 
დროს, შეიძლება აიხსნას ან გადაჭარბებული დიაგნოსტიკით  ან  დროის მოგებით 
(ადრეული დიაგნოსტიკით) HPV  ციტოლოგიურ სკრინინგთან შედარებით, ან ორივე 
ფაქტორით ერთდროულად. NTCC კვლევის თანახმად, სამჯერ მეტი CIN2 დაზიანება 
გამოვლინდა HPV სკრინინგის ჯგუფში, ციტოლოგიურ სკრინინგთან შედარებით, 35 
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წლამდე ასაკის  ქალებში. ეს მკაცრად ადასტურებს, რომ ახალგაზრდა ქალებში HPV 
პირველადი სკრინინგი განაპირობებს პოტენციურად რეგრესირებადი CIN2-ის 
მნიშვნელოვნად გადაჭარბებულ დიაგნოსტიკას (Carozzi F et al.2012)   

ზემოხსენებული მტკიცებულებები მიუთითებს არაპროგრესირებადი CIN2+ 
დაზიანების გადაჭარბებულ დიაგნოზზე (Naucler et al. 2007; Rijkaart et al. 2012; Ronco 
et al. 2010). HPV პირველადი სკრინინგი, ციტოლოგიურ სკრინინგთან შედარებით, 35 
წელზე უფროსი ასაკის ქალებში, იწვევს არაპროგრესირებადი დაზიანებების 
გამოვლენის მხოლოდ მცირედ ზრდას, მაგრამ  შეიძლება გამოიწვიოს პოტენციურად 
რეგრესირებადი CIN2-ის გადაჭარბებული დიაგნოსტიკა ახალგაზრდა ქალებში. 

დასკვნები   

მაშასადამე, HPV პირველადი სკრინინგის დადებით მიღწევად, ციტოლოგიურ 
სკრინინგთან შედარებით, შეიძლება ჩაითვალოს: უფრო მაღალი მგრძნობელობა, 
საშვილოსნოს ყელის კიბოსწინა პათოლოგიების უკეთ გამოვლენის შესაძლებლობა, 
საშვილოსნოს ყელის კიბოს განვითარებისგან მეტი დაცვა, CIN2 და CIN3 დაზიანების  
ტვირთის შემცირება, პერსისტული HPV ინფექციის  ადრეული გამოვლენით.   

HPV პირველადი სკრინინგის პოტენციური ზიანი მოიცავს: დადებითი ტესტის 
შედეგების, კოლპოსკოპიაზე მიმართვიანობის და ბიოფსიების მატებას, ასევე 
არაპროგრესირებადი CIN2+ დაზიანებების გადაჭარბებულ გამოვლენას. ეს რისკები 
განსაკუთრებით გამოხატულია ახალგაზრდა  ქალებში. ეს პოტენციური ზიანი 
შესაძლებელია  მნიშვნელოვნად შემცირდეს ან თავიდან იქნას აცილებული 
შასაბამისი სკრინინგის პოლიტიკის დანერგვით, მაგალითად, ციტოლოგიური 
ტრიაჟის გამოყენებით. 

ზემოხსენებული მტკიცებულებები ცხადყოფს HPV პირველადი სკრინინგის 
უპირატესობას, ციტოლოგიურ სკრინინგთან შედარებით, ეფექტური პროტოკოლის 
არსებობის პირობებში. 

3. სკრინინგის პოლიტიკა პირველადი HPV ტესტის გამოყენებით  

3.1   მხოლოდ HPV ტესტი თუ ციტოლოგიურ ტესტთან კომბინაციაში (კო-

ტესტირება) 

არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება იმისა, რომ კო-ტესტირებით (HPV და 
ციტოლოგია) უფრო მეტია ქრონიკული HPV ინფექციის გამოვლენის ალბათობა, 
ვიდრე მხოლოდ HPV პირველადი სკრინინგით. HPV ტესტირების მაღალი 
მგრძნობელობა (96%), გამოავლინოს CIN  დაზიანება, დაფიქსირდა ევროპასა და 
ჩრდილოეთ ამერიკაში ჩატარებული კო-ტესტირების კვლევებით. HPV ტესტირება 
ციტოლოგიასთან ერთად მინიმალურად უფრო მგრძნობიარეა, მაგრამ ნაკლებად 
სპეციფიური CIN2+/CIN3+ დაზიანების გამოსავლენად (Arbyn et al. 2012); (Ronco et al. 
2010). 

კვლევის შედეგებმა ცხადყო, რომ ≥35 ასაკის ქალებში, HPV ტესტი და ციტოლოგიური 
კო-ტესტირება არ არის უფრო გამართლებული მიდგომა, ვიდრე მხოლოდ HPV 
ტესტირება. რეგულარული კო-ტესტირება უფრო ძვირადღირებულია და მოითხოვს 
მეტ კოლპოსკოპიურ კვლევებს და ხასიათდება ნაკლები დადებითი პროგნოზული 
ღირებულებით  CIN2+ დაზიანების გამოსავლენად. მაშასადამე, საშვილოსნოს ყელის 
კიბოს სკრინინგის სტრატეგიის შემუშავებისთვის ერთი სახის პირველადი ტესტი: 
ციტოლოგიური ან HPV ტესტი უნდა იქნეს გამოყენებული  ასაკობრივი ჯგუფის 
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შესაბამისად, იმისათვის რომ თავიდან იქნეს აცილებული ზიანი  (Bulkmans et al. 2007, 
Leinonen et al. 2009). 

3.2 ასაკობრივი დიაპაზონი 

არსებული კველევების შედეგები ჯერ არ იძლევა საშუალებას, მკაცრად 
განისაზღვროს HPV პირველადი სკრინინგის ასაკობრივი დიაპაზონი. არსებული 
კვლევების თანახმად, HPV პირველად სკრინინგს ნამდვილად აქვს უპირატესობა 
ციტოლოგიურ სკრინინგთან შედარებით, პირველსავე რაუნდში გამოავლინოს CIN2+ 
და CIN3 + დაზიანება. სხვადასხვა კვლევების მიხედვით, აღინიშნული უპირატესობა 
სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში ვლინდება: 25-34  (Ronco et al. 2010), 32-38  (Naucler 
et al. 2007) და 29-56 წლის (Bulkmans et al. 2007) ასაკის ქალებში. უფრო ახალგაზრდა 
ქალთა ასაკობრივ ჯგუფში სარწმუნო კვლევები არ არსებობს და შესაბამისად არ არის 
შესაძლებლობა შედარდეს სკრინინგის ეფექტურობა. ასაკის დიაპაზონთან 
დაკავშირებული რეკომენდაციები სასურველია გადაიხედოს მაშინ, როდესაც უფრო 
მეტი ასაკ-სპეციფიური კვლევის შედეგი იქნება ცნობილი.  

3.2.1 პირველადი HPV სკრინინგის დაწყების ასაკი   

HPV  ინფიცირების რისკი, ქალის ასაკის მატებასთან ერთად, მცირდება (De Vuyst et al. 
2009). ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში ჩატარებული კვლევების თანახმად (Cuzick 
et al. 2006), სადაც შედარებული იყო HPV პირველადი ტესტის და ციტოლოგიური 
ტესტის მგრძნობელობა და სპეციფიურობა CIN2+ დაზიანების გამოსავლენად, 
დადგინდა, რომ 35 წლამდე ასაკში HPV ტესტის მგრძნობელობა იყო 97%, ხოლო 
ციტოლოგიური ტესტის 49%, 50 წლის ზევით  კი 98% და 78% შესაბამისად. რაც შეეხება 
HPV ტესტის და ციტოლოგიური ტესტის სპეციფიურობას CIN2+ დაზიანების 
გამოსავლენად, 35 წლამდე ასაკის ქალებში იყო 86% და 95%, ხოლო 50 წლის ზევით 
94% და 98% შესაბამისად. მაშასადამე, რაც უფრო ახალგაზრდაა ქალი, მით ნაკლებია 
HPV ტესტის სპეციფიურობა ციტოლოგიურ ტესტთან შედარებით.  

ოთხი ევროპული რანდომიზებული კვლევის შემაჯამებელმა ანალიზმა აჩვენა 
საშვილოსნოს ყელის კიბოს (მიკროინვაზიური და ინვაზიური კიბოს)  შემთხვევების 
მნიშვნელოვანი შემცირება, პირველადი HPV სკრინინგის პირობებში, სადაც ასევე 
ჩართული იყვნენ 30-34 წლის ასაკის ქალები (Ronco et al. 2014). 

HPV პირველადი სკრინინგის პოტენციურ ზიანად შესაძლებელია ჩაითვალოს 
მომატებული რეფერალი კოლპოსკოპიურ კვლევაზე, რომელიც მცირდება HPV 
ინფექციის პრევალენტობის შემცირებასთან ერთად 35 წელს ზევით ასაკის ქალებში. 
მაშასადამე, სკრინინგის პოლიტიკის დანერგვისას, მნიშვნელოვანია 
გათვალისწინებულ იქნეს HPV ასაკ-სპეციფიური პრევალენტობა.  

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ პირველად HPV ტესტზე დაფუძნებული 
სკრინინგი უფრო ეფექტურია ციტოლოგიურ სკრინინგთან შედარებით 30 წელზე 
უფროსი ასაკის ქალებში (Ronco et al. 2014). 35 წლამდე ასაკის ქალებში პირველად HPV 
სკრინინგის პირობებში იზრდება კოლპოსკოპიური რეფერალის ალბათობა და ასევე 
განმეორებითი ტესტირების ალბათობა იმავე რაუნდში (Rijkaart et al. 2012;Ronco et al. 
2006a; Ronco et al. 2008). ერთი რანდომიზებული კვლევის შედეგის თანახმად, სადაც 
HPV პოზიტიური ქალების პირდაპირი რეფერალი ხდებოდა კოლპოსკოპიურ 
კვლევაზე, 25-დან 29 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში აღინიშნა CIN2 დაზიანების 
მომატებული რაოდენობა (Ronco et al. 2010). პოტენციურად რეგრესირებადი 
დაზიანების არასაჭირო მკურნალობა, განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს, 
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ვინაიდან საშვილოსნოს ყელის ექსციზიური მკურნალობა ასოცირდება ორსულობის 
შესაძლო გართულებებთან (Arbyn et al. 2008b; Kyrgiou et al. 2006).  პრობლემა 
განსაკუთრებით აქტუალურია ახალგაზრდა ქალთა კატეგორიაში, სადაც 
ორსულობების ალბათობა მაღალია.  

არსებულ კვლევებზე დაფუძნებით, პირველადი HPV სკრინინგი შესაძლებელია 
რეკომენდებული იყოს 35 წლის და უფროსი ასაკის ქალებისათვის. პირველადი HPV 
სკრინინგი არ არის რეკომენდებული დაიწყოს 30 წლამდე (European guidelines for 
quality assurance in cervical cancer screening. Second edition : supplements. 2015)  WHO 
რეკომენდაციას უწევს საშვილოსნოს ყელის კიბოს რეგულარული სკრინინგის 
დაწყებას 30 წლის ასაკში ზოგადი პოპულაციის ქალებისათვის (ძლიერი 
რეკომენდაცია, მტკიცებულების საშუალო ხარისხი) (WHO guideline for screening and 
treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention, second edition. 2021). 
ციტოლოგიაზე დაფუძნებული საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი უნდა 
ჩატარდეს იმ ასაკობრივ კატეგორიაში, რომელიც სცდება HPV სკრინინგის ასაკის 
დიაპაზონს. 

3.2.2. პირველადი HPV სკრინინგის დასრულების ასაკი  

პირველადი HPV სკრინინგი უზრუნველყოფს უფრო ხანგრძლივ დაცვას, ვიდრე 
ციტოლოგიაზე დამყარებული სკრინინგი. ინტერვალი, HPV ნეგატიურ შემთხვევასა 
და ახალ CIN2+ დაზიანების წარმოქმნას შორის, მოითხოვს დროის გარკვეულ 
პერიოდს, რომელიც მოიცავს დროს HPV ინფექციის შეძენისათვის და დროს, 
რომელიც საჭიროა HPV ინფიცირებიდან CIN2+ დაზიანების განვითარებამდე. 
თეორიულად, HPV სკრინინგი უნდა შეწყდეს მაშინ, როდესაც სკრინინგ ნეგატიური 
ქალის ინფიცირების რისკი ძალიან დაბალია. პაპილომა ვირუსის მაღალონკოგენური 
ტიპებით ინფიცირების რისკი მკვეთრად იკლებს 45 წლის ასაკისთვის, ხოლო ამ 
ასაკის შემდეგ, სტაბილურად ნარჩუნდება (De Vuyst et al. 2009). იტალიასა და 
ნიდერლანდებში ჩატარებული 2 რანდომიზებული კონტროლირებადი კვლევის 
შედეგად დადგინდა, რომ ასაკთან ერთად HPV ინფიცირების რისკი კლებულობს და 
უნმიშვნელო რჩება 60 წლის ასაკისთვის (Veldhujizen et al. 2015). 

არ არის საკმარისი მტკიცებულება პირველადი HPV სკრინინგის შეწყვეტის ზედა 
ასაკობრივ ზღვარზე. (Ronco et al. 2010) კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, CIN2+ 
დაზიანების ალბათობა, სკრინინგის მეორე რაუნდში, 50-60 წლის ასაკობრივ ჯგუფში, 
მნიშვნელოვნად ნაკლებია, ვიდრე 35-დან 49 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში. 12572 
ქალიდან,  50-60 წლის ასაკობრივ ჯგუფში, HPV სკრინინგის მეორე რაუნდში, არც ერთი  
CIN3 დაზიანების შემთხვევა არ გამოვლინდა, მაშინ როდესაც ციტოლოგიური 
სკრინინგის ჯგუფში გამოვლინდა  მაღალი ხარისხის დაზიანების 5 შემთხვევა  (Ronco 
2010). ხანდაზმულ ასაკში შესაძლებელია მსჯელობა სკრინინგის ინტერვალის 
გახანგრძლივებაზე. არ არსებობს პირველადი HPV სკრინინგის ციტოლოგიურ 
სკრინინგზე ადრე შეწყვეტის საკმარისი მტკიცებულება.  სკრინინგის პოლიტიკის 
გასაუმჯობესებლად, მნიშვნელოვანია ჩატარდეს კვლევები 64 წელზე უფროსი ასაკის  
ქალების ჯგუფში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს ინციდენტობისა და სიკვდილობის 
მაჩვენებელების გამოსავლენად. 

დასკვნის სახით შესაძლებელია ითქვას, რომ საკმარისი მტკიცებულების 
არარსებობის გამო, ოპტიმალური ასაკი, როდესაც უნდა დასრულდეს   პირველადი 
HPV სკრინინგი, არ არსებობს. ამიტომ, რეკომენდებულია, HPV სკრინინგი, 
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ციტოლოგიური სკრინინგის მსგავსად, გაგრძელდეს 60 ან 65 წლამდე, იმ პირობით, 
რომ ქალს ბოლო HPV ტესტი ექნება უარყოფითი. 

3.3 სკრინინგის ინტერვალი პირველადი HPV სკრინინგის პირობებში  

რიგი კვლევების თანახმად, კიბოს შესაძლო განვითარების პერიოდი, უარყოფითი 
HPV ტესტის პირობებში, უფრო ხანგრძლივია, ვიდრე უარყოფითი ციტოლოგიური 
ტესტის პირობებში.  ევროპაში ჩატარებული შვიდი კოჰორტული კვლევის შედეგების 
შეჯამების შედეგად (Dillner et al. 2008), სადაც განისაზღვრა 6 წლის შემდეგ  CIN3+ 
დაზიანების განვითარების კუმულაციური რისკი, დადგინდა, რომ HPV უარყოფით 
ქალებში რისკი გაცილებით ნაკლები იყო (0.27%; 95% CI, 0.12–0.45%), ვიდრე PAP 
უარყოფით ქალებში (0.97%; 95% CI, 0.53–1.34%). CIN 3-ის განვითარების რისკი მაღალი 
იყო HPV 16 და 18 მაღალონკოგენური ტიპის ვირუსის მქონე ქალებში, შედარებით 
ნაკლები სხვა მაღალონკოგენური რისკის ვირუსის მქონე ქალებში, მაგრამ 
გაცილებით აღემატებოდა HPV ნეგატიური ტესტის მქონე ქალების რისკს (Khan et al. 
2005) 

ევროპის ქვეყნებში ციტოლოგიურ ტესტზე დაფუძნებული სკრინინგის ინტერვალი, 
ძირითადად, 3 წელია. საშვილოსნოს ყელის CIN3+ დაზიანების განვითარების 
კუმულაციური რისკი, ნეგატიური ციტოლოგიური ტესტით,  0.51%-ია (95% CI 0.23-
0.77%). შემდგომი ორი კოჰორტული კვლევით, CIN2+-ის  კუმულაციური რისკი HPV 
უარყოფით ქალებში სამი, ხუთი და რვა  წლის შემდეგ იყო 0.12%, 0.25% და 0.61% , 
ხოლო PAP უარყოფით ქალებში -  0.28%,0.48% და 1.04% შესაბამისად (Mesher et al. 
2010). 

მაშასადამე, კვლევების თანახმად, CIN2+-ის კუმულაციური სიხშირე, HPV უარყოფით 
ქალებში, სკრინინგის 5 წლიანი ინტერვალით, ნაკლებია, ვიდრე უარყოფითი 
ციტოლოგიური ტესტის მქონე ქალებში, სკრინინგის 3 წლიანი ინტერვალით. 

3.4 არაადეკვატური პირველადი HPV ტესტის მქონე ქალების მართვა 

HPV პირველად სკრინინგზე მიწვეულ ქალს, შესაძლოა, არ ჰქონდეს HPV ტესტის 
ადეკვატური შედეგი. სკრინინგის პროგრამამ უნდა შეძლოს წარმოქმნილი 
პრობლემების იდენტიფიცირება და მოგვარება. ხანდახან, HPV ტესტის შედეგი არის 
არაადეკვატური, რიგი ტექნიკური მიზეზების გამო. ქალები, რომლებსაც HPV ტესტის 
არაადეკვატური შედეგი აღენიშნებათ, მოწვეულნი უნდა იყვნენ  ახალი ნიმუშის 
ასაღებად ან ქალის სურვილის შემთხვევაში, დასაშვებია განხორციელდეს 
ციტოლოგიური ტესტირება, დამატებითი ნიმუშის აღების გარეშე, თუ ტექნიკურად 
იქნება შესაძლებელი მისი ჩატარება.  

3.5 პირველადი HPV ტესტის ადეკვატური შედეგების მქონე ქალების მართვა  

თუ ადეკვატურ პირობებში შესრულებული პირველადი HPV ტესტის შედეგი 
უარყოფითია, ქალს ეძლევა რეკომენდაცია მიიღოს მონაწილეობა სკრინინგის 
მომდევნო რაუნდში. თუ პირველადი HPV ტესტის შედეგი დადებითია, ქალის 
შემდგომი მართვა უნდა მოხდეს  პროტოკოლის მიხედვით. კვლევების თანახმად, 
სკრინინგის პროგრამებში პირველადი HPV ტესტის გამოყენებით ზედმეტი 
ინტერვენციების ალბათობა დიდია და ამის თავიდან აცილება შესაძლებელია  
კონკრეტული პოლიტიკის დანერგვით სკრინინგ პოზიტიურ ქალთა ტრიაჟის, 
რეფერალის და განმეორებითი ტესტირების შეთავაზებით. 
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მნიშვნელოვანია, რომ სკრინინგის პროგრამა მკაცრად აკონტროლებდეს HPV 
დადებითი ქალების შემდგომ მართვას. საჭიროა ტესტის შედეგების, ტრიაჟის, 
კოლპოსკოპიაზე მიმართვიანობის, ბიოფსიათა რაოდენობის და კიბოსწინა 
პათოლოგიების მკურნალობის მკაცრი მონიტორინგი, რათა მიღწეულ იქნეს ბალანსი, 
სკრინინგის სარგებელსა და პოტენციურ ზიანს შორის. 

დღესდღეობით არსებული, HPV დადებითი შემთხვევების მართვის პროტოკოლები 
განსხვავებულია სხვადასხვა ქვეყნებში და არ არის საკმარისი მტკიცებულება ყველა 
მოცემულობისთვის შეთავაზებული იქნეს ერთი კონკრეტული მიდგომა. 
წარმატებული სკრინინგისთვის უნდა დაიგეგმოს მოცემული ქვეყნისთვის მისაღები 
პროტოკოლი, სკრინინგის ინტერვალის, ტრიაჟის და კოლპოსკოპიური რეფერალის 
გათვალისწინებით, რომელიც დამყარებული იქნება ვალიდურ კვლევებზე. 

4.  დადებითი პირველადი HPV ტესტის მქონე ქალების ტრიაჟი 

CIN2+-ის გამოსავლენად, HPV ტესტი უფრო მგრძნობიარეა, მაგრამ ნაკლებად 
სპეციფიური, ვიდრე ციტოლოგიური ტესტი. ეს წარმოადგენს საფუძველს HPV-
დადებითი ქალების ტრიაჟისათვის,  კოლპოსკოპიურ კვლევამდე. შემოთავაზებულია 
და შესწავლილია ტრიაჟის სხვადასხვა მეთოდები, სხვადასხვა დონის 
მტკიცებულებებით. 

4.1. ციტოლოგიური ტრიაჟი 

ციტოლოგიური ტრიაჟი გულისხმობს HPV დადებითი ქალების ციტოლოგიურ 
კვლევას და მხოლოდ გამოვლენილი ციტოლოგიური ატიპიის (ASC-US+ ან LSIL+) 
შემთხვევაში, ქალის გადამისამართებას კოლპოსკოპიურ კვლევაზე. კვლევებში, HPV-
დადებით, მაგრამ ციტოლოგიით უარყოფით ქალებს, ჩვეულებრივ, ახალი HPV 
ტესტირება უტარდებოდათ  6-12 თვის შემდეგ და თუ HPV ინფექცია პერსისტირებდა, 
შემდეგ უტარდებოდათ კოლპოსკოპია. ეს მიდგომა ეფუძნება მოსაზრებას, რომ 
მხოლოდ მოპერსისტირე HPV ინფექციას შეუძლია CIN2+ ის და კიბოს ჩამოყალიბება 
(Cuzick et al. 2003). 

ოთხი რანდომიზებული HPV სკრინინგის კვლევამ აჩვენა, რომ სადაც ხდებოდა HPV 
დადებითი ქალების პირდაპირი გადამისამართება კოლპოსკოპიურ კვლევაზე, 
ბიოფსიის სიხშირე იყო ძალზედ გაზრდილი, ხოლო სადაც იქნა გამოყენებული 
ციტოლოგიური ტრიაჟი HPV და ციტოლოგიური ტესტირების ჯგუფებს შორის, 
ბიოფსიის სიხშირე არ განსხვავდებოდა (Ronco et al. 2014). 

POBASCAM-ის კვლევაში CIN2+-ის გამოსავლენად კოლპოსკოპიის PPV საკვლევ და 
საკონტროლო ჯგუფებში იყო მსგავსი: 47% (95% CI, 40-54%) და 49% (95% CI, 40-58%) 
შესაბამისად (Bulkmans et al. 2007). POBASCAM-ის კვლევით შედარდა სხვადასხვა 
ტრიაჟ-სტრატეგიები HPV-დადებით ქალებში. უარყოფითი საწყისი ციტოლოგიური 
ტრიაჟის შემდეგ 6 თვეში, CIN3+-ის გამოსავლენად ჩატარებული განმეორებითი 
ციტოლოგიური კვლევის უარყოფითი შედეგის NPV იყო 98.5%, ხოლო PPV-34.0% და 
ამასთან ერთად, ყველაზე დაბალი კოლპოსკოპიური რეფერალის  მაჩვენებელი- 
44.8%.  დაკვირვების ხანგრძლივობა იყო 48 თვე (Dijkstra et al. 2014). 

