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Gynekologisk cellprovskon-
troll, som syftar till att hitta för-
stadier till skivepitelcancer, är
en nationellt sett mycket omfat-
tande verksamhet. Två diagnos-
system för att urskilja och defi-
niera olika typer av lätta cellför-
ändringar – det amerikanska
ASCUS respektive CIN I-klassi-
fikationen – har jämförts i en
studie omfattande totalt över
81 000 provtagningar. 

Vid utarbetande av nationella
riktlinjer bör man överväga dels
att jämställa ASCUS med CIN I
vad gäller uppföljning och kli-
nisk handläggning, dels att re-
servera ASCUS-diagnosen för
lätta cellförändringar.

Entiteten ASCUS, »Atypical squa-
mous cells of undetermined signifi-
cance», introducerades för första
gången 1988 i staden Bethesda, Mary-
land, USA. ASCUS har vunnit sprid-
ning över hela världen, och har sedan
några år tillbaka införts i svensk prax-
is som en särskild diagnos på det sy-
noptiska remissvar som följer på gy-
nekologiska cellprov, antingen indice-
rade eller i samband med hälsokon-
trollscreening.

Definitioner
Då begreppet är tämligen nytt är det

fortfarande kontroversiellt för många
patologer/cytologer och cytologassi-
stenter. 

ASCUS definieras enligt Bethesda-
systemet som »cellular abnormalities
that are more marked than those att-
ributable to reactive changes but that
quantitatively och qualitatively fall
short of a definitive diagnosis of squa-
mous intraepithelial lesion (SIL). AS-
CUS is not synonymous with previous-
ly used terms such as ’atypia’, ’benign
atypia’, ’inflammatory atypia’ or ’reac-
tive atypia’. The differential diagnosis
is between a benign change in reaction
to a stimulus versus a low grade squa-
mous intraepithelial lesion» [1, 2].

De kriterier för ASCUS som Bethes-

dasystemet slår fast, och som vunnit ac-
ceptans, är kärnförstoring 2,5–3 gånger
den normala intermediärcellkärnan,
normalt kromatin eller lätt hyperkroma-
si, normala till lätt oregelbundna kär-
nor, lätt varierande kärndiameter samt
flerkärnighet med vissa drag av humant
papillomvirusinfektion (HPV), men där
övriga kriterier för HPV-infektion inte
är uppfyllda [2]. 

En jämförelse mellan normala celler,
celler som definieras såsom ASCUS re-
spektive celler som definieras såsom
CIN I (lätt skivepitelatypi) sammanfat-
tas i Tabell I och Figur 1–3.

Syftet med studien
På vårt laboratorium introducerades

ASCUS 1996. Vi har därvid utgått från
de ovan formulerade kriterierna, men
också utvidgat dessa något. I entiteten
ASCUS har också inkluderats meta-
plastiska celler med kärnstorleksökning
1,5 gånger eller mer, korrelerat till den
normala metaplastiska cellkärnan samt
atrofiska celler med viss kärnhyperkro-
masi med ringa storleksvariation, para-
keratotiska celler med oregelbundna
kärnor och oregelbundet distribuerat
kromatin.

Syftet med studien är att utvärdera
betydelsen av ASCUS-diagnosen i
screening av gynekologiska cellprov

för att identifiera förstadier till skivepi-
telcancer. Vi har systematiskt gått ige-
nom histopatologiskt biopsimaterial ef-
ter cytologisk ASCUS-diagnos samt
jämfört betydelsen av den cytologiska
diagnosen ASCUS med den cytologis-
ka diagnosen CIN I (lätt skivepitelaty-
pi).

Material och metod
Samtliga vaginalcytologiska under-

sökningar är utförda på Värmlands la-
boratorium för klinisk patologi och cy-
tologi från 1996 till 1999. Totalt 81 518
dataregistrerade fall granskades, av vil-
ka 2 070 patienter (2,5 procent) fått dia-
gnosen ASCUS. Av dessa har i sin tur
479 patienter (23 procent) blivit före-
mål för efterföljande biopsi (135 av des-
sa efter ASCUS vid två konsekutiva till-
fällen, 99 efter en ASCUS-diagnos och
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Tabell I. Jämförelse mellan normala cleler och celler definierade såsom ASCUS respektive CIN
I.

Normal ASCUS CIN I

Kärna 35–50 µm Kärna 100 µm Kärna 150 µm
Ej kromasi Normal till lätt kromasi Hyperkromasi
Regelbundna kärnor Lätt oregelbundna kärnor Oregelbundna kärnor
Ej HPV Ej alla drag av HPV HPV
Kärn-/cytoplasmaratio = + Kärn-/cytoplasmaratio = ++ Kärn-/cytoplasmaratio =+++

Tabell II. Cytologi. Normalt prov inkluderar även atrofi, metaplasi, polyp, inflammation, hy-
perplasi, erosion, deciduering och ulkus.

