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 Serviks kanserleri kadınlarda 2.
sıklıkla görülen kanserlerdir.

 Kadın kanser ölümlerinde 2. sırada
yer alır.
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 İnsidans ve mortalitesi etkili tarama
programları ve preinvaziv
hastalıkların etkin tedavisi sonucu
son 50 yılda belirgin azalmıştır.

 Yılda bir kez smear testi ile taranan
bir kadının ömür boyu kanser olma
riski %90 oranda azalmaktadır.

 İnsidans ve mortalitesi etkili tarama
programları ve preinvaziv
hastalıkların etkin tedavisi sonucu
son 50 yılda belirgin azalmıştır.

 Yılda bir kez smear testi ile taranan
bir kadının ömür boyu kanser olma
riski %90 oranda azalmaktadır.



 Servikovajinal yayma 1945 yılında
Dr Papanicolaou tarafından tıp
dünyasına tanıtılmış ve raporlamada
‘Class’ sistemi kullanılmıştır.
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 1988’de ’National Cancer Instutite’
yeni bir sınıflama önermiş ve
Bethesda sistemi kullanılmaya
başlanmıştır.

 1991 ve 2001yıllarında aksayan
yönler gözden geçirilmiştir.
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 Günümüzde smear tarama testinin
raporlanmasında,

 Gözlemciler arası değişkenliği azaltması
 Tekrarlanabilirliğini arttırması
 Terminolojisinin son servikal neoplazi

anlayışını yansıtması
nedeni ile 2001 Bethesda sistemi
kullanılmaktadır.
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 Servikal sitolojik taramada amaç
kanser tesbiti değil öncül lezyonların
belirlenmesi ve tedavisidir.

 25-64 yaş arası kadınlarda 3 yılda
bir smear taraması yapılmalıdır.
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 Serviks kanserlerinin
etiyopatogenezinde HPV yer
almaktadır

 HPV DNA, prekanseröz ve invaziv
servikal lezyonların yaklaşık
%100’ünde saptanmıştır

 Anogenital bölge lezyonlarında
yaklaşık 40 farklı HPV tipi
tanımlanmıştır
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En sık görülen Anogenital HPV tipleri

Düşük onkojenik risk 6,11,42,43,53

Yüksek onkojenik risk 16(%45.3),18(%6.8),
31,33,35,39,45,51,52,
58,59,66
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Belirsiz 26,68,73,82



Servikal sitoloji materyalleri;

 Konvansiyonel yöntem
 Sıvı bazlı yöntem; sıvı fiksatif içinde

gönderilen ve laboratuarda lam
üzerine yayılarak hazırlanan sitoloji
materyalleri.
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 Sıvı bazlı sitolojinin en önemli
avantajı aynı materyalden HPV DNA
testinin yapılabilmesidir.



 ASCUS varlığında aynı materyal
kullanılarak HPV testi yapılabilir

 Sitolojik anormallikler, HPV testi ile
birlikte değerlendirilip hastanın
bundan sonra kolposkopiye
yönlendirilmesi sağlanabilir.
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 HPV ile ilk karşılaşma transient enfeksiyon
 Bir süre sonra elimine olabilir
 1-2 yıl sonra latent hale gelebilir.
 Latent enfeksiyon; morfolojik değişiklik

yok
 Normal sitoloji ile birlikte yüksek riskli

HPV prevelansı 20 yaş ve altında
yüksektir ve yaşla gittikçe azalır.
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 Prodüktif viral enfeksiyon;
viral sitopatik etki ortaya çıkar

 Yüksek riskli HPV tipleri ile persistan
enfeksiyon invaziv servikal kanser
gelişimi ile ilişkili
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Prekürsör lezyonların terminolojisi

WHO
sınıflaması

Bethesda
Sınıflaması

Hafif displazi CIN1 L-SILHafif displazi CIN1 L-SIL

Orta displazi CIN2 H-SIL

Şiddetli displazi
Karsinoma
insitu

CIN3 H-SIL



Regresyon Persiste
enf

CIS’ya
progresyon

CIN1 57 32 11

CIN2 43 35 22

CIN3 32 56 12



Bethesda 2001

 SPESMEN TÜRÜ( Konvansiyonel-sıvı bazlı
materyal)

 SPESMEN YETERLİLİĞİ( Yeterli, Yetersiz)
 GENEL KATEGORİ

□ İntraepitelyal lezyon veya malignite    açısından
negatif
□ EPİTELYAL HÜCRE ANOMALİLERİ
□ DİĞER