ზემოაღნიშნული მტკიცებულება მიუთითებს, რომ პირველადი HPV ტესტირება, 
ციტოლოგიური ტრიაჟით, უზრუნველყოფს უფრო მეტ დაცვას საშვილოსნოს ყელის 
ინვაზიური კიბოსგან, ვიდრე მხოლოდ პირველადი ციტოლოგიური ტესტირება (Ronco 
et al. 2014). არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ  35 წლის ან უფროსი ასაკის HPV-
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დადებითი ქალების პირდაპირი მიმართვა კოლპოსკოპიაზე უზრუნველყოფს უფრო 
მაღალ დაცვას, ვიდრე ციტოლოგიური ტრიაჟი, მაშინ როდესაც არსებობს ნათელი 
მტკიცებულება იმისა, რომ ციტოლოგიური ტრიაჟის დროს კოლპოსკოპიაზე 
მიმართვის უფრო დაბალი მაჩვენებელია და უფრო მაღალი PPV (Bulkmans et al. 2007; 
Naucler et al. 2009; Rijkaart et al. 2012; Ronco et al. 2006b; Ronco et al. 2008), და ბიოფსიის 
დაბალი სიხშირე (Ronco et al. 2014). 

პირველადი HPV ტესტის დადებითი შედეგის მქონე ყველა ქალს უნდა ჩაუტარდეს 
ციტოლოგიური ტრიაჟი. იმისათვის რომ თავიდან ავიცილოთ ქალის განმეორებითი 
ვიზიტი ციტოლოგიური ტესტისათვის, გამოყენებული უნდა იყოს  არსებული HPV 
ტესტის ნიმუში. HPV-დადებითი ქალების პირდაპირი გადამისამართება 
კოლპოსკოპიურ კვლევაზე, არ არის რეკომენდებული. მათ განმეორებითი ტესტი ან 
კოლპოსკოპიური კვლევა უნდა ჩაუტარდეთ ციტოლოგიური შედეგების საფუძველზე. 
პირველადი HPV ტესტის დადებითი შედეგის მქონე ქალების ციტოლოგიური 
ტრიაჟით სარგებლის მისაღწევად, საჭიროა, მაღალი ხარისხის ციტოლოგიური და 
ჰისტოპათოლოგიური ლაბორატორიები და კოლპოსკოპიის სერვისები. 

4.2. პირველადი HPVტესტის ციტოლოგიური ტრიაჟის შემდგომი გადამისამართება 

ყველა RCT კვლევაში, სადაც გამოიყენებოდა  ციტოლოგიური ტრიაჟი, არ ხდებოდა  
HPV-დადებითი და ციტოლოგიით უარყოფითი ქალების კოლპოსკოპიაზე 
გადამისამართება და ამის ნაცვლად, ამ ქალებს უტარდებოდათ HPV ტესტი უფრო 
მოკლე ინტერვალით (Anttila et al. 2010; Ronco et al. 2014). ვინაიდან, სკრინინგმა, 
ციტოლოგიური ტრიაჟით,  შეამცირა შემდგომი მაღალი ხარისხის დაზიანების და 
კიბოს რისკი,  ეს პრაქტიკა მიჩნეულ იქნა  ეფექტურად. ამიტომ ქალებს, უარყოფითი 
ციტოლოგიური ტრიაჟით (NILM) უნდა ჩაუტარდეთ განმეორებითი HPV ტესტი  
ჩვეულებრივ სკრინინგულ ინტერვალზე უფრო მოკლე დროში,  მაგრამ არანაკლებ 6-
დან 12 თვემდე.  

მაღალი ხარისხის ციტოლოგიური ატიპიის  მქონე HPV-დადებით ქალებში CIN2+ის  
არსებობის ალბათობა დიდია (Katki et al. 2013), ამიტომ ქალები, რომელთაც 
ციტოლოგიური ტრიაჟის დროს აღენიშნებათ ASC-H, HSIL, AIS (adenocarcinoma in situ) 
ან უფრო მძიმე ციტოლოგიური ატიპია, ინვაზიური კიბოს მომატებული რისკის 
არსებობის გამო, დაუყოვნებლივ გადამისამართებული უნდა იყვნენ კოლპოსკოპიურ 
კვლევაზე, დამატებითი ტესტირების და დაკვირვების რეჟიმის რეკომენდაციის 
გარეშე. დაბალი ხარისხის ციტოლოგიური ატიპიის მქონე ქალებში მაღალი ხარისხის 
CIN-ის არსებობის ალაბათობა დაბალია. ამიტომ  ASC-US, AGC ან LSIL ციტოლოგიური 
ტრიაჟის მქონე ქალები, შესაძლოა გადამისამართდნენ განმეორებით HPV ტესტზე, 6-
12 თვიანი ინტერვალის შემდეგ, ან პირდაპირ კოლპოსკოპიურ კვლევაზე. 

4.3 დადებითი პირველადი HPV ტესტის მქონე ქალების ტრიაჟის სხვა ვარიანტები 

აღწერილია დადებითი პირველადი HPV ტესტის მქონე ქალების ტრიაჟის სხვა 
მეთოდებიც: HPV16 და HPV16/18 დნმ გენოტიპირება, HPV მ-რნმ ტესტი და სხვა არა-
HPV ბიომარკერების გამოყენება. არსებობს სარწმუნო დასკვნები, რომ HPV 16-ით 
ინფიცირებულ ქალებს აქვთ მაღალი ხარისხის CIN-ის  და კიბოს მომატებული რისკი, 
ვიდრე სხვა მაღალი რისკის HPV ტიპებით ინფიცირებულებს. ტრიაჟის ერთ-ერთი 
მოდელით, მისაღებია HPV16 და HPV18-ით ინფიცირებული ქალების პირდაპირი 
გადამისამართება კოლპოსკოპიურ კვლევაზე, ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში ქალი 
უბრუნდება სკრინინგს რეგულარული ინტერვალით (Castle et al. 2011b; Wright, Jr. et al. 
2011). ფინეთში ჩატარებულ კვლევაში, HPV16-ის გენოტიპის დადგენა უფრო 
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წარმატებით ავლენდა ქალებს CIN3+-ით, ვიდრე ციტოლოგიური ტრიაჟით (Leinonen 
et al. 2013). 

დადგინდა აგრეთვე, რომ HPV 31-ს აქვს HPV16-ის  მსგავსი PPV. ამიტომ, შეიძლება 
გამოყენებულ იქნას ქალების შესარჩევად, რომლებსაც სჭირდებათ პირდაპირი, 
ტრიაჟის გარეშე კოლპოსკოპიური კვლევა (Kyrgiou M et al. 2020). 

მაშინ, როდესაც HPV დნმ-ის ტესტები ავლენენ HPV ვირუსის გენომის არსებობას,  HPV 
რნმ ტესტები არის შექმნილი იმ გენების ექსპრესიის (მ-რნმ) გამოსავლენად, 
რომლებიც დაკავშირებულია კიბოს განვითარებასთან. HPV E6 და E7 ვირუსული 
გენების ჭარბი ექსპრესია არის საჭირო ავთვისებიანი ტრანსფორმაციისათვის. E6 და 
E7 გენების მ-რნმ-ის გამოვლენამ შეიძლება  ერთმანეთისაგან განასხვავოს 
გარდამავალი (ელიმინირებადი) და კიბოსკენ პროგრესირებადი HPV ინფექციები  
(Cuzick et al. 2012). 

დისპლაზიის სიმძიმის დასადგენად, ძალიან მგრძნობიარეა იმუნოჰისტოქიმიური 
კვლევით უჯრედული ციკლის პროლიფერაციის ან რეგულირების მოლეკულური 
მარკერების, ისეთი როგორიცაა სტანდარტიზებული p16-INK4A და სხვა ( Ki-67), ჭარბი 
ექსპრესიის გამოვლენა (Carozzi et al. 2008; Petry et al.  2011). რანდომიზებული 
მტკიცებულებების ანალიზმა აჩვენა, რომ თუ მხოლოდ HPV დადებითი და p16-INK4a 
დადებითი ქალები გაიგზავნება კოლპოსკოპიაზე, რეფერალის მაჩვენებელი  
ციტოლოგიური სკრინინგის მსგავსი იქნება, მაგრამ CIN2+ დაზიანების გამოვლენა  
53%-ით გაიზრდება. კვლევებმა, სადაც გამოყენებული იქნა  p16INK4a/Ki-67 ორმაგი 
შეღებვის ტექნოლოგია (CINtec plus, Ventana) აჩვენა, რომ HPV-დადებით ქალებში ის  
უფრო მგრძნობიარეა, ვიდრე ციტოლოგია CIN2+-ის გამოსავლენად. საჭიროა მეტი 
კვლევა  რათა დაზუსტდეს მისი როლი, როგორც ტრიაჟის ტესტის HPV-ის პირველადი 
სკრინინგის შემდეგ.  

კიდევ ერთმა ტესტმა შეიძლება მოიპოვოს მტკიცებულება  HPV დადებითი ქალების 
ტრიაჟში გამოსაყენებლად. ეს არის მეთილაცია. მეთილაციის მეთოდის მხოლოდ 
ორი ტესტი იქნა სრულად შეფასებული. პირველია ჰოლანდიელების მიერ 
გამოყენებული Qiasure ტესტი (Qiagen), რომელიც იყენებს ადამიანის ორი გენის - 
სიმსივნური სუპრესორული გენის FAM19A4 და/ან hsa-mir124-2 პრომოტორული 
რეგიონის გენის  ჰიპერმეთილაციას. გაერთიანებული სამეფოს მკვლევარების მიერ 
გამოყენებული მეორე ტესტი მოიცავს ექვს გენს და იყენებს როგორც ადამიანის  
(EPB41L3, MAL1), ისე ვირუსული გენის  (HPV16L1/L2, HPV16E2BS, HPV18L2, HPV31L1 და 
HPV33L2)  რეგიონების მეთილაციას (Cervical screening: ESGO-EFC position paper of the 
European Society of Gynaecologic Oncology (ESGO) and the European Federation of 
Colposcopy (EFC) Maria Kyrgiou and al 2020). 

5.  განმეორებითი ტესტირება 

როგორც უკვე იყო აღნიშნული მე-4 თავში, დადებითი პირველადი  HPV ტესტის 
შემთხვევაში, ქალს უტარდება ციტოლოგიური ტრიაჟი. იმისათვის რომ შემცირდეს 
არაიდენტიფიცირებული მოპერსისტენციე HPV ინფექციის რისკი, ის ქალები, 
რომლებსაც ციტოლოგიით არ გამოუვლინდებათ ატიპია, საჭიროებენ განმეორებით 
ტესტირებას. 
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5.1 ინტერვალი განმეორებითი ტესტირებისთვის 

იმისათვის, რომ მოხდეს HPV ინფექციების დიდი ნაწილის რეგრესი, უარყოფითი 
ტრიაჟის ტესტის შემდეგ, განმეორებითი ტესტირების ინტერვალი უნდა იყოს 
საკმარისად გრძელი. 12 თვის შემდეგ, ახალგაზრდა ქალების 70%-ს HPV ინფექცია არ 
აღენიშნება, ხოლო 24 თვეში, ქალების მხოლოდ 9%-ია HPV-დადებითი (Ho et al. 1998). 
სხვა კვლევით, ახალგაზრდა ქალებში, LSIL-ების დაახლოებით 60% განიცის რეგრესს 
1 წლის განმავლობაში და დაახლოებით 90% -3 წლის განმავლობაში (Moscicki et al. 
2004). მეორე მხრივ, გახანგრძლივებული ინტერვალი ზრდის იმის ალბათობას, რომ 
დაზიანებამ, რომელიც ვერ იქნა აღმოჩენილი საწყის ეტაპზე, განიცადოს კიბოში 
პროგრესირება. აქედან გამომდინარე, ოპტიმალური ინტერვალი დამოკიდებულია 
ტრიაჟის ტესტის მგრძნობელობაზე. ყველა RCT კვლევაში, გარდა POBASCAM-ისა 
გამოყენებული იყო 12 თვიანი ინტერვალი.  ზოგიერთ კვლევაში ციტოლოგია 
ტარდებოდა  HPV სტატუსის ცოდნის გარეშე „ბრმად“. იმ კვლევებში, სადაც 
ციტოლოგი ინფორმირებული იყო HPV პოზიტიურობაზე, ციტოლოგიის 
მგრძნობელობა უფრო მაღალი იყო, ვიდრე იმ კვლევებში სადაც HPV სტატუსი იყო 
უცნობი (Kotaniemi-Talonen 2005). არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ ცალკე HPV 
ტესტი  შეიძლება იყოს გამოყენებული  ხანგრძლივი ინტერვალით (მინიმუმ 12 თვე). 

ქალებს, რომლებიც პირველადი სკრინინგის დროს HPV-დადებითები იყვნენ და 
ჰქონდათ ნორმული ციტოლოგია  (NILM), შეიძლება მინიმუმ 12 თვის ინტერვალის 
შემდეგ ჩაუტარდეთ განმორებითი HPV ტესტირება ციტოლოგიური ტრიაჟით ან მის 
გარეშე. ციტოლოგიური განმეორებითი ტესტირება, სულ მცირე, 6-12 თვის შემდეგ 
არის HPV განმეორებითი ტესტირების მისაღები ალტერნატივა. 

5.2 განმეორებითი ტესტის ტიპი და ჩატარების რეჟიმი 

საბაზისო ტრიაჟის შემდეგ განმეორებითი ტესტირების პროტოკოლები შეიძლება 
განსხვავდებოდეს იმის მიხედვით, თუ რომელ HPV ტესტ სისტემას იყენებენ:  
გენოტიპის განსაზღვრას თუ მხოლოდ ზოგადი hrHPV ანალიზს; ან ჩატარებულია თუ 
არა ციტოლოგიური კო-ტესტირება. 

განმეორებითი ტესტი HPV გენოტიპირებით თუ ზოგადი hrHPV ანალიზი 

Swedescreen-ში გამოიყენებული იყო HPV გენოტიპირებით, ხოლო POBASCAM და NTCC-
ში  (ფაზა 1, ქალები 25-34 წლის ასაკში) გამოიყენეს ზოგადი hrHPV ანალიზი. 
Guanacaste-ს (კოსტა რიკა) ჯგუფის ანალიზმა აჩვენა, რომ შემდგომი CIN2+ 
დაზიანების რისკი მსგავსია ორივე მიდგომით, გარდა HPV 16-ისა და შესაძლოა, HPV 
18-ის შემთხვებისა. 

 მხოლოდ  HPVტესტი თუ კო-ტესტირება ციტოლოგიასთან ერთად 

განმეორებითი მხოლოდ HPV ტესტირება იყო გამოყენებული Swedescreen-ში, ხოლო 
NTCC-ში (ფაზა 1, 25-34 წლის ქალები) და POBASCAM -ში გამოიყენეს ციტოლოგიური 
კო-ტესტირება. RCT-ს არცერთი მოდელი არ ჩატარებულა უპირატესი განმეორებითი 
ტესტის გამოვლენის მიზნით, მაგრამ საბოლოო შედეგი, CIN3+-ის შემცირების 
თვალსაზრისით, ყველა კვლევაში იყო ერთნაირი და აჩვენა, რომ პირველადი  HPV 
ტესტირება არ არის მნიშვნელოვნად დამოკიდებული   განმეორებითი  ტესტირების 
მოდელზე.     

თუ HPV დადებითი ქალი განმეორებითი ტესტირებისას HPV უარყოფითი აღმოჩნდა, 
CIN2+ და CIN3+ რისკი მნიშვნელოვნად მცირდება; ამიტომ, შემდგომ დაკვირვებას არ 
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საჭიროებს. Guanacaste-ის კოჰორტულ კვლევაში, იმ ქალებში, რომლებსაც საწყის 
ეტაპზე  აღენიშნებოდათ HPV დადებითი ტესტი, და 1 წლის შემდეგ უარყოფითი, 
მომდევნო 3 წლის  განმავლობაში CIN2+-ის კუმულაციური რისკი იყო 1.17% (95% CI, -
0.15% დან 2.50%). ამის საპირისპიროდ, ვისაც ორივე შემთხვევაში ჰქონდა დადებითი 
ტესტი, რისკი იყო 17.0% (95% CI, 12.05-22.03%) და CIN3+-ის კუმულაციური სიხშირე, 3 
წლის განმავლობაში იყო 10%-ზე მეტი (Castle et al. 2009). CIN3+-ის 4-წლიანი 
კუმულაციური სიხშირე ქალებში, რომლებსაც ჰქონდათ HPV დადებითი და პაპ-
უარყოფითი შედეგი, იყო 5.08% (95% CI, 4.01–6.15), ხოლო ქალებს, რომლებსაც 
ერთწლიანი ინტერვალის შემდეგ აღმოაჩნდათ HPV უარყოფითი ტესტი, ეს 
მაჩვენებელი ჰქონდათ 1.12% (95% CI, 0.63–1.60)(Castle et al. 2011a).  

5.3 განმეორებითი ტესტის მართვის პროტოკოლი 

RCT-ს კვლევების შედეგების გათვალისწინებით განმეორებით ტესტად შესაძლოა  
გამოყენებული იყოს: 

 მხოლოდ HPV ტესტი 

 HPV და ციტოლოგიის კო-ტესტი 

 მხოლოდ ციტოლოგია  

ვინაიდან HPV-ის გავრცელება,  ციტოლოგიური სკრინინგის ხარისხი და ორგანიზება 
გავლენას ახდენს ქალების განმეორებითი ტესტირების მენეჯმენტის 
ეფექტურობაზე,  განმეორებითი ტესტირების მართვის პროტოკოლების 
განხილვისას მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ზემოთ აღნიშნული ფაქტორები.  

მტკიცებულებებზე დაყრდნობით რეკომენდებულია შემდეგი ალგორითმები:  

 

 უარყოფითი განმეორებითი HPV ტესტი 

ვინაიდან დაბალია კიბოსწინა მდგომარეობის და კიბოს განვითარების რისკი 
ქალებში, რომელთაც განმეორებითი HPV ტესტირების დროს აღენიშნებათ 
უარყოფითი შედეგი, ისინი უნდა დაუბრუნდნენ რუტინულ სკრინინგს. იგივე 
შეიძლება ითქვას, თუ პროგრამაში გამოყენებულია განმეორებითი HPVტესტი 
ციტოლოგიურ ტრიაჟთან ერთად; ტრიაჟი არ ტარდება უარყოფითი განმეორებითი  
HPVტესტის დროს.   

 დადებითი განმეორებითი HPV ტესტი 

ვინაიდან, მაღალია კიბოსწინა მდგომარეობის და კიბოს განვითარების რისკი 
ქალებში, რომელთაც  განმეორებითი HPV ტესტირების დროს აღენიშნებათ 
დადებითი შედეგი, ისინი უნდა გადამისამართდნენ კოლპოსკოპიურ კვლევაზე. იგივე 
მიზეზით, ქალი უნდა გადამისამართდეს კოლპოსკოპიურ კვლევაზე, თუ 
განმეორებითი HPV ტესტი არის დადებითი და ციტოლოგიური ტრიაჟით ვლინდება 
ASC-US ან უფრო მძიმე ციტოლოგიური ატიპია. ვინაიდან, არ არსებობს საუკეთესო 
არჩევანის მტკიცებულება, ქალი, რომელსაც აქვს უარყოფითი ტრიაჟული 
ციტოლოგია (NILM), დადებითი განმეორებითი HPV ტესტის შემთხვევაში, შეიძლება 
იყოს მართული ერთ-ერთი ალგორითმის მიხედვით:  

 გადამისამართება მეორე განმეორებით ტესტზე 12 თვის შემდეგ; 

 გადამისამართება კოლპოსკოპიურ კვლევაზე. ეს შეიძლება იყოს საუკეთესო 
ვარიანტი, როდესაც HPV პრევალენტობა ზომიერი ან დაბალია. აგრეთვე ეს ეხება 
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HPV-დადებითი/ციტოლოგიაზე უარყოფით სამიზნე პოპულაციის ასაკოვან 
ქალებს და იმ ქალებს, რომლებიც არარეგულარულად იტარებენ სკრინინგს; 

 რუტინულ სკრინინგში დაბრუნება. ეს შეიძლება იყოს ვარიანტი მაღალი 
სიზუსტის და სანდოობის ციტოლოგიური სერვისის მქონე პროგრამებში.  

 განმეორებითი მხოლოდ ციტოლოგიური ტესტი 

ვინაიდან უარყოფითი ციტოლოგიის შემდეგ, 3-5 წლის განმავლობაში, შედარებით 
დაბალია კიბოსწინა მდგომარეობის და კიბოს განვითარების რისკი (Cuzick et al. 
2008a; Mesher et al. 2010), ქალები, რომელთაც განმეორებითი ტესტირების დროს 
აღენიშნებათ ნორმული ციტოლოგია, უნდა დაუბრუნდნენ რუტინულ სკრინინგს. 
ხოლო ქალები, რომელთაც განმეორებითი ტესტირების დროს აღენიშნებათ ASC-US 
ან უფრო მძიმე ციტოლოგიური ატიპია, უნდა გადამისამრთდნენ კოლპოსკოპიურ 
კვლევაზე. 

 

6. HPV ტესტ-სისტემების, როგორც საშვილოსნოს ყელის კიბოს 

სკრინინგის პირველადი ტესტის, მიმართ არსებული მინიმალური 

მოთხოვნები  

პირველადი HPV სკრინინგის ტესტ-სისტემებმა უნდა უზრუნველყოს ისეთი შედეგები, 
რომლებიც ასახავენ საშვილოსნოს ყელის სიმსივნური დაზიანებების არსებობის ან 
განვითარების რისკს. CIN2+/CIN3+-ის და კიბოს კვლევის მრავალ პროსპექტულ 
რანდომიზებულ კლინიკურ კვლევებში ხდებოდა ციტოლოგიის და ორი 
განსხვავებული HPV ტესტისა - HC2 და GP5+/6+ PCR - შედარება  (Bulkmans et al. 2007; 
Leinonen et al. 2009; Mayrand et al. 2007; Naucler et al. 2007; Ronco et al. 2010, Ronco et al. 
2014). ორივე ზემოაღნიშნული ანალიზი ავლენს hrHPV ტიპის 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 
51, 52, 56, 58, 59 და 68 დნმ-ს. გარდა ამისა, GP5+/ 6+ PCR-ფერმენტის იმუნოანალიზი 
და HC2-ის ჯვარედინი ჰიბრიდიზაცია, ასევე, ავლენს HPV 66 ტიპსაც. 

HPV-ის გამოვლენის სხვადასხვა ტესტები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან HPV-თან 
დაკავშირებული კიბოსწინა დაავადებების გამოვლენის კლინიკური ეფექტურობით 
(Snijders, van den Brule & Meijer 2003). აქედან გამომდინარე, საერთაშორისო 

ექსპერტების მიერ  ჩამოყალიბდა HPV ტესტის ვალიდაციის კრიტერიუმები (Meijer et 
al. 2009).       

მოხსენებული ვალიდაციის კრიტერიუმები ეფუძნება ზემოაღნიშნული ორი HPV 
ტესტის -  HC2 და GP5+/6+ PCR - მეთოდის შესრულებას; ისინი შეიძლება გამოყენებულ 
იქნან ახალი HPV დნმ კანდიდატი ტესტების შესაბამისობის შესაფასებლად, 
შესაბამისი ან უკეთესი კლინიკური მგრძნობელობის ჩვენებით, პირველადი 
სკრინინგისთვის, ხანგრძლივი პროსპექტული კვლევების ჩატარების გარეშე. ამ 
მიდგომით, ვალიდურმა HPV ტესტმა უნდა აჩვენოს მისაღები ბალანსი კლინიკურ 
მგრძნობელობასა და კლინიკურ სპეციფიურობას შორის (Snijders, van den Brule & 
Meijer 2003). ტესტმა უნდა გამოავლინოს მაღალი მგრძნობელობა CIN2+/CIN3+ 
დაზიანებების აღმოსაჩენად  და ამავდროულად, გარდამავალი  HPV ინფექციების 
მიმართ დაბალი მგრძნობელობა. ტესტის დაბალი კლინიკური მგრძნობელობა 
გამოიწვევს ძალიან ბევრ გამორჩენილ CIN2+/CIN3+ დაზიანებას (ცრუ უარყოფითი 
შედეგი), ხოლო დაბალი კლინიკური სპეციფიურობა გამოიწვევს გარდამავალი, 
კლინიკურად უმნიშვნელო hrHPV ინფექციების (ცრუ დადებითი შედეგი) დაუშვებლად 
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მაღალი რაოდენობის გამოვლენას. ამ უკანასკნელის შედეგი იქნება ბევრი 
არასასურველი უარყოფითი ეფექტი ჯანმრთელ მოსახლეობაში  (ქალების შფოთვა, 
განმეორებითი და დამადასტურებელი ტესტების საჭიროება, ისევე, როგორც 
არასაჭირო მკურნალობა) და სკრინინგის პროგრამის ზედმეტად მაღალი ხარჯები. 
ამიტომ, სანამ ახალი ტესტების გამოყენება დაიწყება საშვილოსნოს ყელის კიბოს 
სკრინინგისათვის, უნდა მოხდეს  მათი ვალიდურობის დემონსტრირება იმ HPV 
ტესტებთან შედარებით, რომელთა   ეფექტურობა დადასტურებულია დიდ კლინიკურ 
კვლევებში.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ტესტის კლინიკური შედეგი დამოკიდებულია არა მხოლოდ მის 
მახასიათებლებზე, არამედ გარე ფაქტორებზეც, როგორიცაა ლაბორატორიული 
პროცედურები და გარემო, რომელშიც ნიმუშები მუშავდება და ანალიზდება. 