Cytologi Biopsi

Normal Koilocytos CIN I CIN II CIN III
n % n % n % n % n %

ASCUS, 2 ggr 51 38 25 19 39 29 15 11 5 3
n = 135
CIN I, 2 ggr 312 42 102 14 208 28 90 12 28 4
n = 740



245 efter en ASCUS-diagnos och en
atypidiagnos CIN I–CIN II).

För att utvärdera betydelsen av 
ASCUS-diagnosen i jämförelse med
CIN I-diagnosen granskades 135 fall
som blivit föremål för biopsi efter 
ASCUS vid två konsekutiva tillfällen;
740 fall som blivit föremål för biopsi ef-
ter CIN I vid två konsekutiva tillfällen
utgjorde kontrollgrupp.

Patienterna indelades i tre ålders-
grupper. Av dem som fått diagnosen
ASCUS var 21 procent yngre än 25 år,
29 procent var 26–39 år, 50 procent 40
år eller äldre. I jämförelsematerialet
(CIN I-diagnos) var 23 procent yngre än
25 år, 32 procent 26–39 år, 45 procent
40 år eller äldre.

Resultat
Resultaten sammanfattas i Tabell II

och Figur 4.
I 135 fall visade två konsekutiva

cellprov ASCUS. Av dessa 135 fall på-
visade biopsin CIN I i 39 fall (29 pro-
cent), CIN II–CIN III i 20 fall (14 pro-
cent), medan 51 fall (38 procent) hade
normalt fynd i biopsimaterialet. I 25 fall
(19 procent) fann man koilocytos utan
dysplasi. 

Koilocytos med dysplasi har inklu-
derats i CIN I–CIN III.

I kontrollgruppen omfattande 740
fall av diagnosen CIN I efter två konse-
kutiva cellprov var biopsimaterialet
normalt i 312 fall (42 procent),
CIN II–CIN III påvisades i 118 fall (16
procent), CIN I i 208 fall (28 procent),
koilocytos i endast 102 fall (14 pro-
cent).

En jämförelse av histopatologin ef-
ter två ASCUS-diagnoser respektive
två CIN I-diagnoser med indelning i tre
åldersgrupper (Tabell III) visar dels att
andelen patienter med normal histopa-
tologisk diagnos efter ASCUS respekti-
ve CIN I är betydligt större hos äldre
kvinnor, dels att man ser koilocytos
framför allt hos yngre kvinnor.

Diskussion
I vårt material har 2,5 procent av de

vaginalcytologiska proven fått diagno-
sen ASCUS. Denna siffra överenstäm-
mer väl med internationella studier [2]
och tyder på att Bethesdakriterierna till-
lämpas på ett adekvat och reproducer-
bart sätt vid laboratoriet.

Våra resultat visar också att av de fall
som fått ASCUS-diagnos vid två tillfäl-
len uppvisar 43 procent skivepitelatypi
vid histopatologisk undersökning. Det-
ta är också i god överensstämmelse med
vad som rapporterats i studier från USA
och Kanada [2-7].

Utfallet av histopatologisk under-
sökning är likartat efter ASCUS-dia-
gnos vid två tillfällen, efter CIN I-dia-
gnos vid två tillfällen, liksom efter dia-

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 97  •  NR  8  •  2000 827

CIN3    

CIN2

CIN1

Koilocytos

Normal

11 3

38

19

29

4

42

14

28

12

Figur 4. Histopatologi efter cytologi; till vänster efter två gånger
ASCUS (135 fall), till höger efter två gånger CIN I (740 fall).

Figur 1.
Lätt dysplasi
(CIN I).

Figur 2.
Oklar atypi enligt
ASCUS.

Figur 3.
Koilocytos.



gnosen ASCUS plus CIN I–CIN III.
Förutsättningen är naturligtvis att biop-
simaterialet uppfattas som representa-
tivt; i vår studie har vi antagit att repre-
sentativiteten varit lika god i samtliga
diagnosgrupper.

Diagnosen ASCUS kan alltså jäm-
ställas med diagnosen CIN I i cytologis-
ka prov för att tidigt upptäcka skivepi-
telförändringar på portio. Detta fynd är
betydelsefullt för att styra den kliniska
handläggningen av dessa fall.