საშვილოსნოს ყელის ციტოლოგიური ტესტის მსგავსად, HPV ტესტირება უნდა 
ჩატარდეს მხოლოდ ლაბორატორიებში დამუშავებულ და გაანალიზებულ 
ნიმუშებზე. ლაბორატორიები უნდა იყოს მოწყობილი საერთაშორისო 
სტანდარტების დაცვით და აკრედიტებული ავტორიზებული ორგანიზაციების მიერ. 

HPV დნმ ტესტის მოთხოვნები ჩამოყალიბებულია HC2-თან მიმართებაში, ≥30 წელზე 
უფროსი ასაკის ქალებში (Meijer et al. 2009).  ეს ასაკი შეირჩა იქიდან გამომდინარე, 
რომ  გარდამავალი HPV ინფექციები განსაკუთრებით ხშირია ახალგაზრდა ქალებში 
და შესაბამისად, დაბალია HPV ტესტების  კლინიკური სპეციფიურობა (Cuzick et al. 
2006b). 

1. HC2  კლინიკური მგრძნობელობა CIN2+ გამოსავლენად  95%-ია. კანდიდატი-
ტესტის სისტემას უნდა ჰქონდეს კლინიკური მგრძნობელობა არანაკლებ 90%-ისა 
30 წელზე უფროსი ასაკის ქალებში. ეს წარმოქმნის hrHPV ტესტის NPV მაღალ 
მაჩვენებელს, რომელიც მოგვცემს სკრინინგის ინტერვალის მეტად 
გახანგრძლივების შესაძლებლობას უარყოფით პირველად ციტოლოგიასთან 
შედარებით. 

2. კანდიდატი ტესტ-სისტემის კლინიკური სპეციფიურობა CIN2+-ის გამოსავლენად, 
არ უნდა ჩამოუვარდებოდეს  HC2 ტესტის სპეციფიურობას, რომელიც 30 წელზე 
უფროსი ასაკის ქალებში არის 98% მინიმალური კლინიკური სპეციფიურობის 
ზედა ზღვარის მერყეობა 85%-დან 95%-მდე (საშუალოდ, 92%; Arbyn et al. 2006) 
დამოკიდებულია გეოგრაფიულ რეგიონზე და ასაკზე. ტესტის ეს კრიტერიუმი 
გადამწყვეტია იმისათვის, რომ შემცირდეს ზედმეტი და გადაჭარბებული 
მეთვალყურეობა ისეთი HPV დადებითი ტესტის მქონე ქალების, რომლებსაც არ 
ექნებათ ან არ განუვითარდებათ კლინიკურად მნიშვნელოვანი დაავადება.  

3. კანდიდატი HPV ტესტის სისტემა უნდა იყოს მაღალი სიზუსტის და აჩვენოს 
მაღალი შიდა და გარე ლაბორატორიული ვალიდურობა. იმის გათვალისწინებით, 
რომ HC2 და GP5+/6+ PCR-ის ლაბორატორიათაშორისი თანხვედრა მინიმუმ 92%-
ია, კანდიდატმა ტესტებმა უნდა აჩვენონ არანაკლებ 87%-იანი თანხვედრა.   

ამგვარად, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის პროგრამებში  გამოყენებული 
უნდა იყოს მხოლოდ ისეთი პირველადი HPV ტესტი, რომელიც CIN2+ და CIN3+ 
დაზიანებების აღმოსაჩენად ავლენს მუდმივად მაღალ მგრძნობელობას  და ახდენს 
კლინიკურად უმნიშვნელო გარდამავალი HPV ინფექციების მინიმალურ გამოვლენას. 

2020 წელს გამოქვეყნებულ სისტემურ მიმოხილვაში (M.Arbyn at al 2020)  
ჩამოთვლილია ის HPV დნმ  ტესტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ზემოაღნიშნულ  
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კრიტერიუმებს და შესაძლებელია მათი გამოყენება პირველად სკრინინგულ 
ტესტებად: HC2, GP5þ/6þ PCR-EIA, Abbott RealTime, Alinity, Anyplex HR, Cobas 4800, Cobas 
6800, PapilloCheck, Onclarity, HPV-Risk და Xpert HPV. მტკიცებულებების 
დაგროვდებასთან ერთად ტესტების ეს სია საჭიროებს რეგულარულ განახლებას. 

7. HPV ტესტირებისთვის მასალის თვითაღება  

ჯანდაცვის მუშაკების (ექიმების, ექთნების) მიერ საშვილოსნოს ყელიდან 
შეგროვებული უჯრედული მასალა გამოიყენება როგორც ჩვეულებრივი, ისე სითხეზე 
დაფუძნებული  ციტოლოგიური სკრინინგისათვის (LBC). განვითარებულ ქვეყნებში 
HPV ტესტირებისთვის საშვილოსნოს ყელის მასალის შეგროვებამ, ვაგინალური 
თვითაღების გზით, შეიძლება გააუმჯობესოს ქალების მონაწილეობა საშვილოსნოს 
ყელის კიბოს სკრინინგის პროგრამებში (Bais et al. 2007; Gök et al. 2010; Lindell et al. 
2012; Virtanen et al. 2011) ხოლო განვითარებად ქვეყნებში კი  ხელი შეუწყოს 
საშვილოსნოს ყელის სკრინინგით მოცვის გაზრდას  (Holanda, Jr. et al. 2006; Qiao et al. 
2008).  

თვითაღებული ნიმუშები არ იძლევა ციტოლოგიური შეფასებისთვის შესაფერის 
მასალას, ნიმუშის მცირე უჯრედულობის გამო (Garcia et al. 2003); მედმუშაკის მიერ 
აღებული ციტოლოგიური ტესტი, თვითაღებასთან შედარებით, გამოირჩევა მეტი 
მგრძნობელობით, მაღალი ხარისხის დაზიანების გამოსავლენად (Brink et al. 2006; 
Budge et al. 2005) 

მრავალმა კვლევამ შეაფასა HPV ტესტირების დიაგნოსტიკური სიზუსტე CIN2+-ის 
პროგნოზირებისთვის თვითშეგროვებული ნიმუშების გამოყენებით. მონაცემები 
მიუთითებს, რომ თვითაღებული პირველადი  hrHPV ტესტირება ისეთივე 
მგრძნობიარეა CIN2+-ის გამოსავლენად, როგორც ექიმის მიერ აღებული ციტოლოგია, 
თუმცა ნაკლებად სპეციფიური (Arbyn et al. 2014) (ცხრილი 2). 

ცხრილი 2 
 

ტესტი და აღების 

ტიპი 

ზღვრული 
(cut-off) ტესტი 

კვლევების 

რაოდენობა 

მგრძნობელობა 

% (95% CI) 

სპეციფიურობა 

% (95% CI) 

HPV 

თვითაღება 

მწარმოებლის 
მიერ 

განსაზღვრული 

14 76 (69–82) 86 (84–90) 

HPV 

ექიმის მიერ  

მწარმოებლის 
მიერ 

განსაზღვრული 

14 91 (87-94) 88 (85-91) 

ციტოლოგია 

ექიმის მიერ 

აღბული 

ASC-US და 
მეტი severe 

12 83 (75–89) 91 (87–94) 

LSIL და 
მეტი 

8 71 (66–76) 97 (97–98) 

ექიმის მიერ შეგროვებულ ნიმუშებთან შედარებით, HPV ტესტის თვითაღებული 
ნიმუშების დაბალი მგრძნობელობისა და კვლევებს შორის შედეგების 
ჰეტეროგენურობის გამო, ტესტის თვითაღება არ უნდა იყოს შეთავაზებული 
ქალებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგში. 
საშვილოსნოს ყელის სკრინინგისთვის ქალის მიერ თვითაღებული ნიმუშების 
პირველადი HPV ტესტირების კლინიკური სიზუსტე საკმარისია ორგანიზებული, 
პოპულაციაზე დაფუძნებული საპილოტე პროგრამების ჩასატარებლად იმ 
ქალებისათვის, რომლებიც არ მონაწილეობენ სკრინინგში, მიუხედავად პირადი 
მოწვევისა და პირადი შეხსენებისა. 
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საჭიროა შემდგომი კვლევა საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის პროგრამებში 
თვითაღების ყველაზე შესაფერისი ტესტების, მოწყობილობებისა და 
პროტოკოლების დასადგენად. 

8.  საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგისათვის პირველადი HPV 

ტესტისა და ციტოლოგიის ხარჯთეფექტურობის შედარება  

პირველადი HPV სკრინინგის ხარჯთეფექტურობის კვლევებმა (CEAs) შეაფასეს და 
შეადარეს პროტოკოლები კომბინირებული პაპ და HPV ტესტირების და მხოლოდ HPV 
ტესტით სკრინინგის დროს. გამოქვეყნებული შედეგები მოიცავს ხარჯებისა და 
ეფექტურობის შეფასებებს და აგრეთვე, დამატებითი კოეფიციენტის (ICER) 
განსაზღვრას პაპ სკრინინგის პროგრამებთან შედარებით. 

ხარჯების ეფექტურობის ძირითადი განმსაზღვრელი არის ციტოლოგიური 
სკრინინგის ხარისხი, HPV ინფექციების გავრცელების და საშვილოსნოს ყელის კიბოს 
რისკის თანაფარდობა, HPV ტესტირების და ციტოლოგიის ხარჯების შედარება. 
მაღალი hrHPV პრევალენტობის შემთხვევაში, HPV ტესტის სპეციფიურობა CIN2+ 
გამოსავლენად მცირდება, მაგრამ არ მცირდება PPV-ს მაჩვენებელი (Giorgi-Rossi, 
Franceschi & Ronco 2012). ღირებულებაზე გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორი, 
როგორიცაა ხარისხის უზრუნველყოფის პროცედურები, ლაბორატორიული 
ობიექტების მასშტაბი და შრომის ხარჯი, ამიტომ სხვადასხვა ქვეყნებში შეიძლება 
გვხვდებოდეს სკრინინგის და ტრიაჟის განსხვავებული მოდელები. ევროპაში, სადაც 
სკრინინგში HPV ტესტს მიენიჭა უპირატესობა, ხარჯთეფექტურობის შეფასების 
მიზნით სხვადასხვა ქვეყანების მიერ სკრინინგის მრავალი სცენარია გაანალიზებული 
(de Kok et al. 2012). საშვილოსნოს ყელის კიბოს რისკი, HPV გავრცელება, უკვე 
არსებული სკრინინგი, ციტოლოგიური და HPV ტესტის მახასიათებლები და ტესტის 
ღირებულება განსხვავებული იყო სხვადასხვა სცენარებს შორის. ანალიზში ჩართული 
იყო HPV და ციტოლოგიური ტრიაჟის სხვადასხვა სქემა, ასევე სკრინინგის ასაკობრივი 
დიაპაზონი და ინტერვალები. ეს ანალიზები ასახავს იმას, თუ რამდენად 
მნიშვნელოვანია პირველადი HPV სკრინინგის ისეთი ორგანიზება, რომელიც 
მინიმუმამდე დაიყვანს ტესტირების ხარჯებს. ამის მიღწევა შესაძლებელია HPV 
ტესტების კვლევით  მძლავრ ლაბორატორიებში, რათა მაქსიმალურად გაიზარდოს 
„მასშტაბის“ ეკონომიკური ეფექტი (ანუ შემცირდეს ერთეულის ხარჯები დიდ 
ლაბორატორიებში). გარდა ამისა, ორგანიზებული, პოპულაციაზე დაფუძნებული 
სკრინინგის პროგრამები, ოპორტუნისტულ პროგრამებთან შედარებით, უფრო 
შეძლებენ ისარგებლონ ბაზარზე არსებული კონკურენციით ლაბორატორიული 
მომსახურების ხელსაყრელ ფასებზე მოლაპარაკების მიზნით.  

ხარჯთეფექტურობის თვალსაზრისით, პირველადი HPV სკრინინგს უპირატესობა 
ენიჭება ბევრ სცენარში, რაც განპირობებულია საშვილოსნოს ყელის კიბოს 
სკრინინგის პროგრამების მიმდინარე ღირებულებით, რაუნდების სიხშირით და 
მოსახლეობის მოცვის მაჩვენებლებით ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში; მაგრამ 
პირველადი HPV ტესტირება იმ გარემოში, სადაც სკრინინგი ცუდად არის 
ორგანიზებული, შეიცავს რისკებს. სამიზნე პოპულაციის უკონტროლო, ხშირი 
სკრინინგი, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ასაკში, შეამცირებს პროგრამის 
სპეციფიურობას, იმის გათვალისწინებით, რომ ყოველი სკრინინგის რაუნდის დროს 
მატულობს ცრუ-დადებით შედეგები და ახალგაზრდა ასაკში სკრინინგი აღმოაჩენს 
უამრავ გარდამავალ ინფექციას და დაზიანებას, რომლებიც მოგვიანებით 
თავისთავად განიცდიან რეგრესს. მოსახლეობის არათანაბარმა მოცვამ HPV 
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სკრინინგით და ახალგაზრდა ასაკში გახშირებულმა სკრინინგმა შესაძლოა 
დაარღვიოს ბალანსი სარგებელსა და ზიანს შორის (როგორიცაა ორსულობის 
შესაძლო არასასურველი შედეგები კიბოსწინარე დაზიანებების ამოკვეთის შემდეგ 
და მაღალი ხარჯები). 

საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგისათვის პირველადი HPV ტესტის ჩატარების 
ნებისმიერი გადაწყვეტილება უნდა ითვალისწინებდეს ეკონომიკურ ფაქტორს, ისევე 
როგორც ტესტის სწორად გამოყენებას, როგორც ეს მითითებულია მწარმოებლის 
ინსტრუქციებში და ამ დოკუმენტში მოცემულ რეკომენდაციებში. პროგრამის 
მიზანშეწონილობა და მდგრადობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ადექვატური 
რესურსების, კოორდინირებული დაგეგმვის, ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების 
და საპილოტე კვლევების არსებობით. 

9. საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის ორგანიზება  

9.1. შესავალი 

საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის პროგრამის ორგანიზების, ეფექტური 
მონიტორინგის, შეფასების და ხარისხის უზრუნველყოფისათვის, გადამწყვეტია 
პოპულაციური რეგისტრის ბაზის გაუმჯობესება, მიუხედავად პირველადი 
ტესტირების მეთოდისა. 

აღნიშნული საკითხები განსაკუთრებით აქტუალურია იმ ქვეყნებისათვის, რომელთაც 
არ აქვთ დანერგილი სრულად მოფუნქციონირე, პოპულაციაზე დაფუძნებული 
საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის პროგრამები და ამავე დროს გამოირჩევიან 
საშვილოსნოს ყელის კიბოს  მაღალი ინციდენტობით  და სიკვდილობის 
მაჩვენებლით (Ferlay et al. 2013 ; Anttila et al. 2013).  

9.2  მტკიცებულებებზე დამყარებული პოლიტიკის განსაზღვრა 

პოპულაციაზე დაფუძნებული საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის პროგრამების 
ორგანიზებისას, გასათვალისწინებელია რამდენიმე ფუნდამენტური საკითხი, 
რომელიც მოიცავს საჭირო ეპიდემიოლოგიური მონაცემების ხელმისაწვდომობასა 
და სიზუსტეს, რომლებზეც დამყარებულია სკრინინგის დაწყების გადაწყვეტილება; 
სკრინინგის მეთოდებისა და პოლიტიკის განსაზღვრას, რომელიც დამყარებულია 
ჯანდაცვის ეკონომიკური და ცხოვრების ხარისხის ასპექტების შესახებ შესაბამის 
ინფორმაციაზე; და ასევე, საკანონმდებლო ჩარჩოს დაარსებას პოპულაციაზე 
დაფუძნებული საქმიანობისთვის, შესაბამისი მონაცემთა წყაროების 
მონიტორინგისა და რეგულარული კავშირის ჩათვლით. სამიზნე პოპულაციის 
იდენტიფიცირებისა და მოწვევის საიმედო სისტემის ჩამოყალიბებისათვის უნდა 
შეფასდეს დემოგრაფიული მონაცემების ხელმისაწვდომობა; ასევე, უნდა შემოწმდეს 
ხარისხიანი პირველადი ტესტირების, დიაგნოსტიკური და მკურნალობის სერვისების 
ხელმისაწვდომობა (Anttila et al. 2008). ახალი ან მოდიფიცირებული  სკრინინგის 
პროგრამის დანერგვას წინ უნდა უსწრებდეს დაგეგმარება. ხარისხის 
უზრუნველყოფისათვის, ყურადღებით უნდა შეფასდეს ზემოაღნიშნული და სხვა 
ასპექტების მიზანშეწონილობა, რათა  შესაძლებელი იყოს ნებისმიერი საჭირო 
მოდიფიკაციის და გაუმჯობესების განხორციელება პროგრამის ფართომასშტაბიან 
დანერგვამდე (Lynge et al. 2012; von Karsa et al. 2013). ახალი პროგრამების დანერგვა 
და/ან  არსებულის მოდიფიკაცია უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად, რათა მოხდეს 
ხარისხისა და ეფექტურობის დემონსტრირება, რუტინული სკრინინგის სერვისების 
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სარგებელსა და ზიანს შორის შესაბამისი ბალანსის უზრუნველყოფის მიზნით (fon 
Karsa 2014b).  

HPV ეფექტური პირველადი სკრინინგის დანერგვაში პრაქტიკული გამოცდილება 
ხელმისაწვდომია მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის კვლევებიდან (Ronco et al. 
2014); ამავე დროს არსებობს მტკიცებულება არასაჭირო ინტენსიური სკრინინგის 
პოლიტიკის არასასურველი ეფექტების შესახებ (როგორიცაა საშვილოსნოს ყელის 
ინტრაეპითელური ნეოპლაზიის ჰიპერდიაგნოსტიკა [CIN] და ტესტის ცრუ დადებითი 
შედეგები). გარდა ამისა, მართვის პროტოკოლები HPV პირველადი ტესტის 
დადებითი შედეგის მქონე ქალებისთვის განსხვავებულია სხვადასხვა ქვეყნებში, და 
არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება, რომ გაიცეს რეკომენდაცია ყველა 
სიტუაციაში ერთგვარი მიდგომის შესახებ. აქედან გამომდინარე, HPV-ზე 
დამყარებული სკრინინგის განხორციელების დაგეგმვისას, განსაკუთრებული 
ყურადღება უნდა მიექცეს მომსახურების მონიტორინგსა და შეფასებას, და 
ადეკვატური ბალანსის უზრუნველყოფას,  ეფექტურობას, ხარჯებსა და არასასურველ 
ეფექტებს შორის. იგივე მიზეზების გამო, როგორც ციტოლოგიაზე დამყარებული 
საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის შემთხვევაში, HPV პირველადი სკრინინგი 
რეკომენდებულია მხოლოდ ორგანიზებულ, პოპულაციაზე დაფუძნებულ 
პროგრამებში.  

ცხრილი 3. სკრინინგის პოლიტიკის შემუშავების  ძირითადი ეტაპები  ახალი ტესტის 

გამოყენებით  

1. კონსენსუსის შექმნისა და დაგეგმვის პერიოდი, რათა ყურადღებით იქნას 
შესწავლილი პროგრამის ყველა კომპონენტის მტკიცებულება და 
მიზანშეწონილობა. საშვილოსნოს ყელის პათოლოგიების პირველადი 
ტესტირების ახალი მეთოდებისთვის გასათვალისწინებელია HPV ვაქცინაციის 
როგორც წინა, ასევე მისი შემდგომი პერიოდი. 

2. სამიზნე პოპულაციაში ეპიდემიოლოგიური მონაცემების ხელმისაწვდომობისა 
და სიზუსტის უზრუნველყოფა, HPV-სთან დაკავშირებული დაავადების 
ტვირთის შეფასების მიზნით. 

3. სკრინინგის მეთოდებისა და პოლიტიკის განსაზღვრა შესაბამისი რესურსების 
შესახებ ინფორმაციის, ეკონომიკური ასპექტების და ცხოვრების ხარისხზე 
შესაძლო ზემოქმედების საკითხების  საფუძველზე.  

4. პოპულაციაზე დაფუძნებული საქმიანობის საკანონმდებლო ბაზის 
ჩამოყალიბება, სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული სკრინინგის მონაცემების 
რეგულარული განახლება ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით და ხარისხის 
უწყვეტი გაუმჯობესება, მონიტორინგისა და შეფასების ჩათვლით. 

5. მოწვევის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება. 

6. ხელმისაწვდომი სერვისებისა და შემუშავებული სისტემების ხარისხის  
შეფასებები პირველადი ტესტირების, გამოვლენილი დაზიანებების მქონე 
ქალების სწრაფი დიაგნოსტიკის და მკურნალობის ხარისხის უზრუნველყოფის 
მიზნით. 

7. დაგეგმვის პროცესში ყველა ორგანიზაციული ელემენტის ჩართვა და ახალი 
პროგრამის ან არსებული პროგრამის მოდიფიკაციის პილოტირება და 
ეტაპობრივი დანერგვა ყველა კომპონენტის ადეკვატური ფინქციონირების და 
ხარისხის უზრუნველსაყოფად,  სრულ ეროვნულ ან რეგიონულ გავრცელებამდე. 
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9.3 სკრინინგის ორგანიზება  

ორგანიზებული, პოპულაციაზე დამყარებული სკრინინგის პროგრამების ძირითადი 
ელემენტები მოიცავს შემდეგს: 

  სკრინინგის განსაზღვრული პოლიტიკა, სკრინინგ ტესტის, ინტერვალის და 
სამიზნე პოპულაციის ჩათვლით. 

 გუნდი, რომელიც პასუხისმგებელია პროგრამის კოორდინაციასა და სკრინინგის 
სერვისების ხარისხის უზრუნველყოფაზე   

 გამოძახების სისტემა მიზნობრივი პოპულაციის მოწვევისთვის სკრინინგული 
კვლევების ჩასატარებლად და ქალების გამოსაძახებლად განმეორებითი ან 
დამატებითი კვლევებისათვის, სკრინინგის დროს გამოვლენილი პათოლოგიების 
შესაფასებლად. 

 გამოვლენის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის შესაბამისი ეფექტური სერვისები 

o პირველადი ტესტირება 

o მეორადი ტესტირება და კოლპოსკოპიაზე გაგზავნა 

o დიაგნოსტიკური დადასტურება 

o სამკურნალო სერვისები 

o მკურნალობის შემდგომი დაკვირვება 

 ხარისხის უზრუნველყოფა სკრინინგის პროცესის ყველა  ეტაპზე. 

 მონაცემთა ცენტრალიზებული სისტემები, რომელიც მოიცავს: სამიზნე 
პოპულაციის სიას, ჩატარებული სკრინინგების მონაცემებს, მენეჯმენტის 
რეკომენდაციებს, შეფასებასა და საბოლოო დიაგნოზს 

 რეგულარული მონიტორინგი მონაცემთა ცენტრალიზებული სისტემების 
საფუძველზე. 

 სკრინინგის მონაცემთა ბაზები, რომლებიც დაკავშირებულია პოპულაციის, 
კიბოს, სიკვდილობისა და ვაქცინაციის მონაცემთა ბაზებთან და ჯანდაცვის 
სისტემაში არსებულ სხვა შესაბამის რეესტრებთან. ეს შედეგები უნდა იქნას 
გამოყენებული ანგარიშების მოსამზადებლად. ანგარიშები ხელმისაწვდომი უნდა 
იყოს დაინტერესებული მხარეებისათვის. 

ევროპული გაიდლაინების შესაბამისად, პირველადი ტესტირების მეთოდის 
მიუხედავად (ციტოლოგია ან hrHPVტესტი), საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი 
ყოველთვის უნდა ჩატარდეს ორგანიზებული, პოპულაციაზე დაფუძნებული 
სკრინინგის პროგრამით, ყოვლისმომცველი ხარისხის უზრუნველყოფით (von Karsa et 
al. 2008).  

ქვეყნებში ან რეგიონებში, სადაც ამჟამად დანერგილია პოპულაციაზე დაფუძნებული 
საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის პროგრამები ციტოლოგიური პირველადი 
ტესტირების გამოყენებით, განხილულ უნდა იქნეს  HPV პირველადი ტესტირების 
სარგებელი, ეკონომიკური ასპექტების ჩათვლით, არსებულ პროგრამებთან 
შედარებით.   

HPV პირველადი სკრინინგი მნიშვნელოვანია ჩატარდეს ორგანიზებული, 
პოპულაციაზე დამყარებული მოდელით, ჰიპერდიაგნოსტიკისა და ზედმეტი 
მკურნალობის ალბათობით გამოწვეული ხარჯებისა და გვერდითი ეფექტების  
თავიდან ასაცილებლად. ოპორტუნისტულ (არა პოპულაციაზე დაფუძნებული)  
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სკრინინგს არ გააჩნია ორგანიზაციული ინფრასტრუქტურა ხარისხის ეფექტური 
უზრუნველყოფისათვის, სრულყოფილად არ ხდება სკრინინგის პროცესის 
მონიტორინგი და შეფასება (Anttila et al. 2015). HPV პირველადი სკრინინგის 
დანერგვამდე, რეკომენდებულია პილოტური კვლევების (რანდომიზებული ან 
არარანდომიზებული) ჩატარება (Anttila et al. 2008, Hakama, Malila & Dillner 2012). 
გარდა ორგანიზაციული ასპექტებისა მნიშვნელოვანია ადეკვატური ადამიანური,  
ფინანსური და ტექნიკური რესურსების ხელმისაწვდომობა და მდგრადობა, რათა 
უზრუნველყოფილი იქნას ბალანსი პროგრამის სარგებელსა და ზიანს შორის  (Lynge 
et al. 2012, von Karsa et al. 2013).  

ასევე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ HPV პირველადი სკრინინგის 
უპირატესობები და პოტენციური პრობლემები ციტოლოგიურ სკრინინგთან  
შედარებით. მაგალითად, ციტოლოგიური სერვისების მნიშვნელოვანი შემცირება, 
რადგანაც ციტოლოგია საჭირო იქნება მხოლოდ პირველადი  HPV-დადებითი  ტესტის 
მქონე ქალების მართვაში. HPV პირველადი სკრინინგის შემთხვევაში, 
ციტოპათოლოგიის ლაბორატორიებს დასჭირდებათ მნიშვნელოვნად ნაკლები 
რესურსები მაღალი ხარისხის მისაღწევად, რაც შეიძლება გადამწყვეტი იყოს 
პოპულაციაზე დაფუძნებული პროგრამების წარმატებით განხორციელებისთვის. ამ 
შემთხვევაში ციტოლოგია პირველადი ტესტის მაგივრად გახდება დიაგნოსტიკური 
სამუშაოს ნაწილი, და შესაბამისად შეიცვლება სამუშაოს ტიპი და მოცულობა: 
მაგალითად, სლაიდების  გაცილებით დიდი ნაწილი  აჩვენებს პათოლოგიებს. გარდა 
ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ ციტოლოგებმა არ დაკარგონ სპეციფიურობა იმის 
ცოდნის მიუხედავად, რომ სლაიდები HPV-დადებითი ქალებისაა („HPV- 
ინფორმირებული“ ციტოლოგია). ციტოპათოლოგები და პათოლოგანატომები, 
რომლებიც ახდენენ HPV-დადებითი ქალების სლაიდების ინტერპრეტაციას, 
საჭიროებენ სპეციალურ ტრენინგს, ხარისხის სათანადო კონტროლს და 
ციტოლოგიური ტრიაჟის პროგნოზული ღირებულების ყურადღებით მონიტორინგს. 
ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით აქტუალურია HPV ლაბორატორიების 
გამსხვილება და  ცენტრალიზაცია. 

ნებისმიერი HPV პირველად ტესტირებაზე დამყარებული საშვილოსნოს ყელის 
სკრინინგის პროგრამა საჭიროებს HPV-დადებითი ქალების მართვისათვის 
განსაზღვრულ პროტოკოლს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია HPV 
სკრინინგისათვის მაღალი ხარჯებისა და ბევრი გვერდითი ეფექტების თავიდან 
ასაცილებლად. პროტოკოლები ასევე  უნდა მოიცავდეს სხვადასხვა სიტუაციებს, 
რომლებშიც HPV ტესტი დადებითია, მაგრამ ციტოლოგიური ტესტი ან კოლპოსკოპია 
კი უარყოფითი. მიზანშეწონილია, რომ რეფერალის სიხშირე  (ტრიაჟი, 
განმეორებითი ტესტები, კოლპოსკოპია, ბიოფსია) არსებითად არ იზრდებოდეს HPV-
ზე დაფუძნებული სკრინინგისას, ციტოლოგიურ სკრინინგთან შედარებით. ამჟამად 
მიმდინარეობს რამდენიმე ახალი ტრიაჟის პროცედურის შეფასება, როგორიცაა 
მოლეკულური მარკერები და HPV გენოტიპირება, მაგრამ არსებული  
მტკიცებულებები საკმარისი არ არის მათზე რეკომენდაციების გასაცემად. ამიტომ, 
მნიშვნელოვანია, რომ HPV პოზიტიური ტესტის მქონე ქალების მართვის  
პროტოკოლები რეგულარულად იქნას გადახედილი. უნდა გვახსოვდეს, რომ 
ორგანიზებული, პოპულაციაზე დაფუძნებული პროგრამა უზრუნველყოფს 
ორგანიზაციულ ჩარჩოს მტკიცებულებებზე დამყარებული მართვის განახლებული 
პროტოკოლების წარმატებულად დასანერგად და  ახალი პროტოკოლები არ უნდა 
იქნას მიღებული მათ დამტკიცებამდე (von Karsa et al. 2014a). 



34 
 

პოლიტიკის შემქმნელებმა ასევე უნდა გაითვალისწინონ ევროპის გამოცდილება, 
რომელიც აჩვენებს, რომ პოპულაციაზე დამყარებული კიბოს სკრინინგის 
პროგრამების წარმატებით განხორციელება მოითხოვს გრძელვადიან პოლიტიკურ 
ვალდებულებას და მდგრად რესურსებს (Lynge et al. 2012). სრულად დანერგილ 
პროგრამაში ხარისხის უზრუნველყოფისთვის გამოყოფილი ხარჯების პროპორცია 
უნდა იყოს არანაკლებ 10-20%- ისა პროგრამის მასშტაბის  შესაბამისად (von Karsa et al 
2013). როდესაც შეზღუდული რესურსები წარმოადგენს განსაკუთრებით სეროზულ 
დაბრკოლებას (მაგ. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში), 
პროგრამის დაგეგმვასა და მენეჯმენტში  განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს 
პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფასა და მის ეტაპობრივ განხორციელებას 
(რამდენიმე წლის განმავლობაში), რაც აგვაცილებს ხარჯების მკვეთრ ზრდას. თუ 
ეტაპობრივი გეოგრაფიული განხორციელების მიუხედავად, ადექვატური რესურსები 
არ არის ხელმისაწვდომი სამიზნე პოპულაციის ყველა ასაკობრივი ჯგუფის 
მოსაწვევად, სკრინინგის დაგეგმილი ინტერვალებით, მაშინ ასაკობრივი დიაპაზონი 
და, შესაბამისად, ტესტების რაოდენობა უნდა იყოს თავდაპირველად შეზღუდული. 
წინააღმდეგ შემთხვევაში, ადექვატური რესურსების ნაკლებობა სავარაუდოდ 
გამოიწვევს სარგებელს, ზიანსა და ხარჯთეფექტურობას შორის ბალანსის მიუღებელ 
შედეგს, დაბალ ხარისხსა და მოცვას. 

9.3.1  HPV ვაქცინაციისა და სკრინინგის პროგრამები 

მტკიცებულება, რომელზედაც დაფუძნებულია მიმდინარე რეკომენდაციები 
საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის ხარისხის უზრუნველყოფის შესახებ, 
მიღებული იქნა იმ პოპულაციებში, რომლებსაც არ ჰქონდათ ჩატარებული მასობრივი 
იმუნიზაცია HPV-ს პრევენციული  ვაქცინებით. HPV ვაქცინები უკვე საყოველთაოდ 
გამოიყენება მსოფლიოში. ახალგაზრდების  ვაქცინაციას, რომლებიც არ არიან  HPV-
ით ინფიცირებულნი, მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება HPV ინფექციების მომავალ 
ტვირთზე და შესაბამისად, სკრინინგის პროგრამებზეც (Franco et al. 2006; Kiviat, Hawes 
& Feng 2008; Lynge et al. 2009; Meijer et al. 2008; Ronco & Giorgi-Rossi 2008). 

პირდაპირი მტკიცებულება სკრინინგის სხვადასხვა პროტოკოლების ეფექტურობის 
შესახებ ვაქცინირებულ ქალებში ამჟამად არ არსებობს.  ეს საკითხი პრიორიტეტულია 
და საჭიროებს რანდომიზებული კონტროლირებადი კვლევების ჩატარებას აცრილ 
ქალებში. 

იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც დანერგილია ახალგაზრდების მასობრივი ვაქცინაცია, 
ეფექტური სკრინინგი უნდა გაგრძელდეს როგორც ვაქცინირებულ, ასევე 
არავაქცინირებულ ქალებში (Arbyn et al. 2010; Bosch et al. 2008; Lynge et al. 2009).  
სკრინინგისა და ვაქცინაციის მონაცემებს შორის კავშირის გათვალისწინებით,  
საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის მოცულობის შესამცირებლად, უნდა 
ტარდებოდეს  ვაქცინაციების შესახებ რეესტრზე დაფუძნებული მონაცემების 
შეკრება და სკრინინგისა და ვაქცინაციის მონაცემების დაკავშირება (Anttila et al. 2015). 
ეს საშუალებას მოგვცემს, შევამციროთ ზიანი, არასაჭირო სკრინინგული 
გამოკვლევების თავიდან აცილების საშუალებით, ასევე, გავაუმჯობესოთ 
საშვილოსნოს ყელის კიბოს პირველადი პრევენცია  HPV ვაქცინაციის უფრო 
ეფექტური მონიტორინგის გზით. 

9.3.2  აივ-ით მცხოვრები ქალების სკრინინგი 

საშვილოსნოს ყელის ციტოპათოლოგიური და ჰისტოლოგიური დაზიანებები 5-6-ჯერ 
უფრო ხშირია აივ-ით მცხოვრებ ქალებში (Holmes et al. 2009; Russomano et al. 2008) და  
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მათ 15-20%-ს აქვს CIN დაზიანებები. გარდა ამისა, ვულვოვაგინალური დისპლაზიის 
პრევალენტობა 5–7-ჯერ უფრო მაღალია ამ ჯგუფში, ვიდრე ქალების მთლიან 
პოპულაციაში (Chiasson et al. 1997; Ellerbrock et al.. 2000). 

აივ-ით მცხოვრებ ქალებში ჰისტოპათოლოგიური ცვლილებები პროგრესირებს და 
მკურნალობის შემდეგ რეციდივები ვითარდება უფრო ხშირად, ვიდრე სხვა 
პაციენტებში. CIN დაზიანებების რეციდივები ვითარდება  აივ-ით მცხოვრები ქალების 
40-60%-ში, გამოყენებული მკურნალობის მეთოდების მიუხედავად. 
ანტირეტროვირუსული პრეპარატი ზრდის CIN დაზიანებების სპონტანურ რეგრესს აივ 
დადებით ქალებში და აუმჯობესებს მკურნალობის ეფექტს (Heard et al. 2002; Holcomb 
et al. 1999; Lima et al. 2009; Russomano et al. 2008; Spitzer 1999; Wright, Jr. et al. 1994). 

აივ-დადებით ქალებს უნდა ჩაუტარდეთ საშვილოსნოს ყელის კიბოს პირველადი 
სკრინინგი და განმეორებითი ტესტირება უფრო მოკლე ინტერვალებით, ვიდრე 
ქალების საერთო პოპულაციას. უნდა აღინიშნოს, რომ  მსუბუქი ციტოპათოლოგიური 
ცვლილებებიც კი ხშირად მიუთითებენ CIN დაზიანებებზე აივ-დადებით პაციენტებში  
(Kaplan et al. 2009; Spitzer 1999; Wright, Jr. et al. 1996). 

ექსპერტები რეკომენდაციას უწევენ HPV ტესტის გამოყენებას აივ-ით მცხოვრებ 
ქალებში. 

9.4 მოცვის და  მონაწილეობის ოპტიმიზაციის სტრატეგიები  

საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგით მოცვა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში 10%-
დან 79%-მდე მერყეობს. მოცვის მაჩვენებლის მნიშვნელობა დაკავშირებულია არა 
მხოლოდ ჩართვის ძირითად სქემებზე, როგორიცაა ორგანიზების ტიპი, კომუნიკაცია 
და მოწვევის მეთოდები, ასევე პროგრამის განხორციელების სტატუსზე, როგორიცაა 
მაგ.: პილოტირება თუ დანერგვა  (Anttila et al. 2009). 

პროგრამაში ჩართვის განსხვავებები დაკავშირებულია ასაკთან, სოციალურ-
ეკონომიკური მდგომარეობასთან, ემიგრაციასთან, ხელმისაწვდომობის 
სირთულეებთან და სხვა (Lancuck, Patnick & Vessey 2008; Lancucki et al. 2010; Rodvall et 
al. 2005). 

ბოლოდროინდელ კვლევებში აღწერილია ახალგაზრდა ქალების ჩართულობის 
კლების ტენდენცია.  უნდა გვახსოვდეს, რომ უმეტესობა კვლევები, რომლებიც 
იკვლევენ მოცვის გაუმჯობესების მეთოდებს, ჩატარებულია ციტოლოგიურ 
სკრინინგულ პროგრამებზე. არ არსებობს დასკვნები, რომლებიც ნათელს მოფენდა 
კითხვას, შეიძლება თუ არა რუტინულ HPV სკრინგის პროგრამაში  მონაწილეობა 
დამოკიდებული იყოს იგივე ფაქტორებზე, რომლებიც გავლენას ახდენენ 
ტრადიციულ ციტოლოგიურ პროგრამებზე, მაგრამ დასაშვებია ვივარაუდოთ, რომ 
ორივე ტიპის პროგრამა ამ მხრივ ანალოგიურია.  მნიშვნელოვანი განსხვავება არის 
სკრინინგში მონაწილეობის და მოცვის გაზრდის შესაძლებლობა,  ნიმუშის 
თვითაღების   ინტეგრირებით  HPV პირველადი ტესტირების პროცესში. 

საშვილოსნის ყელის სკრინინგის უზრუნველსაყოფად ნებისმიერი მიღებული 
სტრატეგია,  უნდა იყოს  სრულად ხელმისაწვდომი ყველა ქალისათვის.  დიდი 
მნიშვნელობა აქვს ჯანდაცვის პროვაიდერების მხრიდან სკრინინგის პროგრამის  
კარგ ცოდნას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროვაიდერებმა ქალები წაახალისონ 
და მიაწოდონ დაბალანსებული ინფორმაცია სკრინინგში ჩართვისა და შემდგომი 
დაკვირვების რეჟიმის შესახებ, ასევე, პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში, 
დაეხმარნონ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღებაში. 
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9.4.1 მონაწილეობის საფასურის შემცირება ან გაუქმება 

ფინანსური  ჩარევები, როგორიცაა, მაგალითად, პაციენტებისთვის გადასახადების  
შემცირება ან თანაგადახდა ეფექტურია საშვილოსნოს ყელის სკრინინგში 
მონაწილეობის გასაზრდელად. ამიტომ, სკრინინგის მოდელის მიუხედავად 
(ციტოლოგიური თუ HPV სკრინინგი) კვლევები უნდა იყოს უფასო ან შემცირდეს 
გადასახადი  ჩართული  ქალებისთვის (Stone et al. 2002).  

9.4.2 პირადი მოწვევის წერილი ვიზიტის თარიღის და ადგილის  მითითებით 

პირადი მოწვევის წერილი წარმოადგენს რეკომენდებულ მეთოდს საშვილოსნოს 
ყელის კიბოს სკრინინგში ჩართულობისა და მოცვის გასაზრდელად (Black, Yamada & 
Mann 2002; Buehler & Parsons 1997; Pierce et al. 1989; Segnan et al. 1998; Torres-Mejia et 
al. 2000). მოწვევის წერილები, რომლებშიც მითითებულია დაგეგმილი ვიზიტი  
(თარიღი, დრო და ადგილი) უფრო ეფექტურია, ვიდრე მოსაწვევები, რომლებიც ამ 
კონკრეტულ ინფორმაციას არ შეიცავენ (Everett et al. 2011, Jepson et al. 2000, Giorgi-
Rossi et al. 2012, Camilloni et al. 2013). პირადი მოწვევის წერილი უნდა შეიცავდეს 
ვიზიტის დეტალებს  (თარიღი, დრო და ადგილი) და ინსტრუქციას, თუ როგორ უნდა 
შეიცვალოს დანიშნული ვიზიტი  საჭიროების შემთხვევებში. 

პირველადი ჯანდაცვის ქსელში ზოგადი პროფილის ექიმების მიერ ქალების 
პერსონალიზებული მოწვევა ზრდის  სკრინინგზე მიმართვიანობას  (Bowman et al. 
1995, de Nooijer et al. 2005). 

9.4.3 პირადი შეხსენება 

სკრინინგში არამონაწილე ქალების შეხსენება აღმოჩნდა ეფექტური  
ჩართულობისათვის და მოცვის  გაზრდისათვის (Kupets & Covens 2001, Stone et al. 2002, 
Yabroff, Mangan & Mandelblatt 2003). ეფექტურია როგორც სატელეფონო შეხსენება, 
ასევე შემახსენებელი წერილები (Stone et al. 2002, Yabroff, Mangan & Mandelblatt 2003; 
Everett et al. 2011; Acera et al. 2014). შემახსენებელი წერილები, დაგეგმილი ვიზიტით, 
სავარაუდოდ, უფრო ეფექტურია, ვიდრე ზოგადი შემახსენებელი წერილები (Wilson & 
Leeming 1987). ქალებისათვის, რომლებიც იყვნენ მოწვეული, მაგრამ არ მიიღეს 
პროგრამაში მონაწილეობა, რეკომენდებულია ერთი შეხსენების წერილი (Burack et al. 
1998; Eaker et al. 2004; Hermens et al. 2000; Kupets & Covens 2001) ან ტელეფონით 
შეხსენება (Eaker et al. 2004; Broberg et al. 2013). სხვა ვარიანტს წარმოადგენს ორი 
შეხსენება, პირველად წერილით, ხოლო შემდეგ ტელეფონით (Eaker et al. 2004). 

შეხსენების წერილის შემდეგ, მონაწილეობა იყო 16% ში (საერთო მოცვის ზრდა, 9.2%; 
95% ნდობის ინტერვალი [CI], 7,9–10,9%, მათთან შედარებით, ვისაც არ მიუღია 
შეხსენება). სატელეფონო შეხსენების შემდეგ, სკრინინგში მონაწილეობა იყო 41% 
(მოცვის მომატება, 31.4%; 95% CI, 26.9-35.9%). კუმულაციური მონაწილეობა, ამ ორი 
ინტერვენციის შემდეგ, დაფიქსირდა, დაახლოებით, 50%-ში (Eaker et al. 2004). ამ 
სტრატეგიაზე დაფუძნებული მონაწილეობის ზრდა, ასევე, გამოვლინდა აშშ-ში 
ჩატარებულ კვლევაში (Vogt et al. 2003).  

სამმა სხვა RCT-მ, ასევე, შეაფასა სატელეფონო შეხსენების ეფექტი, წერილით 
მოწვევასთან ან მხოლოდ წერილით შეხსენებასთან შედარებით (Vogt et al. 2003; 
Oscarsson et al. 2007, Heranney 2011); ამ კვლევებმა  აჩვენა სატელეფონო შეხსენების 
დადებითი ეფექტი  საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგში ჩართვის 
თვალსაზრისით (Giorgi Rossi et al. 2012; აგრეთვე იხილეთ Camilloni et al. 2013). თუმცა, 
ფრანგულ RCT-ში, სატელეფონო შეხსენების შემდეგ, ჩართვა იყო მხოლოდ მცირე  
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6.3% (95% CI: 5.6–7.0%) 8 თვეში, და სტატისტიკურად მნიშვნელოვნად არ 
განსხვავდებოდა შეხსენების წერილით ჩართვისაგან (Heranney et al. 2011). 

ამასთან, არსებობს  პროგრამების მაგალითები, სადაც ამ შეხსენების სტრატეგიამ 
კარგად ვერ იმუშავა (Stein et al. 2005; Haguenoer et al. 2014), რაც მიუთითებს იმაზე, 
რომ პროგრამის სტრატეგიის არჩევისას გათვალისწინებული უნდა იყოს შესაბამისი 
კვლევები, რომლებითაც მოხდება დაბალი მონაწილეობის მიზეზების დადგენა და 
ეფექტური ჩარევების ტესტირება. 

ამგვარად, არამონაწილე ქალებს უნდა გაეგზავნოთ პირადი შეხსენების წერილები 
დაგეგმილი ვიზიტით (თარიღი, დრო და ადგილი) და ინსტრუქციებით იმის შესახებ, 
თუ როგორ უნდა შეიცვალოს ვიზიტი საჭიროების შემთხვევაში. პირადი მოწვევის 
მეორე შეხსენება უნდა გაიგზავნოს, თუ საწყის  შეხსენებაზე  პასუხი არ არის. 
პერსონალური მოწვევის შეხსენება შესაძლებელია, ასევე, სატელეფონო ზარით. იმ 
შემთხვევაში თუ ქალს  ტელეფონით ვერ უკავშირდებიან, ეგზავნებათ შეხსენების 
წერილი.  თუმცა, სატელეფონო შეხსენებებს შეიძლება მეტი რესურსი დასჭირდეს, 
ვიდრე სხვა სტრატეგიებს; ამიტომ,  ამ თემაზე საჭიროა მეტი კვლევები. პროგრამებმა 
შეიძლება, ასევე, განიხილონ შეხსენებების და პირველადი მოწვევებისათვის სხვა 
მეთოდების- ელექტრონული ფოსტის და მობილური ტელეფონების გამოყენებაც.  
მოწვევისა და შეხსენების ახალი მეთოდების დანერგვამდე, უნდა ჩატარდეს  
საპილოტე კვლევები მათი მიზანშეწონილობისა და ეფექტურობის 
უზრუნველსაყოფად. 

9.4.4 ნიმუშის თვითაღება 

რანდომიზებული კვლევებიდან არსებობს იმის საკმარისი მტკიცებულება, რომ HPV 
ნიმუშის თვითაღების შეთავაზება ეფექტური მეთოდია სკრინინგში იმ ქალების 
ჩართვისთვის, რომლებიც არ რეაგირებენ შეხსენების წერილებზე (Giorgi Rossi et al. 
2011; Gök et al. 2010 and 2012; Piana et al. 2011; Szarewski et al. 2011; Virtanen et al. 2011; 
Wikström et al. 2011; Broberg et al. 2014; Haguenoer et al. 2014; Cadman et al. 2014). 