Resultaten visar också att biopsi ef-
ter de cytologiska diagnoserna ASCUS
och CIN I visar höggradig atypi (cancer
in situ) i en mindre andel av fallen. Det-
ta överensstämmer väl med vad som
rapporterats i tidigare studier [2, 6-8].
Noteras bör också att en ASCUS-dia-
gnos vid ett tillfälle bör följas av i förs-
ta hand ny cytologi. Andelen fall med
normal histopatologi efter en enstaka 
ASCUS-diagnos var 66 procent. Här in-
kluderas dock koilocytos utan atypi i
gruppen med normal histopatologisk
bild.

Det finns emellertid en studie som
visat att det kan vara motiverat med 
histopatologisk undersökning efter en
enstaka ASCUS-diagnos i kombination
med tidigare cytologiska förändringar
[9].

Skillnader
i åldersgrupperna
Vid en jämförelse av de olika ålders-

grupperna framträder dock vissa skill-
nader. Andelen normala histopatologis-
ka prov efter två ASCUS-diagnoser är
betydligt större hos äldre kvinnor, vil-
ket tyder på att en del fall av fysiologis-
ka, atrofiska förändringar kan feltolkas
som ASCUS i vaginalcytologi. Detta är
också fallet vad gäller histopatologisk
provtagning efter två gånger diagnosti-
serad lätt skivepitelatypi. 

Som förväntat konstateras också
koilocytos framför allt hos yngre kvin-
nor. När det gäller skivepitelatypi före-
ligger dock ingen betydande skillnad
mellan åldersgrupperna.

Enhetlig diagnostik 
bör eftersträvas
Det är fullt möjligt att kriterierna för

diagnosen ASCUS varierar något olika

laboratorier emellan. Det är därför an-
geläget att sträva efter en så enhetlig
diagnostik som möjligt. Det är också
viktigt att man utgår från grundkriteri-
erna; de tilläggskriterier i Bethesdasy-
stemet där ASCUS blir en differential-
diagnos till atypi av högre grad bör till-
lämpas med försiktighet och motivera
ytterligare klinisk uppföljning. 

Detta bör beaktas inte minst vid utar-
betande av nationella riktlinjer. Man
bör här överväga dels att jämställa 
ASCUS med CIN I vad gäller uppfölj-
ning och klinisk handläggning, dels att
reservera ASCUS-diagnosen för lätta
cellförändringar.
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Summary

Comparison of ASCUS and CIN I 
in vaginal cytology

Tomas Seidal, Penka Karakostova

Läkartidningen 2000; 97: 826-8.

A study is focused on the evaluation and
comparison of the Bethesda ASCUS-diagnosis
(Atypical Squamous Cells of Undetermined
Significance) with the CIN I-classification (cer-
vical intraepithelial neoplasia). 

From 1996 to 1999 2070 cases were re-
ported as being ASCUS, which represented 2.5
per cent of 81518 gynecological cases diagno-
sed during the same period. In 479 cases (23 per
cent) a subsequent biopsy and/or endocervical
curettage was performed. The control group
was 740 (24 procent) of 3113 cases with CIN I
diagnosis . 

Out of these two groups only those cases
were selected that had undergone biopsy after
either ASCUS diagnosis (135 cases) or CIN I
diagnosis (740 cases). Out of the 135 
ASCUS cases 25 (19 per cent) showed condy-
lomata, 39 (29 per cent) cervical intraepithelial
neoplasia (CIN I) and 20 (14 per cent) CIN
II–III. No case of carcinoma was detected after
histological examination.

The control group of 740 cases included 102
(14 per cent) with condylomata, 208 (28 per
cent) with CIN I and 118 (16 per cent) with CIN
II– III.

Among patients with an ASCUS diagnosis
after cytology and subsequent cervical biopsy
43 per cent had cervical intraepithelial neopla-
sia, either CIN I or CIN II–III, as against 44 per
cent in the control group. 

These findings indicate that ASCUS cyto-
logically defines a group of patients with or at
risk for developing of a squamous intraepitheli-
al lesion.
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Tabell III. Resultat efter indelning i åldersgrupper.

ASCUS, 2 ggr CIN I, 2 ggr
n = 135 n = 740

<26 år 26–39 år >40 år <26 år 26–39 år >40 år
Biopsi n = 29 % n = 39 % n = 67 % n = 167 % n = 240 % n = 333 %

Normal 5 17 14 36 32 48 44 26 78 33 190 57
Koilocytos 10 35 7 18 8 12 38 23 33 14 31 9
CIN I 10 35 10 26 19 28 53 32 69 29 86 26
CIN II 3 10 6 15 6 9 28 17 42 17 20 6
CIN III 1 3 2 5 2 3 4 2 18 7 6 2