ამგვარად, ნიმუშის თვითაღების არჩევანმა შეიძლება გაზარდოს სკრინინგის მოცვა, 
მაგრამ ჯერ კიდევ დასაძლევია ქალების შიში სკრინინგთან დაკავშირებით (Giorgi 
Rossi et al. 2014; Virtanen et al. ალ. 2014). 

ნიდერლანდებში ჩატარებულ კვლევაში, მეორე შეხსენებით ნიმუშის თვითაღებაზე 
მოწვევამ,  გაზარდა მონაწილეობა დაახლოებით 27%-ით  იმ ქალებში, რომლებიც არ 
ჩაერთვნენ  პირველადი მოწვევისა და შეხსენების წერილის მიღების შემდეგ (Gök et 
al. 2010).  

მაგრამ კვლევებმა აჩვენა, რომ პრობლემას წარმოადგენს სკრინინგ ტესტის 
დადებითი შედეგის მართვა, რომელიც უნდა მოგვარდეს  ნიმუშის თვითაღების  
რუტინულ დანერგვამდე (Haguenor et al. 2014 და Cadman et al. 2014). ნიმუშის 
თვითაღების  დანერგვა ორგანიზებულ, პოპულაციაზე დაფუძნებული სკრინინგის 
პროგრამების ფარგლებში ხარისხის ყოვლისმომცველი უზრუნველყოფით ხელს 
შეუწყობს უარყოფითი ეფექტების მინიმუმამდე შემცირებას და თავიდან აგვაცილებს 
შესაძლო გადაჭარბებულ ხარჯებს. აქედან გამომდინარე, ნიმუშის თვითაღება 
პოპულაციაზე დაფუძნებული სკრინინგის პროგრამების გარეშე, რეკომენდებული არ 
არის. 

როგორც ცნობილია, HPV ტესტირების მგრძნობელობა საშვილოსნოს ყელის 
სკრინინგისთვის  თვითაღებულ ნიმუშებში უფრო დაბალია, ვიდრე კლინიცისტის 
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მიერ აღებულ ნიმუშებში. ამ მიზეზის და ასევე, კვლევებს შორის შედეგების 
ჰეტეროგენურობის გამო, ნიმუშის თვითაღება არ უნდა იყოს პირველადი არჩევანი 
საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგში მონაწილე ქალებისათვის. თუმცა, HPV 
პირველადი სკრინინგისთვის თვით-აღებულ ნიმუშებზე ჩატარებული HPV 
ტესტირების კლინიკური სიზუსტე საკმარისია ორგანიზებული, პოპულაციაზე 
დაფუძნებული საპილოტე პროგრამების ჩასატარებლად ქალებისათვის, რომლებიც 
არ ჩაერთნენ  სკრინინგში პირადი მოწვევისა და პირადი შეხსენების მიუხედავად. 
ეროვნული მასშტაბით განხორციელებამდე, ნიმუშის თვითაღების საპილოტე 
პროექტმა  უნდა აჩვენოს წარმატებული შედეგები: ტესტის დადებითი შედეგის 
დადებითი პროგნოზული მნიშვნელობა და ხარჯთეფექტურობა, ორგანიზაციული 
პრობლემების ადექვატური გადაწყვეტა, დადებითი შედეგების მქონე ქალების 
მოწვევის და მენეჯმენტის შესაბამისობა პროტოკოლებთან.  

9.5 კომუნიკაცია 

HPV–ს პირველადი ტესტირების განმახორციელებელი სკრინინგული პროგრამების 
მთავარი გამოწვევა იქნება ქალებისათვის ზუსტი ინფორმაციის მიწოდება, 
სკრინინგის სარგებელისა და მასთან დაკავშირებული რისკების შესახებ, რომელიც 
დაეხმარება ქალებს გაიგონ საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციისა და 
კონტროლის ურთიერთდაკავშირებული საკითხები. ქალებს უნდა განემარტოთ HPV-
ის მიზეზობრივი როლი საშვილოსნოს ყელის კიბოს ჩამოყალიბების პროცესში, HPV-
ის სქესობრივი გზით გადაცემა, HPV ტესტის შესაძლო გამოყენება საშვილოსნოს 
ყელის კიბოს სკრინინგში და სკრინინგის გაგრძელების მნიშვნელობა HPV 
ვაქცინაციის დანერგვის შემდეგაც. ასეთი ინფორმაცია ქალებისათვის შექმნილია, 
მაგალითად, ინგლისის საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის ვებგვერდზე (Public 
Health England 2015). 

9.6 შეფასება და მონიტორინგი  

საინფორმაციო სისტემების პრინციპები და საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის  
უწყვეტი შეფასებისა და მონიტორინგის მნიშვნელობა არაერთხელ იქნა 
დასაბუთებული (Anttila et al. 2008; IARC 2005; Ronco, von Karsa & Anttila 2008).  ხარისხის 
უზრუნველყოფის ეს პრინციპები თანაბრად ვრცელდება, როგორც ციტოლოგიაზე 
დაფუძნებულ სკრინინგზე, ისე HPV პირველად ტესტირებაზე. შეფასება და 
მონიტორინგი უნდა მოიცავდეს ყველა სერვისს სკრინინგის პროცესში.  (Anttila et al. 
2008). HPV პირველადმა სკრინინგმა შეიძლება მნიშვნელოვნად გაზარდოს 
განმეორებითი ტესტირებისთვის ან შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევაზე მიმართვის 
მაჩვენებლები, თუ არ არის დაცული შესაბამისი პროტოკოლები; ამიტომ 
მონიტორინგი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ადამიანური და ფინანსური 
რესურსების  გასაკონტროლებლად.  

სკრინინგის შედეგის შეფასება ხდება საშვილოსნოს ყელის კიბოს გამოვლენის 
სტადიის, ავადობის და სიკვდილობის მაჩვენებლებით. ასევე უნდა დამუშავდეს 
ინფორმაცია სკრინინგის ტესტების ფუნქციონირებისა და მკურნალობის ტვირთის 
შესახებ, არა მხოლოდ სკრინინგ-გავლილ პოპულაციაში, არამედ მთელ სამიზნე 
პოპულაციაში (ე.ი.პროგრამის ფარგლებს გარეთ გამოკვლეული ქალების და არა-
მონაწილეების ჩათვლით). გარდა ამისა, სისტემატურად უნდა ჩატარდეს კვლევები 
ქცევითი ასპექტების, სიცოცხლის ხარისხის და პოტენციური ზიანის შესახებ.  
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HPV პირველადი სკრინინგის მონიტორინგისთვის მონაცემთა შეყვანის ფორმატები 
და  დიზაინი  დამოკიდებულია მიღებულ პროტოკოლებზე და იმაზე, თუ როგორ არის 
ინტეგრირებული HPV ტესტირება სკრინინგულ პროგრამაში. 

9.6.1 შესრულების ძირითადი ინდიკატორები  

შესრულების ინდიკატორები, რომლებიც გამოიყენება სკრინინგის პროცესის 
ხარისხის უწყვეტი შეფასებისათვის, წარმოდგენილია შემდეგი  სამი ჯგუფით: 

 სკრინინგის ინტენსიურობა  

 სკრინინგის ტესტის ფუნქციონირება  

 დიაგნოსტიკური შეფასება, მკურნალობა და მკურნალობის შემდგომი 
დაკვირვება.  

ზოგიერთი პარამეტრი საჭიროებს ადაპტაციას სკრინინგის პროტოკოლის 
ცვლილებებთან და გადახედვას,  მეტი გამოცდილების დაგროვების შემდეგ. 

თუ HPV პირველადი სკრინინგი და ციტოლოგიაზე დაფუძნებული სკრინინგი 
ხორციელდება სხვადასხვა ასაკობრივი დიაპაზონის ქალებისთვის, HPV-ისა და 
ციტოლოგიური სკრინინგისთვის სპეციფიკური ინდიკატორები ყოველთვის უნდა 
გამოითვალოს ცალ-ცალკე.  

ევროპაში სკრინინგის პროგრამებიდან შეზღუდული ინფორმაციის გამო, მიღწევადი 
და სასურველი კრიტერიუმები მოცემულია მხოლოდ სამი შემდეგი 
ინდიკატორისთვის (მოცვა მოწვევით, მოცვა გამოკვლევით, და მონაწილეობის 
მაჩვენებელი). 

სკრინინგის ინტენსიურობა  

პარამეტრები, რომლებიც განსაზღვრულია ციტოლოგიაზე დაფუძნებული  
საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგისთვის, შეიძლება იქნას გამოყენებულ HPV 
პირველადი სკრინინგისთვისაც. ციტოლოგიური სკრინინგისათვის რეკომენდებული 
ინტერვალია 3-5 წელი. რადგანაც, HPV ტესტირების შემთხვევაში 
გახანგრძლივებულია სკრინინგის ინტერვალი, ექსპერტებმა მიიღეს 5 ან 7 წლიანი 
ინტერვალი HPV პირველადი სკრინინგისთვის, მაქსიმუმ 10 წლამდე 
გახანგრძლივებით.  

სკრინინგის ინტენსივობის მაჩვენებლები: 

1. პროგრამის გავრცელება  

2. სამიზნე პოპულაციის მოცვა  მოწვევის საშუალებით 

3. სამიზნე პოპულაციის მოცვა ციტოლოგიური ტესტები / HPV პირველადი 
ტესტებით 

4. მოწვევასთან შესაბამისობა (მონაწილეობის მაჩვენებელი) 

5. ციტოლოგიური ტესტის მოხმარება / HPV პირველადი ტესტის მოხმარება 

6. ინვაზიური კიბოს ინციდენტობა სკრინინგ-გაუვლელ და არასრულად დასკრინულ 
ქალებში, მოცემულ ინტერვალში (3.5 ან 5,5 წელი ციტოლოგიაზე დაფუძნებული 
სკრინინგისთვის; და 5,5 ან 7,5 წელი HPV პირველადი სკრინინგისთვის). 

ევროპული კრიტერიუმები: სკრინინგის ზეგავლენის მაქსიმალურად გაზრდის 
მიზნით, რეკომენდებულია გათვალისწინებულ იქნას სამი პარამეტრი: სამიზნე 
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პოპულაციის მოცვა მოწვევით, მოცვა გამოკვლევით და მოწვევასთან შესაბამისობა 
[მონაწილეობის მაჩვენებელი] (Anttila et al. 2009).  

 პროგრამებმა უნდა მიაღწიონ მოწვევით 95%-იან მოცვას  (მისაღები დონე); 
სასურველია >95%   

 მოწვევით მოცვა განსაზღვრავს სამიზნე პოპულაციაში მოწვეული ქალების 
ხვედრით წილს (პროცენტებში), გამოთვლა: მრიცხველი არის მოწვეული ქალების 
რაოდენობა მოცემული დროის პერიოდში, მნიშვნელი არის სამიზნე პოპულაციის 
ქალების რაოდენობა მოცემულ დროის პერიოდში 

 პროგრამებმა უნდა მიაღწიონ კვლევით მოცვის 70%-ს (მისაღები დონე); 
სასურველია >85%.   

 კვლევით მოცვა განსაზღვრავს სამიზნე პოპულაციაში გამოკვლეულ ქალთა 
ხვედრით წილს (%);  გამოთვლა:, მრიცხველი წარმოადგენს გამოკვლეული  
ქალების რაოდენობას მოცემულ დროის პერიოდში, მნიშვნელი არის სამიზნე 
პოპულაციის ქალების რაოდენობა მოცემულ ვადაში 

 პროგრამებმა უნდა მიაღწიონ მონაწილეობის მინიმალურ მაჩვენებელს 70% 
(მისაღები დონე); სასურველია >85%. 

მონაწილეობის მაჩვენებელი (რომელსაც ასევე "მოწვევასთან შესაბამისობას" 
უწოდებენ), განსაზღვრავს მოწვეულ ქალთა შორის სკრინინგულად გამოკვლეულ 
ქალთა წილს (%); გამოთვლა: მნიშვნელი არის მოწვეული ქალების რაოდენობა 
მოცემულ დროის პერიოდში, ხოლო მრიცხველი არის მოწვეული და სკრინინგულად 
პირველადი ტესტირებით გამოკვლეული ქალების რაოდენობა მოცემულ დროის 
პერიოდში. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთი ქალი, რომელიც ჩართულია 
სკრინინგში და საჭიროებს მენეჯმენტს, ტესტის დადებითი შედეგის გამო, შეიძლება 
არ დაემორჩილოს მართვის პროტოკოლს და, შესაბამისად, სკრინინგის ეპიზოდი 
შეიძლება არ დასრულდეს. პროგრამებმა უნდა გაუწიონ მონიტორინგი და 
რეგულარულად გადახედონ ასეთ შემთხვევებს, მათი მინიმუმამდე შემცირების 
მიზნით. 

სხვადასხვა ტესტებზე (მაგ. ციტოლოგია და HPV პირველადი ტესტირება) 
დაფუძნებული პროგრამების მქონე ქვეყნებში,  კრიტერიუმები უნდა გამოითვალოს 
ყველა ტესტისთვის ცალ-ცალკე. დამატებითი ერთობლივი გამოთვლები საერთო 
შედეგებისთვის უნდა შესრულდეს წლიური მონაცემების საფუძველზე. 

სკრინინგული ტესტის ჩატარება 

ძირითადი პარამეტრები, HPV სკრინინგის ტესტის შესრულების მონიტორინგისთვის 
ისეთივეა, როგორიც ციტოლოგიური სკრინინგისთვის: 

 პირველადი სკრინინგის ტესტით დადებითი ქალების პროპორცია  

 ტრიაჟის ტესტირებისთვის მიმართვის მაჩვენებელი  

 კოლპოსკოპიაზე გაგზავნის მაჩვენებელი  

 კოლპოსკოპიაზე გაგზავნის დადებითი პროგნოზული ღირებულება  

 ტესტის სპეციფიურობა  

 CIN-ის (განსაკუთრებით CIN2 და CIN3) გამოვლენის მაჩვენებელი  

 კიბოს შემთხვევების ინციდენტობა, რომლებიც გამოვლენილია ქალებში 
პირველადი ტესტის ნორმალური შედეგის შემდეგ. 
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ეს უკანასკნელი პარამეტრები საჭიროებს დაკავშირებას კიბოს რეგისტრებთან. აქ 
რეკომენდებულია  მოდიფიცირებული პარამეტრები, რომლებიც მორგებულია იმ 
გარემობას, რომ HPV არის ერთადერთი სკრინინგული ტესტი და ჩატარებული 
ციტოლოგიური კვლევა არის ტრიაჟული კვლევა. ციტოლოგიური ტრიაჟი ნიშნავს, 
რომ HPV-დადებით ქალებს უტარდებათ ციტოლოგიური ტესტირება, ციტოლოგიური 
ატიპიის შემთხვევაში იგზავნებიან კოლპოსკოპიაზე.  თუ ციტოლოგია არის 
ნორმული, ქალებს იწვევენ განმეორებითი HPV ტესტირებისათვის გარკვეული დროის 
შემდეგ. ქვემოთ ჩამოთვილი პარამეტრების განსაზღვრისათვის მიჩნეულია, რომ 
ციტოლოგიური ტრიაჟი ჩაუტარდა ყველა HPV-დადებით ქალს, იმ უჯრედული 
მასალის გამოყენებით, რომელიც შეგროვილია HPV ტესტის სინჯარაში ან 
ჩვეულებრივი პაპ ნაცხით, რომელიც აღებულია HPV ტესტირებისთვის განკუთვნილ 
ნიმუშთან ერთად; ოღონდ მისი  ინტერპრეტაცია ხდება თუ HPV ტესტი დადებითია.  

7. სკრინინგ-გავლილი ქალების განაწილება ციტოლოგიის / HPV პირველადი 
ტესტის შედეგების მიხედვით (სქემა 1) 

8. განმეორებითი ციტოლოგიისთვის/განმეორებითი HPV პირველადი 
ტესტირებისათვის გაგზავნის  მაჩვენებელი (სქემა 2) 

9. განმეორებითი ციტოლოგიისთვის/HPV პირველადი ტესტირებისათვის 
გაგზავნასთან შესაბამისობა  (სქემა 3) 

10. კოლპოსკოპიაზე გაგზავნის მაჩვენებელი ციტოლოგიაზე დაფუძნებულ/HPV-ზე 
დაფუძნებულ სკრინინგში (სქემა 4) 

11. კოლპოსკოპიაზე გაგზავნის დადებითი პროგნოზული ღირებულება  
ციტოლოგიური / HPV პირველადი ტესტირების შემდეგ (სქემა 5) 

12. ტესტის სპეციფიურობა 

13. ჰისტოლოგიური დიაგნოზით გამოვლენის მაჩვენებელი 

14. კიბოს ინციდენტობა ნორმული ციტოლოგიის /ნორმული HPV პირველადი 
ტესტის შემდეგ. 

დიაგნოსტირების უნარის შეფასება, მკურნალობა და მკურნალობის შემდგომი 

დაკვირვება  

ინვაზიური კიბოს ინციდენტობა უნდა გამოითვალოს ყველა შემდეგისათვის:  

 მოწვეული ქალები  

 ქალები, რომლებიც მონაწილეობდნენ სკრინინგში 

 ქალები HPV ტესტის უარყოფითი შედეგით  

 ქალები HPV ტესტის დადებითი შედეგით  

HPV პირველადი სკრინინგისთვის, კოლპოსკოპიაზე გაგზავნის შესაბამისობის 
გამოთვლა უნდა განსხვავდებოდეს პირდაპირ გაგზავნილ ქალებსა და განმეორებითი 
ტესტირების შემდეგ გაგზავნილ ქალებს შორის. 

15. კოლპოსკოპიაზე გაგზავნის შესაბამისობა  ციტოლოგიაზე დაფუძნებულ / HPV-ზე 
დაფუძნებულ სკრინინგში (სქემა 6) 

16. მაღალი ხარისხის ინტრაეპითელური დაზიანებების მკურნალობა 

17. ქალების პროპორცია (%), რომლებსაც ჩაუტარდათ ჰისტერექტომია გამოვლენილი 
ინტრაეპითელური დაზიანებების გამო 
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18. ქალების პროპორცია (%), რომლებსაც უმკურნალეს CIN1-ის გამო 

19. ინვაზიური კიბოს ინციდენტობა პათოლოგიური ციტოლოგიის შემდეგ  

20. ქალების პროპორცია, რომლებსაც მკურნალობიდან 6 თვის შემდეგ არ 
აღენიშნებათ ცერვიქსის ინტრაეპითელური დაზიანება.  

9.6.2 შესრულების ძირითადი პარამეტრების განსაზღვრა  

შესრულების შემდეგი ძირითადი ინდიკატორები კონკრეტულად დაკავშირებულია 
პირველად HPV სკრინინგთან. ნუმერაცია შეესაბამება სექცია 9.6.1.-ში მოყვანილ    
ძირითადი შესრულების  ინდიკატორების ნუმერაციას.    

 

 

სკრინინგ-გავლილი ქალების განაწილება HPV ტესტის შედეგის მიხედვით (სქემა 1) 

 გამოითვლება ქალების მთლიანი და 
ცალკეული  ქვეჯგუფებისთვის:  

ა. რეგულარული სკრინინგის 
ინტერვალისთვის და უფრო მოკლე 
დროის პერიოდებისათვის 

 ბ. სკრინინგის საწყის ან შემდგომ 
რაუნდში მონაწილეობა მეთოდის 
მიხედვით (პირველადი ციტოლოგია ან 
HPV სკრინინგი)  

 

N სკრინინგ-გავლილი  HPV დადებითი 
ქალები 

 

N სკრინინგ-გავლილი ქალები  

 

განმეორებით ტესტირებაზე გაგზავნის მაჩვენებელი (სქემა 2) 

   გამოითვლება ცალ-ცალკე საწყისი და 
შემდგომი სკრინინგისათვის 

  ტრიაჟი: hrHPV+ ქალებში: % hrHPV+ 
ქალები, რომლებსაც ჩაუტარდათ 
რეკომენდებული ტრიაჟის ტესტი.  

შენიშვნა: hrHPV+ მაგრამ ტრიაჟი– 
შემთხვევაში საჭირო იქნება 
განმეორებითი ტესტირება  

ტრიაჟის ტესტის შედეგების განაწილება 

 

N სკრინინგ-გავლილი  ქალები, 
რომლებსაც ერჩიათ ტესტის 
განმეორება რეგულარულზე უფრო 
მოკლე ინტერვალით 

 

N სკრინინგ-გავლილი ქალები  

 

განმეორებითი ტესტირებისთვის  გაგზავნასთან შესაბამისობა (სქემა 3)  

 გამოითვლება ცალ-ცალკე საწყისი და 
შემდგომი სკრინინგისათვის 

  

 

N   ქალები, რომლებსაც ჩაუტარდათ 
რეკომენდირებული განმეორებითი 
სკრინინგი  
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N ქალები, რომლებსაც მიეცათ 
განმეორებითი ტესტირების 
რეკომენდაცია 

კოლპოსკოპიაზე გაგზავნის მაჩვენებელი (სქემა 4) 

 გამოითვლება  ცალ-ცალკე:    

ა. დაუყოვნებლივ გაგზავნილი 
ქალებისთვის (სკრინინგი+, ტრიაჟი+) და 
რომლებიც გაიგზავნენ  განმეორებითი 
ტესტირების შემდეგ (სკრინინგი+, 
ტრიაჟი –, გამოტოვების შესახებ 
ანგარიში, თუ განმეორებითი 
ტესტირება არ ჩატარდა)  

ბ. საწყისი და შემდგომი 
სკრინინგისთვის 

 

N   ქალები, რომლებიც გაიგზავნენ 
კოლპოსკოპიაზე   

 

N სკრინინგ-გავლილი ქალები 

 

კოლპოსკოპიაზე გაგზავნის დადებითი პროგნოზული ღირებულება (სქემა 5) 

გამოითვლება  მთლიანობაში და ცალ-
ცალკე:  

ა. ქალები, რომლებიც გაიგზავნენ 
დაუყოვნებლივ ან განმეორებითი  
ტესტირების  შემდეგ 

 ბ. ჰისტოლოგია (CIN1+, CIN2+, CIN3/AIS+, 
ინვაზიური კიბო)  

გ. საწყისი და შემდგომი სკრინინგი 

N   ქალები რომლებსაც ჩაუტარდათ 
კოლპოსკოპია და ჰისტოლოგიურად 
დაუდასტურდათ CIN,  

 

N სკრინინგ-გავლილი ქალები, 
რომლებსაც ჩაუტარდათ კოლპოსკოპია 

 

კოლპოსკოპიაზე გაგზავნასთან შესაბამისობა (სქემა 6) 

 გამოითვლება  ცალ-ცალკე: 

 ა. გაგზავნის  შემდეგ სხვადასხვა 
ინტერვალებით (3 თვე/6 თვე)  

ბ. დაუყოვნებლივ გაგზავნილი  და 
განმეორებითი ტესტირების შემდეგ  
გაგზავნილი ქალებისთვის 

 

N   სკრინინგ-გავლილ ქალები, 
რომლებსაც რეალურად უტარდებათ 
კოლპოსკოპია  

 

N სკრინინგ-გავლილი ქალები, 
რომლებიც გაიგზავნენ კოლპოსკოპიაზე 

10. საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი სხვადასხვა ქვეყანაში 

ინგლისი: 2021 წლის სექტემბერში მოხდა ინგლისის სკრინინგის პროგრამის 
განახლება, რომლის მიხედვითაც HPV ტესტი გახდა პირველადი სკრინინგ ტესტი. 
საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგში მონაწილეობს 25-64 წლის ასაკის 
საშვილოსნოს ყელის მქონე ქალები. ოჯახის ექიმთა ბაზაში რეგისტრირებული 
ყველა 24,5 წლის ასაკის ქალი იღებს მოწვევის წერილს. 25-49 წწ სკრინინგი ტარდება 
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სამ წელიწადში ერთხელ, ხოლო  50-64 წწ კი- ხუთწლიანი ინტერვალით. ამჟამად 
იყენებენ შემდეგ HPVტესტ-სისტემებს: Abbott Real Time High-Risk HPV ტესტი, BD 
Onclarity HPV ტესტი, Cepheid Xpert HPV ტესტი, Hologic Aptima HPV ტესტი, Qiagen 
Hybrid Capture 2 High-Risk HPV DNA ტესტი, Roche Cobas 4800 HPV სისტემა, Roche Cobas 
6800/8800 სისტემა. ხოლო აღებული მასალის შესაგროვებლად Hologic ThinPrep LBC ან 
BD SurePath LBC სინჯარები, ხოლო  Cepheid Xpert HPV ტესტის შემთხვევაში 
გამოიყენება Cepheid GeneXpert Dx ან Infinity სისტემები.  

თუ  HPVტესტი არის უარყოფითი, ქალის ასაკიდან გამომდინარე, შემდეგი ტესტი მას 
ეკუთვნის 3 ან 5 წლის შემდეგ. თუ ქალს აღმოაჩნდება HPVტესტის დადებითი შედეგი, 
მას უტარდება ციტოლოგიური ტრიაჟი სითხეზე დაფუძნებული ციტოლოგიის 
მეთოდით, იმავე მასალის გამოყენებით. 

HPV დადებითი და ციტოლოგია დადებითი ქალები იგზავნებიან კოლპოსკოპიურ 
კვლევაზე. უარყოფითი ციტოლოგიის დროს HPV ტესტის განმეორება ხდება 12 თვის 
შემდეგ და მისი უარყოფითობის შემთხვევაში, ქალი ბრუნდება გამოძახების 
რუტინულ რეჟიმში. მაგრამ თუ ქალს ისევ უნარჩუნდება დადებითი HPV ტესტი და 
უარყოფითი ციტოლოგია, ისევ 12 თვის შემდეგ უნდა ჩაიტაროს განმეორებითი HPV 
ტესტი. თუ 24 თვის თავზე HPV ტესტი ხდება უარყოფითი, ქალი უბრუნდება რუტინულ 
რეჟიმს. თუ ისევ იქნა შენარჩუნებული HPV ტესტის დადებითობა, მიუხედავად 
უარყოფითი ციტოლოგიური ტესტისა, ქალი იგზავნება კოლპოსკოპიურ კვლევაზე 

NHS cervical screening (CSP) programme - GOV.UK (www.gov.uk). 

შვედეთი: HPV პირველადი სკრინინგი დაიწყო 2015 წელს, 30-64 წლის ასაკის 
ქალებისათვის. 23-29 წლის ქალებში ისევ მიმდინარეობს ციტოლოგიური სკრინინგი 
სამწლიანი ინტერვალით და ASCUS/LSIL-ის შემთხვევაში ტარდება HPVტესტით 
ტრიაჟი რომლის დადებითი მაჩვენებლის დროს ქალი იგზავნება კოლპოსკოპიურ 
კვლევაზე.  30 წლის ზევით ტარდება HPV ტესტით სკრინინგი 50 წლამდე სამწლიანი 
ინტერვალით, ხოლო 51-64 წლის ქალებში შვიდ წლიანი ინტერვალით. სკრინინგი 
წყდება უარყოფითი სკრინინგ ტესტის შემთხვევაში 64 წლის ასაკში, ხოლო დანარჩენ 
შემთხვევაში შესაძლებელია მისი გაგრძელება 70 წლამდეც. ყველა დადებითი HPV 
ტესტის შემთხვევაში ტარდება ციტოლოგიური ტრიაჟი და მისი დადებითობის დროს 
ქალი იგზავნება კოლპოსკოპიურ კვლევაზე. კოტესტირება (ციტოლოგია და HPV 
ტესტი) ტარდება 41 წლის ასაკის ქალებში. HPVდადებითი/ციტოლოგია უარყოფითი 
შედეგის შემთხვევაში, განმეორებითი სკრინინგი ტარდება 3 წლის შემდეგ. 28 წლის 
ასაკამდე, ქალებს, რომელთაც აღენიშნებათ ASCUS/LSIL ატიპია (HPV სტატუსის 
მიუხედავად), არ უტარდებათ კოლპოსკოპიური კვლევა, და შეთავაზებულია 
ციტოლოგია 3 წლის შემდეგ (Elfström K. M et al. 2016) 

თურქეთი: 2014 წელს თურქეთმა შეცვალა სკრინინგ პროგრამის მოდელი და 
გადავიდა  პირველად HPV ტესტზე. სამიზნე პოლულაციის ასაკი არის 30-64 წელი, 
სკრინინგ ინტერვალი - 5 წელი. მასალას იღებენ როგორც პირველად HPV 
ტესტისათვის (Hybrid Capture2 (Qiagen)), ისე ციტოლოგიური კვლევისათვის 
(ჩვეულებრივი პაპ ტესტი,) მაგრამ უკანასკნელის შეფასება ხდება მხოლოდ HPV 
დადებით ქალებში.  HPV უარყოფითობის შემთხვევაში ციტოლოგიის წაკითხვა არ 
ხდება. ყველა HPV 16-ე და  HPV მე-18 დადებითი ან ციტოლოგიური ტრიაჟით 
დადებითი ქალები იგზავნებიან კოლპოსკოპიურ კვლევაზე (Gultekin M et.al 2018).  

ჰოლანდია: პირველადი HPV ტესტით სკრინინგი დაიწყო 2017 წელს. სამიზნე 
პოპულაციის ასაკი არის 30-60 წელი და სკრინინგ ინტერვალი 5 წელი. თუ 40 და 50 

https://www.gov.uk/health-and-social-care/population-screening-programmes-cervical
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წლის ასაკში ქალის HPV ტესტი არის უარყოფითი, შესაძლებელია შემდეგი მოწვევა 
მოხდეს არა 5 წლიანი ინტერვალით, არამედ 10 წლის შემდეგ. მაგრამ თუ 60 წლის 
ქალს HPV ტესტი აღმოაჩნდა დადებითი, მაშინ ბოლო სკრინინგ ტესტი უტარდება 65 
წლის ასაკში. ქალის სურვილიდან გამომდინარე, დასაშვებია ტესტის თვითაღება. 
დადებითი hrHPV ტესტის შემთხვევაში ტარდება ციტოლოგიური ტრიაჟი იმავე 
მასალით, მაგრამ თუ მასალა  არასაკმარისია, მაშინ ქალი დამატებით არის მიწვეული 
ციტოლოგიური კვლევისათვის მასალის ასაღებად. დადებითი ციტოლოგიის მქონე 
ყველა HrHPV დადებითი ქალი იგზავნება კოლპოსკოპიურ კვლავაზე, ხოლო ნორმული 
ციტოლოგიის შემთხვევაში განმეორებითი ციტოლოგია ტარდება 6 თვის შემდეგ.  

სამედიცინო პერსონალის მიერ აღებული მასალის შეგროვება ხდება ThinPrep 
(Hologic, Marlborough, MA, USA) სინჯარებში, ხოლო თვითაღებისას ხმარობენ  The 
Evalyn® Brush (Rovers Medical Devices, Oss, the Netherlands) სისტემას, რომელიც 
ფოსტით იგზავნება ლაბორატორიებში და უკვე იქ ხდება მასალის გადატანა ThinPrep 
სინჯარებში. ყველა ლაბორატორია  იყენებს Roche Cobas 4800 HPV სისტემას ( Aitken, 
C. A  et al. 2019)  

აშშ:  ამერიკის სკრინინგ პროგრამა განსხვავდება ევროპული მოდელებისაგან. 2012 
წელს ASCCP-ის გაიდლაინის თანახმად 21-29 წლის ქალებს უტარდებოდათ 
ციტოლოგიური სკრინინგი სამწლიანი ინტერვალით, ხოლო 30-65 წლის ასაკის 
ქალებს - ერთობლივი ტესტირება ციტოლოგიით და  HPVტესტის (კო-ტესტი). 2019 
წელს მიღებული იქნა ახალი გაიდლაინი, რომელიც 21-24 წლის ქალებში ისევ 
უპირატესობას ანიჭებს ციტოლოგიურ კვლევას, ხოლო 25-65 წლის ასაკის 
ქალებისათვის მთლიანად ეფუძნება HPVტესტს და დამყარებულია დებულებაზე: 
CIN3 და CIN3+ ის განვითარების ერთნაირი რისკები უნდა იყოს მართული ერთნაირად. 
გაიდლაინის ძირითადი პრინციპებია: 

 HPV ტესტი წარმოადგენს საფუძველს რისკის განსაზღვრისთვის (ან ცალკე 
აღებული ან, პაპ ტესტთან კომბინაციაში). მნიშვნელობა ენიჭება HPV-ის ტიპს და 
ინფექციის ხანგრძლივობას. 

 პერსონალიზებული, რისკზე დაფუძნებული მართვა შესაძლებელია მხოლოდ 
მაშინ,  როდესაც ცნობილია ახალი ტესტის შედეგები და სკრინინგის ისტორია.  

 მთავარი განსხვავება არის ის, რომ 2012  წლის გაიდლაინის ალგორითმები 
ეფუძნებოდა პირველადი ტესტის შედეგს, ხოლო ახალი გაიდლაინი ეფუძნება  
„რისკის“ არსებობას, რომელიც გულისხმობს როგორც  პირველად ტესტს, ისე 
სკრინინგის ისტორიას. სკრინინგ-ტესტის ერთი და იგივე პასუხი, წინა ანამნეზის 
გათვალისწინებით, შეიძლება მოითხოვდეს სხვადასხვა მართვას. 

 სარგებელის და ზიანის დაბალანსება: კიბოს პრევენციის მაქსიმალური გაზრდა  
და ზედმეტი ტესტირებისა და გადაჭარბებული მკურნალობისგან წარმოქმნლი 
ზიანის მინიმუმამდე დაყვანა (Perkins R. B et al.  2020). 

გამოყოფილი იქნა კლინიკური მოქმედების და დაკვირვების რეჟიმის ექვსი ვარიანტი: 

1. უარყოფითი HPV ტესტის ან კო-ტესტის შედეგის დროს CIN3-ის განვითარების  
ხუთწლიანი რისკი ზოგადი პოპულაციის ქალებისათვის არის < 0.15%. ამ 
შემთხვევაში გაიდლაინი რეკომენდაციას უწევს ხუთწლიანი ინტერვალით 
სკრინინგს  HPV ტესტის გამოყენებით. 

2. უარყოფითი ციტოლოგიური ტესტის შემთხვევაში CIN3-ის განვითარების  
ხუთწლიანი რისკი ზოგადი პოპულაციის ქალებისათვის არის 0.15-0.54%. ამავე 
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ჯგუფს მიეკუთვნება HPV უარყოფითი ASCUS. ამიტომ ისინი საჭიროებენ HPV 
ტესტის ჩატარებას 3  წლის შემდეგ.  

3. ერთწლიანი დაკვირვების ინტერვალი საჭიროა იმ შემთხვევაში, როდესაც CIN3-ის 
განვითარების ხუთწლიანი რისკი მეტია 0.55%-ზე, მაგრამ ნაკლებია CIN3-ის 
არსებობის რისკის 4%-ზე. ამ ჯგუფს მიეკუთვნება შემდეგი სკრინინგული 
შედეგები: HPV-დადებითი/NILM ან HPV-ნეგატიური/LSIL უცნობი სკრინინგ 
ისტორიით (არსებული რისკი შესაბამისად არის 2.1% და 1.1%); ან კოლპოსკოპია-
ბიოფსიით LSIL (CIN 1)/ნორმა წინმსწრები HPV-დადებითი LSIL / ASC-US ან 
განმეორებითი HPV დადებითი NILM. 

4. როდესაც CIN3-ის არსებობის რისკი არის 4%-ზე მეტი, მაგრამ 24%-ზე ნაკლები 
საჭიროა გადაუდებელი კოლპოსკოპიური გამოკვლევა. ამ ჯგუფს მიეკუთვნება 
შემდეგი სკრინინგული შედეგები:  ASC-H, AGC (უცნობი გენოტიპირებით), HPV-
დადებითი ASC-US /LSIL უცნობი სკრინინგ ისტორიით და ერთწლიანი 
ინტერვალით ორჯერ განმეორებული HPV-დადებითი NILM; HPV 16/18 დადებითი; 
ორჯერ ზედიზედ არადამაკმაყოფილებელი სკრინინგ ტესტი. 

5. როდესაც CIN3-ის არსებობის რისკი არის 25%-ზე მეტი, მაგრამ 59%-ზე ნაკლები, 
შესაძლებელია როგორც დაჩქარებული მკურნალობა, ისე კოლპოსკოპიური 
კვლევის და ბიოფსიის ჩატარება. ამ ჯგუფს მიეკუთვნება შემდეგი სკრინინგული 
შედეგები: HSIL უცნობი გენოტიპირებით, (არსებული რისკი CIN 3+ არის 49% - 59%), 
HPV-დადებითი ASC-H და AGC (CIN3 რისკი 26%). დაჩქარებული მკურნალობა 
გულისხმობს მკურნალობას წინმსწრები ბიოფსიის ჩატარების გარეშე. 

6. როდესაც CIN3-ის არსებობის რისკი არის 60-100% მაშინ რეკომენდებულია 
დაჩქარებული მკურნალობა. ამ ჯგუფს მიეკუთვნება შემდეგი სკრინინგული 
შედეგები: HPV16 დადებითი HSIL (არსებული რისკი CIN 3+ არის 60%, კიბოს რისკი 
8.1%); HPV-დადებითი (გენოტიპირების გარეშე) HSIL 5 წელზე მეტ ხანს 
სკრინინგგაუვლელ ქალებში (არსებული რისკი CIN 3+ არის 64%).  იმ შემთხვევაში 
თუ ქალი არის ორსულად, ან 25 წელზე ახალგაზრდა, ან ღელავს მკურნალობის 
პოტენციურად უარყოფით ზემოქმედებაზე, მაშინ დაკვირვების რეჟიმი 
გულისხმობს კოლპოსკოპიას და HPV ტესტირებას 6 თვიანი ინტერვალით. 

11. საშვილოსნოს ყელის კიბოს  პრევენცია  საქართველოში   

2021 წელს საქართველოში რეგისტრირებულია საშვილოსნოს ყელის კიბოს 281 
ახალი შემთხვევა (ცხრილი 4),  რაც ქალებში ყველა რეგისტრირებული ახალი 
შემთხვევის 6%ს შეადგენს. 2017 წელს დიაგნოსტირებული საშვილოსნოს ყელის 
კიბოს შემთხვევებისთვის 5- წლიანი გადარჩენის მაჩვენებელი 59.8%-ს შეადგენს. 

ცხრილი 4. საშვილოსნოს ყელის ავადობის და სიკვდილობის მაჩვენებელი 

საქართველოში
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გრაფიკი 1. საშვილოსნოს ყელის ავადობის და სიკვდილობის მაჩვენებელი 100000 

ქალზე საქართველოში  

 

 

 

საქართველოში 2016–2018 წლებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს ინციდენტობა 
კლების ტენდენციით ხასიათდებოდა, 2019 წელს მაჩვენებელი გაიზარდა, ხოლო 
2020 წლიდან ისევ დაიკლო და 2021 წელს ინციდენტობა 100000 ქალზე 14.6-ს 
გაუტოლდა. იგივე პერიოდში საშვილოსნოს ყელის კიბოთი გამოწვეული 
სიკვდილიანობა გარკვეულწილად იზრდებოდა, 2020 წლიდან აღინიშნა კლების 
ტენდენცია (2021 წლის მაჩვენებელი 100000 ქალზე - 7.8). საშვილოსნოს ყელის კიბოს 
ასაკ-სპეციფიური ინციდენტობა მაქსიმუმს 50-54 წლის ასაკობრივ ჯგუფში აღწევს 
(გრაფიკი 2).  

გრაფიკი 2. საშვილოსნოს ყელის კიბოს ასაკ-სპეციფიური ინციდენტობა 100000 

ქალზე 

საქართველო 2021 
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ცხრილი 5. საშვილოსნოს ყელის კიბოს ახალი შემთხვევების პროცენტული 

განაწილება ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, საქართველო 

 

გრაფიკი 3. საშვილოსნოს ყელის კობოს ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების 

მიხედვით (%) , საქართველო 

 

 წყარო: https://www.ncdc.ge/#/pages/file/ecf1dfaf-7395-461d-9529-ad0eff3ae03c 

ავთვისებიანი სიმსივნეები საქართველოში 2015-2021 

2008 წლიდან მოქმედებს საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის პროგრამა, 
რომელიც თავიდან პილოტურად დაიწყო თბილისში და მოგვიანებით, 2011 წლიდან, 
მოიცვა საქართველოს რეგიონებიც. ის ეფუძნება ციტოლოგიურ კვლევას და სამიზნე 
ჯგუფს წარმოადგენენ 25-60 წლის ასაკის ქალები. პროგრამა არის ოპორტუნისტული, 
არ არის დაფუძნებული პოპულაციურ  რეგისტრზე, თუმცა მოიცავს ორგანიზებული 
სკრინინგის ელემენტებს. საქართველოში სკრინინგის პორგრამები ფინანსდება 

სახელმწიფოს მიერ. სამიზნე პოპულაციის მოცვა არის დაბალი: თბილისში არ 
აღემატება 18%-ს, ხოლო რეგიონში მისი მაქსიმალური მაჩვენებელი 2014-2021 
წლებში იყო 11,5% (გრაფიკი 4). 

 

 

 

https://www.ncdc.ge/#/pages/file/ecf1dfaf-7395-461d-9529-ad0eff3ae03c
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გრაფიკი 4. საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის პროგრამით სამიზნე 

მოსახლეობის მოცვა   

  

2019 წლიდან დაინერგა პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია Gardasil 4 -ით  
9-12 წლის გოგონებში, რომელიც შესულია იმუნიზაციის ეროვნულ კალენდარში. 

12. ძირითადი რეკომენდაციები 

1. საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის სამიზნე ჯგუფს შეადგენენ 25-60 წლის 
ასაკის ქალები, რომლებსაც აქვთ საშვილოსნოს ყელი 

საქართველოში 2010 წელს დამტკიცდა საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის 
გაიდლაინი - „Pap  ტესტზე დაფუძნებული საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი და 
დიაგნოსტიკა“, რომელიც ეფუძნებოდა საერთაშორისო (ევროპის, აშშ-ის) 
გაიდლაინებს და გამოცდილებას.  საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის სამიზნე 
ჯგუფი განისაზღვრა 25-60 წლის ასაკის ქალებით. საქართველოს დაავადებათა 
კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 
სტატისტიკური ცნობარის მიხედვით „ავთვისებიანი სიმსივნეები საქართველოში 
2015-2021“, საშვილოსნოს ყელის კიბოს ახალი შემთხვევების ასაკობრივი ჯგუფი 
მერყეობს 25 წლიდან 75+ წლამდე, ხოლო ასაკ-სპეციფიური ინციდენტობა მატულობს 

35 წლიდან (https://www.ncdc.ge/#/pages/file/ecf1dfaf-7395-461d-9529-ad0eff3ae03c), 

შესაბამისად, სკრინინგის დაწყება 10 წლით უნდა უსწრებდეს ამ ასაკს,  რომ 
დროულად გამოვლინდეს კიბოსწინა დაზიანება. ამიტომ, რეკომენდებულია 
სკრინინგის დაწყება 25 წლის ასაკში.  

2. 25-29 წლის ქალების პირველადი სკრინინგული ტესტი უნდა იყოს ციტოლოგია 
(ჩვეულებრივი Pap ტესტი ან სითხური ციტოლოგია  LBC). სკრინინგული 
ინტერვალი უნდა იყოს 3 წელი. ატიპიური ციტოლოგიის შემთხვევაში (ASCUS, 
ASC-H, LSIL, HSIL, AGC, კიბო), ქალს უნდა ჩაუტარდეს კოლპოსკოპიური კვლევა და 
შემდგომი მართვა დამოკიდებულია კოლპოსკოპიურ ან ბიოფსიის შედეგად 
მიღებულ ჰისტოპათოლოგიურ დიაგნოზზე („Pap  ტესტზე დაფუძნებული 
საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი და დიაგნოსტიკა“ 2010წ 

https://www.moh.gov.ge/ka/guidelines/)     

3. 30-60 წლის ქალების პირველადი სკრინინგული ტესტი უნდა იყოს HPV დნმ 
ტესტი. 

ჯანმო  რეკომენდაციას უწევს პირველად  სკრინინგულ ტესტად HPV დნმ-ის ტესტის 
გამოყენებას, ნაცვლად ციტოლოგიური ტესტისა. 

https://www.ncdc.ge/#/pages/file/ecf1dfaf-7395-461d-9529-ad0eff3ae03c
https://www.moh.gov.ge/ka/guidelines/
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საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციის მიზნით ჯანმო სთავაზობს HPV დნმ-ის 
პირველადი სკრინინგული ტესტის გამოყენებას ტრიაჟით ან ტრიაჟის გარეშე, 
საზოგადოდ, სამიზნე პოპულაციაში, მათ შორის, აივ-ით ინფიცირებულ ქალებში 
(პირობითი რეკომენდაცია, მტკიცებულების საშუალო ხარისხი) HPV დნმ-ის 
ტესტირებისას ჯანმო სთავაზობს როგორც სამედიცინო პერსონალის მიერ აღებული 
ნიმუშების, ისე ქალის მიერ თვითაღებული ნიმუშების გამოყენებას (პირობითი 
რეკომენდაცია, მტკიცებულების დაბალი ხარისხი) (WHO guidline for screening and 
treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention, second edition., 2021) 
საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის პროგრამებში გამოყენებული უნდა იყოს 
მხოლოდ ისეთი პირველადი HPV ტესტი, რომელიც მაღალი სიზუსტით, CIN2+ და 
CIN3+ დაზიანებების აღმოჩენის  მაღალი მგრძნობელობით  და კლინიკურად 
უმნიშვნელო გარდამავალი HPV ინფექციების მინიმალური გამოვლენით (VI-A) 
ხასიათდება. რუტინული HPV პირველადი სკრინინგი არ უნდა დაიწყოს 30 წლამდე 
ასაკის ქალებში (I-E). საკმარისი მტკიცებულების არარსებობის გამო, პირველადი HPV 
სკრინინგის დასრულების ოპტიმალური ასაკი, ციტოლოგიური სკრინინგის მსგავსად, 
რეკომენდებულია იყოს 60 - 65 წელი, იმ პირობით, რომ ქალს ბოლო ტესტი ექნება 
უარყოფითი  (VI-B) (European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening, 
Second edition, Supplement 2015) 

4. HPV დნმ-ის ტესტირების დანერგვამდე უნდა გაგრძელდეს არსებული სკრინინგ 
პროგრამა, რომელიც დაფუძნებულია მაღალი ხარისხის  ციტოლოგიაზე 

https://www.moh.gov.ge/ka/guidelines/   

იმ ქვეყნებს, სადაც HPV დნმ-ის ტესტირება ჯერ კიდევ არ არის მოქმედი, 
ციტოლოგიის, როგორც პირველადი სკრინინგული ტესტის გამოყენებისას, ჯანმო 
სთავაზობს რეგულარულ სამწლიან სკრინინგულ ინტერვალს, როგორც საერთო 
პოპულაციის, ისე აივ-ით ინფიცირებული  ქალებისათვის (პირობითი რეკომენდაცია, 
დაბალი სიზუსტის მტკიცებულება). როდესაც სკრინინგ პროგრამა გადავა HPV დნმ-
ის ტესტირებაზე, ეს ტესტი უნდა იყოს გამოყენებული ყველა ქალის მომდევნო 
რუტინული სკრინინგის დროს, მიუხედავად იმისა, თუ რა ტესტი იყო გამოყენებული 
სკრინინგის წინა  რაუნდების შემთხვევაში, როგორც საერთო პოპულაციაში, ისე აივ-
ით ინფიცირებულ ქალებში. პირველადი ციტოლოგიური ტესტირების არსებულ 
სკრინინგ პროგრამებში განმეორებითი სკრინინგი უნდა გაგრძელდეს იმავე ტესტით 
მანამდე, სანამ HPV დნმ-ის ტესტირება არ იქნება დანერგილი („კარგი პრაქტიკის“ 
დებულება) (WHO guidline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for 
cervical cancer prevention, second edition., 2021). 

5. სკრინინგის ინტერვალი HPV უარყოფითი პირველადი ტესტის შემდეგ უნდა იყოს 
5 წელი საერთო პოპულაციაში, ხოლო აივ-ით ინფიცირებულ ქალებში  3 წელი. 

ჯანმო სვთავაზობს პირველადი HPV დნმ ტესტის შემთხვევაში რეგულარულ 
სკრინინგულ ინტერვალს 5-დან (I-A) 10 წლამდე (III-C) საერთო პოპულაციის 
ქალებისათვის და 3-დან 5 წლამდე აივ-ით ინფიცირებული ქალებისათვის. 
(პირობითი რეკომენდაცია, მტკიცებულების დაბალი ხარისხი).  

6. არაადეკვატური HPV ტესტის შემთხვევაში, ქალები უნდა იყვნენ მოწვეულნი 
ახალი ნიმუშის ასაღებად (VI-A), ან დასაშვებია განხორციელდეს ციტოლოგიური 
ტესტირება, დამატებითი ნიმუშის აღების გარეშე, თუ მისი ჩატარება 
ტექნიკურად შესაძლებელი იქნება (VI-B). ახალი ნიმუშის აღება უნდა მოხდეს 3 
თვის ინტერვალით. ორჯერ არაადეკვატური  HPV ტესტის შემთხვევაში, ქალი 

https://www.moh.gov.ge/ka/guidelines/
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იგზავნება კოლპოსკოპიურ კვლევაზე (NHS cervical screening (CSP) programme 2021) 

https://www.gov.uk/government/publications/cervical-screening-programme-and-

colposcopy-management/2-providing-a-quality-colposcopy-clinic 

  

ალგორითმი 1 

7. პირველადი დადებითი HPV ტესტის მქონე ქალებს დაუყოვნებლად უნდა 
ჩაუტარდეთ საშვილოსნოს ყელის ციტოლოგიური ტესტი (ციტოლოგიური 
ტრიაჟი) (I-A). ციტოლოგიური ტესტისთვის სასურველია გამოყენებული იყოს HPV 
სკრინინგის ვიზიტის დროს აღებული ნიმუში (VI-A). ეს შეიძლება იყოს როგორც 
HPV ტესტის სინჯარაში არსებული უჯრედული მასალა სითხური 
ციტოლოგიისთვის (LBC), ისე ცალკე აღებული ჩვეულებრივი Pap ტესტი, რომლის 
დამუშავებაც და წაკითხვაც მოხდება მხოლოდ დადებითი HPV ტესტის 
შემთხვევაში. ციტოლოგიური ტრიაჟის შედეგის გათვალისწინებით HPV 
დადებითი ქალები გაიგზავნებიან განმეორებით ტესტირებაზე ან  
კოლპოსკოპიაზე (I-A) (European guidelines for quality assurance in cervical cancer 
screening, Second edition, Supplement 2015). 

8. ქალებს, რომელთაც ციტოლოგიური ტრიაჟის დროს აღენიშნათ უარყოფითი 
ციტოლოგიური შედეგი (NILM), ხოლო HPV ტესტით ჰქონდათ დადებითი სხვა 
მაღალი რისკის HPV ტიპები (არა HPV 16/18),  უნდა ჩაუტარდეთ განმეორებითი 
HPV ტესტი,  ჩვეულებრივ სკრინინგულ ინტერვალზე უფრო მოკლე დროში - 12 
თვეში (VI-A). 

ქალები, რომელთაც განმეორებითი HPV ტესტირების დროს აღენიშნებათ 
უარყოფითი შედეგი, უნდა დაუბრუნდნენ რუტინულ სკრინინგს (II-A).  

ქალები, რომელთაც განმეორებითი HPV ტესტირების დროს აღენიშნებათ დადებითი 
შედეგი, უნდა გაიგზავნონ კოლპოსკოპიურ კვლევაზე, ციტოლოგიური კვლევის 

https://www.gov.uk/government/publications/cervical-screening-programme-and-colposcopy-management/2-providing-a-quality-colposcopy-clinic
https://www.gov.uk/government/publications/cervical-screening-programme-and-colposcopy-management/2-providing-a-quality-colposcopy-clinic
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შედეგის მიუხედავად (VI-B) (European guidelines for quality assurance in cervical cancer 
screening, Second edition, Supplement 2015) 

9. ქალებს, რომელთაც ციტოლოგიური ტრიაჟის დროს აღენიშნებათ  ASC-US,  LSIL, 
უნდა ჩაუტარდეთ კოლპოსკოპიური კვლევა (VI-C) (European guidelines for quality 
assurance in cervical cancer screening, Second edition, Supplement 2015) ასევე 
კოლპოსკოპია უნდა ჩატარდეს HPV 16/18 დადებითობის შემთხვევაში, 
მიუხედავად ციტოლოგიური შედეგისა (WHO guidline for screening and treatment of 
cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention, second edition., 2021). 
ქალების შემდგომი მართვა დამოკიდებულია კოლპოსკოპიურ ან ბიოფსიის 
შედეგად მიღებულ ჰისტოპათოლოგიურ დიაგნოზზე.  

10. ქალები, რომელთაც ციტოლოგიური ტრიაჟის დროს აღენიშნებათ ASC-H, HSIL, 
AGC, AIS (adenocarcinoma in situ) ან უფრო მძიმე ციტოლოგიური ატიპია, 
დაუყოვნებლივ უნდა გაიგზავნონ კოლპოსკოპიურ კვლევაზე (III-A)  

HSIL, ASC-H და AGC ციტოლოგიის შემთხვევაში კოლპოსკოპიური კვლევა საჭიროა 
იმისთვის, რომ განისაზღვროს დაზიანების უბანი, ხარისხი, ტრანსფორმაციის ზონის 
ტიპი და სწორედ დაიგეგმოს ექსციზიური მკურნალობა. ASCCP 2019 წლის 
გაიდლაინის მიხედვით, HPV16(+) HSIL-ის შემთხვევებში CIN 3+-ის რისკი არის 60%, 
კიბოს რისკი - 8.1%; HPV(+) (გენოტიპირების გარეშე) HSIL-ის 5 წელზე მეტ ხანს 
სკრინინგ-გაუვლელი ქალების შემთხვევაში CIN 3+-ის რისკი არის 64%, HSIL-ის უცნობი 
გენოტიპის დროს CIN 3+-ის რისკი შეადგენს 49% - 59%-ს, ხოლო  HPV(+) ASC-H-ის და 
AGC-ის შემთხვევებში CIN3-ის რისკი აღწევს  26%-ს. ამიტომ, ყველა ზემოთ 
ჩამოთვლილ შემთხვევებში, რეკომენდებულია მკურნალობის ჩატარება (LLETZ/LEEP).  

შენიშვნა: მხოლოდ ნორმული კოლპოსკოპიის შემთხვევაში, ქალებში, სადაც 
ორსულობა არის სასურველი, ან ქალს არ აქვს მანიპულაციის ჩატარების სურვილი, 
საკონტროლო კვლევა (HPV ტესტი) ტარდება 12 თვის შემდეგ. 

https://journals.lww.com/jlgtd/Fulltext/2020/04000/2019_ASCCP_Risk_Based_Manageme

nt_Consensus.3.aspx 

11. ქალები, რომლებსაც ციტოლოგიური ტრიაჟის დროს აღენიშნებათ 
არაადეკვატური ციტოლოგია,  უნდა ჩაუტარდეთ განმეორებითი ციტოლოგია 3 
თვის შემდეგ, ან გაიგზავნონ კოლპოსკოპიურ კვლევაზე (NHS cervical screening 

(CSP) programme 2021) https://www.gov.uk/government/publications/cervical-

screening-programme-and-colposcopy-management/2-providing-a-quality-

colposcopy-clinic 

12. ქალებს, რომლებსაც ვიზუალური დათვალიერებით აღენიშნებათ საშვილოსნოს 
ყელის კიბოზე საეჭვო ნიშნები, ნორმული HPV და ციტოლოგიური ტესტის 
შემთხვევაშიც კი უნდა ჩაუტარდეთ კოლპოსკოპიური კვლევა.  

(NHS cervical screening (CSP) programme 2021) (NHS cervical screening (CSP) programme 

2021) https://www.gov.uk/government/publications/cervical-screening-programme-and-

colposcopy-management/2-providing-a-quality-colposcopy-clinic  

13. CIN-ის მკურნალობის  შემდეგ საკონტროლო კვლევა ქალებს უნდა ჩაუტარდეთ 12 
თვეში HPV დნმ ტესტირებით (ჯანმო, პირობითი რეკომენდაცია, მტკიცებულების 
დაბალი ხარისხი) (WHO guidline for screening and treatment of cervical pre-cancer 
lesions for cervical cancer prevention, second edition., 2021).    

https://journals.lww.com/jlgtd/Fulltext/2020/04000/2019_ASCCP_Risk_Based_Management_Consensus.3.aspx
https://journals.lww.com/jlgtd/Fulltext/2020/04000/2019_ASCCP_Risk_Based_Management_Consensus.3.aspx
https://www.gov.uk/government/publications/cervical-screening-programme-and-colposcopy-management/2-providing-a-quality-colposcopy-clinic
https://www.gov.uk/government/publications/cervical-screening-programme-and-colposcopy-management/2-providing-a-quality-colposcopy-clinic
https://www.gov.uk/government/publications/cervical-screening-programme-and-colposcopy-management/2-providing-a-quality-colposcopy-clinic
https://www.gov.uk/government/publications/cervical-screening-programme-and-colposcopy-management/2-providing-a-quality-colposcopy-clinic
https://www.gov.uk/government/publications/cervical-screening-programme-and-colposcopy-management/2-providing-a-quality-colposcopy-clinic
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კოლპოსკოპიური კვლევის რეკომენდაციები 

 

ალგორითმი 2 

14. კოლპოსკოპიური კვლევის დროს გამოყენებული უნდა იყოს საშვილოსნოს ყელის 
პათოლოგიისა და კოლპოსკოპიის საერთაშორისო ფედერაციის (IFCPC) მიერ 2011 
წელს მოწოდებული კლასიფიკაცია (იხ. დანართი N 2)  

კოლპოსკოპიური კვლევის დოკუმენტში უნდა იყოს ასახული შემდეგი ინფორმაცია: 
HPV ტესტის შედეგი, ციტოლოგიური ტესტის შედეგი, გამოკვლევის ადეკვატურობა, 
ტრანსფორმაციის ზონის ტიპი (TZ 1, 2 ან 3),  დაზიანება ვრცელდება თუ არა საშოს 
კედლებზე ან ენდოცერვიქსულ არხში, ნებისმიერი დაზიანების კოლპოსკოპიური 
მახასიათებლები, დაზიანების ხარისხის კოლპოსკოპიური დიაგნოზი; ბიოფსიური 
კვლევის ჩატარების შემთხვევაში აუცილებელია ადგილის მონიშვნა. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22914406 

15. ბრტყელი  და ცილინდრული ეპითელიუმის საზღვრის SCJ ხილვადობის 
შემთხვევაში (TZ 1, TZ 2), თუ ბიოფსიით ან კოლპოსკოპიური კვლევით არ არის 
გამოვლენილი დაზიანება, განმეორებითი  HPV ტესტი საერთო პოპულაციის 
ქალებში ტარდება 2  წლის შემდეგ, ხოლო აივ-ით ინფიცირებულებში - 1 წლის 
შემდეგ, უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში, ქალები დაუბრუნდებიან სკრინინგს 
რეგულარული ინტერვალით.  

საერთო პოპულაციის იმ ქალებს, რომლებსაც დადებითი პირველადი HPV ტესტის 
შემდეგ ჩატარებული ტრიაჟის ტესტი აქვთ უარყოფითი, ჯანმო სთავაზობს 
ხელახალი HPV ტესტით შემოწმებას 24 თვეში. უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში, 
ქალები უბრუნდებიან სკრინინგს, რეგულარული ინტერვალით. (პირობითი 
რეკომენდაცია, მტკიცებულების დაბალი ხარისხი)(WHO guidline for screening and 
treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention, second edition., 
2021). 

16. როდესაც ბრტყელი  და ცილინდრული ეპითელიუმის საზღვარი SCJ არ არის 
ხილული  (TZ 3), თუ ბიოფსიით ან კოლპოსკოპიური კვლევით არ არის 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22914406
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გამოვლენილი დაზიანება, განმეორებითი  HPV ტესტი ქალებში ტარდება 1  წლის 
შემდეგ. უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში, ისინი დაუბრუნდებიან სკრინინგს 
რეგულარული ინტერვალით (NHS cervical screening (CSP) programme 2021) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachm

ent_data/file/856972/Screening_and_colposcopy_pathways.pdf TZ 3-ის დროს 
განმეორებითი  1-წლიანი ინტერვალით დადებითი HPV ტესტის შემთხვევაში,  
რეკომენდებულია ექსციზიური მკურნალობა (LLETZ/LEEP), თუმცა 
გასათვალისწინებელია ქალის არჩევანიც. 

17. როდესაც ბიოფსიით ან კოლპოსკოპიური კვლევით ვლინდება დაზიანება, 
შემდგომი მართვა ეფუძნება გამოვლენილი დაზიანების ხარისხს  

(NHS cervical screening (CSP) programme 2021) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_

data/file/856972/Screening_and_colposcopy_pathways.pdf  

18. არაადეკვატური კოლპოსკოპიის შემთხვევაში, უნდა იყოს მითითებული მისი 
მიზეზი. მწვავე ინფექციის, ან სისხლისდენის შემთხვევაში, განმეორებითი 
კვლევა (HPV ტესტი და კოლპოსკოპია) უნდა ჩატარდეს 3 თვეში მიზეზის 
აღმოფხვრის შემდეგ, ხოლო კიბოზე ეჭვის შემთხვევაში  უნდა იყოს ნაწარმოები 
საშვილოსნოს ყელის  „ბრმა“ (არადამიზნებითი) ბიოფსია (Atlas of Colposcopy: 

Principles and Practice https://screening.iarc.fr/atlascolpodetail.php?Index=23&e=) 

 

ბიოფსიით ან კოლპოსკოპიური კვლევით გამოვლენილი  დაბალი ხარისხის 

დაზიანება CIN1/LGSIL 

ალგორითმი 3 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/856972/Screening_and_colposcopy_pathways.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/856972/Screening_and_colposcopy_pathways.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/856972/Screening_and_colposcopy_pathways.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/856972/Screening_and_colposcopy_pathways.pdf
https://screening.iarc.fr/atlascolpodetail.php?Index=23&e=
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19. ბიოფსიით ან კოლპოსკოპიური კვლევით გამოვლენილი CIN1/LGSIL  დაზიანების 
შემთხვევაში რეკომენდებულია საკონტროლო კვლევა  HPV ტესტით 12 თვის 
შემდეგ, ხოლო უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში, განმეორებითი ტესტირება 3 
წლის ინტერვალით (NHS cervical screening (CSP) programme 2021) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachm

ent_data/file/856972/Screening_and_colposcopy_pathways.pdf და შემდეგ 
დაბრუნება რეგულარულ სკრინინგში 5-წლიანი ინტერვალით საერთო 
პოპულაციის ქალებისთვის და 3-წლიანი ინტერვალით - აივ-ით ინფიცირებული 
ქალებისთვის (WHO guidline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions 
for cervical cancer prevention, second edition., 2021 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824) 

20. საკონტროლო დადებითი HPV ტესტის შემთხვევაში საჭიროა ციტოლოგიური 
ტრიაჟი. დადებითი ციტოლოგიის შემთხვევაში, ან უარყოფითი ციტოლოგიის 
დროს მაგრამ HPV16/18 დადებითი ტესტის მქონე ქალები იგზავნებიან 
კოლპოსკოპიურ კვლევაზე და მართვა მიმდინარეობს N1 ალგორითმის 
მიხედვით. ხოლო უარყოფითი ციტოლოგიური შედეგის შემთხვევაში, 
განმეორებითი HPV ტესტი ტარდება ისევ ერთი წლის ინტერვალით  

(NHS cervical screening (CSP) programme 2021) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_

data/file/856972/Screening_and_colposcopy_pathways.pdf 

21. ერთწლიანი ინტერვალით სამჯერ ჩატარებული HPV ტესტის დადებითი შედეგის   
შემთხვევაში (HPV ინფექციის ორწლიანი პერსისტენცია) დასაშვებია როგორც N1 
ალგორითმის მიხედვით მართვა, ისე მკურნალობა ჯანმოს „სკრინინგის და 
მკურნალობის“ მოდელის მიხედვით (HPV დნმ ტესტი, როგორც პირველადი 
სკრინინგული ტესტი,  შემდეგომი მკურნალობით). კოლპოსკოპიის მიზანია 
მხოლოდ მკურნალობის მეთოდის განსაზღვრა (WHO guidline for screening and 
treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention, second edition., 

2021 https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824 ) 

22. მკურნალობის პოტენციური ზიანის გათვალისწინებით, რეკომენდებულია 
დაბალი ხარისხის დაზიანების (კოლპოსკოპიური/ჰისტოლოგიური LGSIL/CIN1) 
დაკვირვება მინიმუმ 2 წლის განმავლობაში თანმიმდევრული ვიზიტებით. 
მკურნალობის გადაწყვეტილება ეფუძნება პაციენტის არჩევანს ექიმთან ერთად 
საკითხის განხილვის შემდეგ (ASCCP 2019 Consensus Guidelines.  

https://www.asccp.org/management-guidelines). მკურნალობა შესაძლებელია 
როგორც აბლაციური მეთოდების, ისე ექსციზიური მეთოდების გამოყენებით, 
გამომდინარე ტრანსფორმაციის ზონის ტიპიდან და დაზიანების ზომის და 
ლოკალიზაციის გათვალისწინებით. 

(PAP ტესტზე დაფუძნებული საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი და დიაგნოსტიკა 

https://moh.gov.ge/ka/guidelines/) 

LSIL (CIN 1) არის HPV ინფექციის ჰისტოლოგიური გამოვლინება. CIN 1 შეიძლება 
ასოცირებული იყოს ონკოგენურ (მაღალი რისკის) ან დაბალი რისკის HPV 
ინფექციებთან და შეიძლება გამოწვეული იყოს  მხოლოდ ერთი ტიპის მუდმივი 
ინფექციით ან სხვადასხვა ტიპის თანმიმდევრული ინფექციებით. HPV16 ნაკლებად 
გავრცელებულია CIN 1-ში, ვიდრე CIN 3-ში. რეგრესის სიხშირე მაღალია, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/856972/Screening_and_colposcopy_pathways.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/856972/Screening_and_colposcopy_pathways.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/856972/Screening_and_colposcopy_pathways.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/856972/Screening_and_colposcopy_pathways.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824
https://www.asccp.org/management-guidelines
https://moh.gov.ge/ka/guidelines/
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განსაკუთრებით ახალგაზრდა პაციენტებში და, ამდენად შემდგომი CIN 2+-ის 
დიაგნოზი იშვიათია, მიუხედავად იმისა, აღმოჩენილია თუ არა CIN1  
ენდოცერვიქსული  არხის ან ტრანსფორმაციის ზონის ბიოფსიის დროს. 

კვლევამ, რომელიც ორი წლის განავლობაში მიმდინარეობდა 126 ქალზე, აჩვენა, რომ 
CIN1-ის სავარაუდო დიაგნოზის გამო ჩატარებული ექსციზიური მკურნალობის 
შედეგად 87%-ს გამოუვლინდა CIN 1 ან საერთოდ არ აღენიშნა პათოლოგია, ხოლო 
13%-ს ჰქონდა HSIL (CIN 2+)  (Lueng SOA, Vitonis A, Feldman S. Yield of loop electrosurgical 
excision procedure (LEEP) among patients with and without known high-grade cervical 

dysplasia. Soc Gynecol Oncologists 2020.)  

ბიოფსიით ან კოლპოსკოპიური კვლევით გამოვლენილი მაღალი ხარისხის 
დაზიანება CIN2+/HGSIL, კიბო ან CGIN 

 

ალგორითმი 4 

23. საშვილოსნოს ყელის ბიოფსიით ან კოლპოსკოპიური კვლევით გამოვლენილი 
მაღალი ხარისხის დაზაინების (CIN2/HGSIL-ზე ტოლი ან მეტი) და/ან 
ჯირკვლოვანი დაზიანების (CGIN) შემთხვევაში, საჭიროა ჩატარდეს მკურნალობა  
ექსციზიური მეთოდით  (LLETZ/LEEP).  

(ASCCP 2019 Consensus Guidelines.  https://www.asccp.org/management-guidelines) 

HSIL (CIN3) დიაგნოზის მქონე ყველა არაორსული პაციენტის მკურნალობა 
რეკომენდებულია და დაკვირვება მიუღებელია (AII). HSIL (CIN2) მქონე არაორსულ 
პაციენტებში რეკომენდებულია მკურნალობა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 
პაციენტის შეშფოთება მომავალ ორსულობაზე მკურნალობის შესაძლო უარყოფითი 
ეფექტის გამო, აღემატება კიბოს შესაძლო განვითარების გამო შეშფოთებას (BII). 
დაკვირვება მიუღებელია, როდესაც SCJ ან დაზიანების ზედა ზღვარი არ არის 

https://www.asccp.org/management-guidelines
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სრულად ხილული, ან როდესაც ენდოცერვიქსული სინჯის შედეგები არის CIN 2+ ან 
არაკლასიფიცირებული (EIII) 

24. HSIL (CIN 2) მქონე პაციენტებში,  როდესაც პაციენტის შეშფოთება მომავალ 
ორსულობაზე მკურნალობის შესაძლო უარყოფითი ეფექტის გამო, აღემატება 
კიბოს შესაძლო განვითარების გამო შეშფოთებას, დასაშვებია დაკვირვება (CIII) 
კოლპოსკოპიით და HPV ტესტირებით - 6 თვიანი ინტერვალებით 2 წლის 
განმავლობაში. თუ დაკვირვების დროს 2 წლის განმავლობაში შენარჩუნდა CIN 2,  
მაშინ რეკომენდებულია მკურნალობა (CII); (ASCCP 2019 Consensus Guidelines. 

https://www.asccp.org/management-guidelines). თუ 2-წლიანი დაკვირვების 
რეჟიმში აღარ გამოვლინდა CIN2, მაშინ მართვა მიმდინარეობს ისევე, როგორც 
მაღალი ხარისხის დაზიანების მკურნალობის შემდეგ (რეკომენდაცია 25). 

 

CIN3-ისგან განსხვავებით, რომელიც განიხილება კიბოს უშუალო წინამორბედად, 
CIN2-ს აქვს რეგრესის მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი. 1973-2016 წლებში ჩატარებული 
კვლევების სისტემურმა მიმოხილვამ და მეტა-ანალიზმა აჩვენა, რომ CIN2-დან 
კონსერვატიულად მართულ შემთხვევათა 50% განიცდის რეგრესს, 32% პერსისტირებს 
და 18% გადადის CIN3+-ში. აღსანიშნავია, რომ ყველაზე მეტად რეგრესი ხდება 
პირველი 12 თვის განმავლობაში, მაშინ, როდესაც პროგრესის სიხშირე დროთა 
განმავლობაში იზრდება. რეგრესის მაჩვენებლები უფრო მაღალია (60%) 30 წელზე 
ახალგაზრდა ქალებში (Tainio K et al. 2018). 

25. მკურნალობიდან 12 თვის  შემდეგ რეკომენდებულია საკონტროლო HPV დნმ 
კვლევა  

ჰისტოლოგიურად დადასტურებული CIN2/3-ის ან ადენოკარცინომა in situ (AIS)-ს, ან 
დადებითი სკრინინგ ტესტის შემდეგ ნამკურნალებ საერთო პოპულაციის ქალებს 
ჯანმო სთავაზობს განმეორებით ტესტირებას 12 თვის შემდეგ, რომელიც უმჯობესია 
ჩატარდეს HPV დნმ ტესტირებით, ვიდრე ციტოლოგიით  ან კო-ტესტირებით 
(პირობითი რეკომენდაცია, მტკიცებულების დაბალი ხარისხი) (WHO guidline for 
screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention, second 

edition., 2021 https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824) 

26. მკურნალობის შემდეგ ერთწლიანი ინტერვალებით ორჯერ ჩატარებული 
საკონტროლო კვლევის უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში, ქალის შემდეგი 
საკონტროლო კვლევა იგეგმება 3 წლის შემდეგ.  (NHS cervical screening (CSP) 
programme 2021)  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_

data/file/856972/Screening_and_colposcopy_pathways.pdf) კვლევის უარყოფითი 
შედეგის შემთხვევაში ხდება დაბრუნება რეგულარულ სკრინინგში 5-წლიანი 
ინტერვალით საერთო პოპულაციის ქალებისთვის და 3-წლიანი ინტერვალით - აივ-
ით ინფიცირებულებისთვის (WHO guidline for screening and treatment of cervical pre-
cancer lesions for cervical cancer prevention, second edition., 2021 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824 ) 

27. მკურნალობიდან 12 თვის შემდეგ ჩატარებული საკონტროლო  HPV დადებითი 
ტესტის შემთხვევაში, უნდა ჩატარდეს ციტოლოგიური კვლევა და კოლპოსკოპია 
(NHS cervical screening (CSP) programme 2021) 

https://www.asccp.org/management-guidelines
https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/856972/Screening_and_colposcopy_pathways.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/856972/Screening_and_colposcopy_pathways.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachm

ent_data/file/856972/Screening_and_colposcopy_pathways.pdf), აგრეთვე, 
დასაშვებია პირდაპირ განმეორებითი ექსციზიური მკურნალობა (LLETZ/LEEP)  
(WHO guidline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical 
cancer prevention, second edition., 2021 p. 89  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824 ) 

28. მას შემდეგ, რაც მიიღება გადაწყვეტილება მკურნალობის შესახებ - იქნებიან 
ისინი საერთო პოპულაციიდან თუ აივ-ით ინფიცირებულნი, მისი ჩატარება 
მიზანშეწონილია რაც შეიძლება მალე (არაუგვიანეს ექვსი თვისა), რათა 
შემცირდეს დაკვირვების რეჟიმიდან ქალების „დაკარგვის“ რისკი. იმ 
შემთხვევებში, როდესაც მკურნალობა არ ხორციელდება ზემოაღნიშნულ 
ვადებში, მიზანშეწონილია მკურნალობის ჩატარებამდე ქალის თავიდან 
შეფასება („კარგი პრაქტიკის“ დებულება - WHO guidline for screening and treatment 
of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention, second edition., 2021 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824) 

29. ჯანმო სთავაზობს საშვილოსნოს ყელის ტრანსფორმაციის ზონის დიდი 
მარყუჟით ამოკვეთას (LLETZ) ან სკალპელით კონიზაციას (CKC) საერთო 
პოპულაციის და აივ-ით ინფიცირებული ქალებისთვის, რომლებსაც აქვთ 
ჰისტოლოგიურად დადასტურებული ადენოკარცინომა in situ (AIS) (პირობითი 
რეკომენდაცია, მტკიცებულების დაბალი ხარისხის) 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824) 

30. საშვილოსნოს ყელის კიბოზე საეჭვო კოლპოსკოპიური მახასიათებლების, ან 
ბიოფსიით კიბოს დადასტურების შემთხვევაში, ქალი იგზავნება ონკოლოგ-
გინეკოლოგთან. 

  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/856972/Screening_and_colposcopy_pathways.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/856972/Screening_and_colposcopy_pathways.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824
https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824
https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824
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დანართი №1  

საშვილოსნოს ყელიდან მასალის/ნიმუშის აღების პრაქტიკული 

ასპექტები  

საშვილოსნოს ყელიდან მასალის/ნიმუშის ამღებმა პირმა სასურველია იცოდეს:  

 როგორია ოპტიმალური გარემო საშვილოსნოს ყელიდან მასალის/ნიმუშის 
აღებისთვის 

 საჭირო ხელსაწყოები საშვილოსნოს ყელის მასალის/ნიმუშის აღებისთვის 

 პიროვნების საიდენტიფიკაციო მინიმალური მოთხოვნები 

 კლინიკური ანამნეზის შეკრება 

 სკრინინგის ისტორია  

 მიმართვის ფორმის შევსება 

 პაციენტის სავარძელში სწორად მოთავსება  

 შესაბამისი ზომის სარკის შერჩევა  

 საშვილოსნოს ყელის ზოგადი მახასიათებლების ცოდნა  

 შესაძლო სისხლდენა ნიმუშის აღებისას 

 ავთვისებიანობის კლინიკური მახასათებლების ცოდნა  

 ნიმუშის ფიქსაცია 

 პროცედურის დოკუმენტირება 

 ნიმუშის და თანმხლები დოკუმენტაციის  გაგზავნა შესაბამის ლაბორატორიაში  

 ინფექციის კონტროლი 

 მასალების და ინსტრუმენტების აღრიცხვა. 

ნიმუშის ამღებმა  უნდა იცოდეს:  

 კომუნიკაციის მნიშვნელობა სკრინინგის მქონე პირისთვის პოზიტიური 
გამოცდილების შესაქმნელად 

 ქალის მომზადება ნიმუშის ასაღებად  

 საშვილოსნოს ყელის ვიზუალიზაცია და გამოვლენილი ცვლილებების 
ინტერპრეტაცია  

 ნიმუშის აღება ტრანსფორმაციის ზონიდან  

 გარემოებები, როდესაც შესაძლებელია/საჭიროა დამატებითი მასალის აღება 

 ვულვის, საშოს და საშვილოსნოს ყელის მდგომარეობების შეფასება  

 კლინიკური შეფასება და გადაწყვეტილების მიღება რთულ სიტუაციებში 

 გასაგები და ზუსტი ინფორმაციის მიწოდება 

 რთულ დისკუსიაში ჩართვა  

 მხარდაჭერის და თანადგომის შეთავაზება 

 კლინიკის პირობებში შესაბამისი ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების ზომების, 
ასევე ინფექციების კონტროლის უზრუნველყოფა.  

მასალის ამღებ პირს უნდა შეეძლოს:  
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 ადეკვატური/დამაკმაყოფილებელი მასალის/ნიმუშის აღება საშვილოსნოს 
ყელიდან სამიზნე პოპულაციის ქალებში 

 მიაწოდოს ზუსტი და გასაგები ინფორმაცია ქალს და საჭიროების შემთხვევაში 
შესთავაზოს მხარდაჭერა/თანადგომა  

მომზადება ნიმუშის ასაღებად 

ნიმუშის აღებისთვის გარემო/ოთახი უნდა იყოს: 

 თბილი 

 კარგად განათებული 

 პრივატული  

 კომფორტული 

 მშვიდი გარემო  

აღჭურვილობა და მასალები საშვილოსნოს ყელიდან ნიმუშის/მასალის ასაღებად  

 გინეკოლოგიური სავარძელი სიმაღლის მარეგულირებლით  

 კარგი სინათლის წყარო 

 სხვადასხვა ზომის გინეკოლოგიური სარკე, მრავალჯერადი ან ერთჯერადი 
გამოყენების 

 მრავალჯერადი სარკის გამოყენების შემთხვევაში სასტერილიზაციო 
საშუალებები  

 ერთჯერადი ხელთათმანები 

 საინფორმაციო ბუკლეტები  

 მასალის ასაღები ცერვიქსული ფუნჯები  

 ენდოცერვიქსული ფუნჯები  

 საფიქსაციო სითხის შემცველი სინჯარები 

 შეფუთვა/კონტეინერები  ნიმუშების ლაბორატორიაში ტრანსპორტირებისთვის 

პიროვნების იდენტიფიკაცია 

მინიმალური საიდენტიფიკაციო მოთხოვნა ცერვიქსიდან მასალის აღებამდე:  

 პიროვნების სახელი, გვარი 

 დაბადების თარიღი 

 პირადი ნომერი  

 მისამართი (სასურველია)  

ინფორმაციის მიწოდება და კითხვებზე პასუხის გაცემა 

ქალთან კომუნიკაცია და კონსულტირება ძალზე მნიშვნელოვანია პოზიტიური 
გამოცდილების შესაქმნელად, ამიტომ ნიმუშის ამღებ უფლებამოსილ პირს უნდა 
ჰქონდეს უაღრესად განვითარებული კომუნიკაციური უნარები. ინფორმაცია უნდა 
იყოს ზუსტი და ქალისთვის ადვილად გასაგები. საჭიროების შემთხვევაში 
გამოყენებულ იქნეს მხარდაჭერა და გამხნევება.  
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მასალის ამღებმა პირმა უნდა გამოიყენოს ქალთან კომუნიკაციის მარტივი ენა, 
რთული სამედიცინო ტერმინოლოგის გარეშე,  გამოყოს დრო კითხვებზე პასუხისთვის 
და დარწმუნდეს, რომ პასუხი ქალისთვის გასაგებია.  

მნიშვნელოვანია სკრინინგზე მოსულ ქალს ესმოდეს:  

 საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის მიზანი და მისი შეზღუდვები 

 ადამიანის პაპილომავირუსის ტესტირების მიზანი (HPV) 

 ნორმული ტესტის შედეგის მნიშვნელობა (დაბალი რისკი, არ არის რისკი) 

 უარყოფითი HPV ტესტის მნიშვნელობა პათოლოგიური ციტოლოგიით 

 არაადეკვატური ტესტის ალბათობა და არაადეკვატურობის მიზეზები  

 ტესტის შედეგის შემდგომ გამოძახების მიზეზები 

 როგორ და როდის ხდება ტესტის შედეგები ხელმისაწვდომი  

 თუ ნიმუშის აღებიდან 2 კვირის შემდეგ პაციენტს არ აქვს ინფორმაცია შედეგზე, 
მნიშვნელოვანია მოიკითხოს მასალის ამღებ დაწესებულებაში მისი შედეგი 

 თუ ქალს ნიმუშის აღების შემდეგ აღენიშნა ჭარბი, უჩვეულო ან სისხლოვანი 
გამონადენი, მნიშვნელოვანია აცნობოს ექიმს.  

მასალის გასაგზავნად თანდართულ მიმართვის ფორმაში მითითებული უნდა 
იყოს:  

 ბოლო მენსტრუაციის პირველი დღე 

 ნებისმიერი სახის სისხლდენა სასქესო ორგანოებიდან, რომელიც მოიცავს: 
მენსტრუაციათა შორის, პოსტ-კოიტურ, პოსტ-მენოპაუზურ სისხლდენას და 
მენორაგიას 

 ნებისმიერი არანორმული გამონადენი საშოდან 

 კონტრაცეფციის გამოყენება  

 ჩანაცვლებითი ჰორმონული თერაპიის ფონი  

 რეტროვირუსული ინფექცია   

როდის არაა რეკომენდებული მასალის აღება:  

 მენსტრუალური პერიოდის დროს  

 მშობიარობის შემდგომ პერიოდში. საჭიროა გავიდეს სულ მცირე 12 კვირა  

 ორსულობის ტერმინაციის შემთხვევაში (სპონტანური/ხელოვნური აბორტი) 
საჭიროა გავიდეს სულ მცირე 12 კვირა  

 მწვავე ანთებით პროცესზე/ინფექციაზე ეჭვის შემთხვევაში (ჯერ საჭიროა 
ჩატარდეს ინფექციის მკურნალობა)  

სკრინინგ ტესტი არ არის დიაგნოსტიკური ტესტი და ნორმული ტეტსის შედეგი 
შესაძლებელია არ ნიშნავდეს საშვილოსნოს ყელის ნორმულ მდგომარეობას. 
საშვილოსოს ყელის ინვაზიურ კიბოზე საეჭვო ნიშნების მქონე სიმპტომური 
პაციენტები დაუყოვნებლივ უნდა გადამისამართდეს დამატებით, დიაგნოსტიკურ 
კვლევაზე ტესტის შედეგის მიუხედავად. 

მასალის აღებამდე ქალი თავსდება გინეკოლოგიურ სავარძელზე, მნიშვნელოვანია 
სწორად შეირჩეს შესაბამისი ზომის გინეკოლოგიური სარკე. სიფრთხილით უნდა 
ჩაიდგას გინეკოლოგიური სარკე, რათა თავიდან იქნას აცილებული ტრავმატიზაცია, 
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საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებული იქნას წყლის ბაზაზე დამზადებული 
ლუბრიკანტი, ამავდროულად მნიშვნელოვანია თავიდან იქნას აცილებული 
ლუბრიკანტის საშვილოსნოს ყელთან კონტამინაცია. დაყოვნდეს სარკე მცირე 
დროით საშოში რათა პაციენტი სათანადოდ მოდუნდეს.  

საშვილოსნოს ყელი  

სარკის ჩადგმის შემდეგ მნიშვნელოვანია ყელის წვდომა, ვიზუალიზაცია და 
ცვლილებების ინტერპრეტაცია. 

საშვილოსნოს ყელის ეპითელიუმი   

საშვილოსნოს ყელი დაფარულია ორი სახის ეპითელიუმით: მრავალშრიანი 
ბრტყელი ეპითელიუმი, რომელიც ფარავს ყელის ექტოცერვიქსულ ნაწილს (აქვს ღია 
ვარდისფერი შეფერილობა) და ერთშრიანი ცილინდრული ეპითელიუმი, რომელიც 
ფარავს ყელის ენდოცერვიქსულ ნაწილს (აქვს მოწითალო შეფერილობა)  

მასალის აღება ტრანსფორმაციის ზონიდან  

 იმისათვის რომ მასალა იყოს დამაკმაყოფილებელი მნიშვნელოვანია სრულად 
ყელის ვიზუალიზაცია 

 CIN (საშვილოსნოს ყელის ინტრაეპითელური ნეოპლაზია) ვითარდება 
ტრანსფორმაციის ზონაში, ამიტომ მასალა უნდა მოიცავდეს სრულ 
ტრანსფორმაციის ზონას.  

 ტრანსფორმაციის ზონის პოზიცია ვარიაბელურია. ცილინდრული და ბრტყელი 
ეპითელიუმის საზღვარი (SCJ) წარმოადგენს ტრანსფორმაციის ზონის მომიჯნავე 
ნაწილს, რომელიც ყველაზე მოწყვლადი ნაწილია CIN-ის განვითარებისთვის.  

 თუ ცილინდრული და ბრტყელი ეპითელიუმის საზღვარი (SCJ) სრულად 
ხილულია, მასალა უნდა იქნას აღებული სრული გარშემოწერილობიდან და ასევე 
მოიცავდეს მომიჯნავე ბრტყელი ეპითელიუმის 1 სანტიმეტრს.  

 თუ ცილინდრული და ბრტყელი ეპითელიუმის საზღვარი მდებარეობს 
ცერვიქსულ არხში და არ ვიზუალიზდება, მასალა უნდა იქნას აღებული როგორც 
ექტოცერვიქსიდან ისე ცერვიქსული არხიდან.  

 საყურადღებოა მასალის აღება იმ ქალებში, რომელთაც ჩატარებული აქვს 
მკურნალობა ჯირკვლოვანი დაზიანების ან მაღალი ხარისხის ნეოპლაზიის გამო. 
მნიშვნელოვანია მიმართვის ფორმაში აღნიშნული იქნას წინარე ქირურგიული 
მანიპულაციები.  

ორი საშვილოსნოს ყელის/არხის მქონე ქალები მასალა საჭიროა აღებულ იქნეს 
ორივე არხიდან, მნიშვნელოვანია მასალის დაფიქსირება სხვადასხვა კონტეინერში 
და ნიმუშის მარკირება პაციენტის მარჯვენა/მარცხენა მხარეობის გამოყენებით.  

სისხლიანი გამონადენი ნიმუშის აღების შემდეგ  

სისხლიანი გამონადენი ნიმუშის აღების შემდეგ არც თუ ისე იშვიათი მოვლენაა, 
განსაკუთრებით საშვილოსნოს ყელის იმ ნაწილიდან, რომელიც დაფარულია 
ცილინდრული ეპითელიუმით. თუ ინვაზიურ კიბოზე ეჭვი გამოირიცხა, მასალის 
ამღებმა უნდა შეაფასოს სისხლიანი გამონადენის რაოდენობა და შესაძლო მიზეზი. 
მნიშვნელოვანია ქალს განემარტოს, რომ მასალა შესაძლოა იყოს არაადეკვატური 
შეფასებისთვის და საჭირო გახდეს განმეორებითი მასალის აღება.  
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კლინიკური ეჭვი ინვაზიურ კიბოზე   

კიბოზე საეჭვო ნიშნებია: გადიდებული საშვილოსნოს ყელი, რელიეფური 
ზედაპირით და ადვილად სისხლმდენი შეხებისას. ატიპიური, ადვილად 
ტრავმირებადი სისხლძარღვების არსებობა საშვილოსნოს ყელზე, ასევე უხვი, 
წყალივით გამონადენი.  

ძალიან იშვიათ შემთხვევაში, HPV ტესტის შედეგი შეიძლება იყოს უარყოფითი, 
ინვაზიური კიბოს არსებობის პირობებში. თუ მასალის ამღებს აქვს ინვაზიური კიბოს 
არსებობის კლინიკური ეჭვი, საჭიროა პაციენტის შემდგომი გადამისამართება 
კოლპოსკოპიაზე. 

ნიმუშის აღება  

ადეკვატური ნიმუშის მიღება შესაძლებელია ცერვიქსული ფუნჯის სწორად 
გამოყენებით. ცერვიქსული ფუნჯი ისე უნდა მოთავსდეს საშვილოსნოს ყელზე, რომ 
ცენტრალური, გრძელი ბუსუსები იყოს მჭიდრო კონტაქტში ცერვიქსულ არხთან, 
ხოლო მოკლე, პერიფერიული ბუსუსები ექტოცერვიქსთან. მსუბუქი ზეწოლით 
ხორციელდება ფუნჯის როტაცია 360 გრადუსით ხუთჯერ, საათის ისრის 
მიმართულებით.  

დამატებითი ენდოცერვიქსული მასალის /ნიმუშის აღება 

დამატებითი ენდოცერვიქსული ფუნჯის გამოყენება საჭირო ხდება იშვიათ 
შემთხვევაში ცერვიქსულ ფუნჯთან ერთად. ენდოცერვიქსული ფუნჯის საჭიროება 
არის იმ შემთხვევაში, თუ ქალის საშვილოსნოს ყელი არის სტენოზირებული, თუ 
ქალს მანამდე ჰქონდა ჩატარებული  მკურნალობა ჯირკვლოვანი ეპითელიუმის 
ატიპიის გამო, ან თუ მანამდე აღებული ნიმუში იყო არაადეკვატური, ჯირკვლოვანი 
ეპითელიუმის არარსებობის გამო. ენდოცერვიქსული ფუნჯით აღებული მასალა უნდა 
დაფიქსირდეს იმავე კონტეინერში, სადაც მოთავსებულია ცერვიქსული ფუნჯით 
აღებული მასალა.  

დიდი ზომის  ექტროპიონი  

დიდი ზომის ექტროპიონის არსებობის შემთხვევაში გამოიყენება ცერვიქსული ფუნჯი 
და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი ფუნჯი ტრანსფორმაციის ზონიდან, 
მასალის სრულად აღებისთვის (მწარმოებლის მიერ მოწოდებული ინსტრუქტაჟის 
გამოყენებით). ორივე ფუნჯით აღებული მასალა თავსდება ერთ სინჯარაში.  

მასალის ფიქსაცია  

ფუნჯით აღებული მასალა თავსდება სარეზერვაციო/საფიქსაციო სითხის მქონე 

სინჯარაში და ხდება ფუნჯის კარგად ჩარეცხვა, რის შემდეგაც ხდება სინჯარის  

კიდეებზე მიბჯენით ფუნჯის ჩაწურვა, რათა ფუნჯი მაქსიმალურად 

გათავისუფლდეს მასალისგან/უჯრედებისგან.  საფიქსაციო სითხე სრულად უნდა 

ფარავდეს ფუნჯის ბუსუსებს. საჭიროა მჭიდროდ დაეხუროს დავსახური 

ჭურჭელს, მასალის დაღვრის თავიდან აცილების მიზნით. მნიშვნელოვანია რომ 

მასალის დაფიქსირება მოხდეს დაუყოვნებლივ, მაშინ როდესაც სარკე ჯერ ისევ 

მოთავსებულია საშოში.  

ნიმუშის აღების შემდეგ ქალს უნდა განემარტოს:  

 როდის და რა ფორმით მიიღებს ტესტის შედეგს 
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 როგორი შეიძლება იყოს შედეგი 

 შემდგომი დაკვირვების აუცილებლობა და ინტერვალი.  

 

დანართი № 2 

IFCPC საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური ტერმინოლოგია 2011 

IFCPC საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური ტერმინოლოგია 2011 

 

ზოგადი შეფასება • ადეკვატური/არაადეკვატური:  

მიზეზი (ანთებადი ყელი, სისხლისდენა, 
ნაწიბური  

•  ბრტყელ და ცილინდრულ ეპითელიუმებს 
შორის საზღვრის (SCJ) ხილვადობა: 
სრულად ხილული, ნაწილობრივ ხილული, 
უხილავი 

•  ტრანსფორმაციის ზონის ტიპი (TZ): 1,2,3  

ნორმული კოლპოსკოპიური 
მახასიათებლები 

ორიგინალური (პირველადი) ბრტყელი 
ეპითელიუმი: 

•  მომწიფებული 

•  ატროფიული  

 ცილინდრული ეპითელიუმი 

•        ექტოპია 

მეტაპლაზიური ბრტყელი ეპითელიუმი 

•  ნაბოტის ცისტები  

•  ღია ჯირკვლები  

დეციდუოზი ორსულობის დროს  

არანორმული 
კოლპოსკოპიური 
მახასიათებლები 

ზოგადი 
პრინციპი 

დაზიანების ლოკალიზაცია: TZ-ის შიგნით, TZ-
ის გარეთ 

დაზიანების ლოკალიზაცია საათის 
ციფერბლატის მიხედვით 

დაზიანების ზომა: საშვილოსნოს ყელის 
დაზიანებული კვადრანტების რაოდენობა; 

დაზიანების ზომა გამოხატული პროცენტებში 

I ხარისხის 

(მცირედი 
ცვლილებები) 

 სუსტად გამოხატული 
ძმარმჟავა-თეთრებადი 
ეპითელიუმი,  

 გეოგრაფიული და 
რელიეფური კიდეები  

ნაზი მოზაიკა,  

ნაზი პუნქტაცია 

 

II ხარისხის 

(მნიშვნელოვანი 
ცვლილებები) 

ინტენსიურად 
გამოხატული ძმარმჟავა-
თეთრებადი 
ეპითელიუმი, სწრაფი 

უხეში მოზაიკა, 
უხეში პუნქტაცია, 

მკაფიო გარეთა 
კიდე, 
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წარმოქმნა ძმარმჟავა-
თეთრებადი ეფექტის,  

ატიპიური ჯირკვლები,  
„ქედის“ წარმოქმნა 

გამოხატული შიდა 
საზღვარი  

 

არასპეციფიკური 
ცვლილებები 

ლეიკოპლაკია (კერატოზი), ეროზია, ლუგოლის 
ხსნარით შეღებვა (შილერის ტესტი): იღებება, 
არ იღებება 

ინვაზიურ კიბოზე საეჭვო 
კოლპოსკოპიური მახასიათებლები 

  ატიპიური სისხლძარღვები  

დამატებითი ნიშნები: სისხლძარღვების 
მტვრევადობა,  

 რელიეფური ზედაპირი, ეკზოფიტური 
დაზიანება, 

 ნეკროზი, დაწყლულება, სიმსივნური 
წარმონაქმნი 

სხვა კოლპოსკოპიური მახასიათებლები თანდაყოლილი 
ტრანსფორმაციის 
ზონა, 

კონდილომა, პოლიპი, 
ანთება  

 

სტენოზი, 
თანდაყოლილი 
ანომალია, 

მკურნალობის 
შემდგომი 
ცვლილებები, 

ენდომეტრიოზი 
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