 AÇIKLAMA SONUÇ
 OTOMATİZE TARAMA, YARDIMCI TESTLER
 ÖNERİLER
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SPESMEN YETERLİLİĞİ

 Yeterli :
♦ Squamöz epitel hücreleri yeterli sayıda ve iyi

korunmuş olmalı

Konvansiyonel için en az 9-12000 hücre
Sıvı bazlı materyalde 5000 hücre

Epitel hücre detayının görülmesini engelleyen
kanama, inflamasyon, fiksasyon hatası
(tüm preparatın %50-75)
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Yetersiz:
♦ Hasta kimliği, klinik bilgilerinin yokluğu
♦ Materyalin kırılması, dökülmesi
♦ Az sayıda skuamöz epitel hücresi
♦ Kaliteyi etkileyen epitel hücre detayının

görülemediği durumlar;
Kanama, İnflamasyon, fiksasyon hatası,
kontaminasyon (tüm preparatın %75 inden
fazlasını işgal ediyorsa)
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♦ Endoservikal / transformasyon zon
elemanı yokluğu yeterlilik belirteci
olmamakla beraber materyalin
kalitesini vurgulamak amaçlı
belirtilmelidir

(En az 10 tane endoservikal veya
metaplastik hücre görülmeli)
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Herhangi bir epitelyal
anormallik var ise materyalin
yeterliliği göz önünde
bulundurulmaz
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AÇIKLAMA/ SONUÇ:
1.□ İNTRAEPİTELYAL LEZYON  veya MALİGNİTE  açısından

NEGATİF
a-MİKROORGANİZMALAR
1.□ Trichomonas vaginalis
2.□ Morfolojik Olarak Candida ile uyumlu fungal organizma
3.□ Bakteriyal vajinozis düşündüren vajinal flora değişikliği
4.□ Morfolojik olarak  Actinomyces ile uyumlu bakteri
5 □ Herpes Simplex virus ile uyumlu  hücresel  değişiklikler

b- Diğer non-neoplastik bulgular.
1. □ Reaktif hücresel değişiklikler

a. □Yangı ile ilişkili
b. □ Radyasyon etkisi ile ilişkili
c. □ İntrauterin araç etkisi ile ilişkili

2. □ Histerektomi  sonrası glandüler hücreler
3. □ Atrofi

1.□ İNTRAEPİTELYAL LEZYON  veya MALİGNİTE  açısından
NEGATİF

a-MİKROORGANİZMALAR
1.□ Trichomonas vaginalis
2.□ Morfolojik Olarak Candida ile uyumlu fungal organizma
3.□ Bakteriyal vajinozis düşündüren vajinal flora değişikliği
4.□ Morfolojik olarak  Actinomyces ile uyumlu bakteri
5 □ Herpes Simplex virus ile uyumlu  hücresel  değişiklikler

b- Diğer non-neoplastik bulgular.
1. □ Reaktif hücresel değişiklikler

a. □Yangı ile ilişkili
b. □ Radyasyon etkisi ile ilişkili
c. □ İntrauterin araç etkisi ile ilişkili

2. □ Histerektomi  sonrası glandüler hücreler
3. □ Atrofi



AÇIKLAMA/ SONUÇ:

2. EPİTELYAL HÜCRE ANOMALİLERİ
a- SKUAMÖZ HÜCRE

Önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler (ASC-US)

H-SIL şüphesi olan atipik skuamöz hücreler (ASC-H)

Düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (L-SIL)
(HPV/ Hafif displazi / CIN 1)

Yüksek dereceli  skuamöz intraepitelyal lezyon (H-
SIL) (Orta şiddette  displazi, CIN II-III, Karsinoma
insitu )

İnvazyon şüphesi bulguları  ile birlikte olan H-SIL

Skuamöz hücreli karsinom
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D-AÇIKLAMA/ SONUÇ:

b- GLANDÜLER HÜCRE
1. Atipik glandüler hücreler (reaktif lehine)

Endoservikal, endometrial hücreler, spesifiye
edilemeyen

3. Atipik glandüler hücreler (Tümör düşündüren)
Endoservikal, endometrial hücreler, spesifiye
edilemeyen

4. Endoservikal in situ adenokarsinom
5. Endoservikal adenokarsinom
6. Endometrial adenokarsinom
7. Ekstrauterin adenokarsinom
8. Spesifik edilemeyen ( NOS)

Diğer;
□ Endometrial hücreler (>40 yaş bir kadında)
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Epitelyal hücre anomalilerinin yönetimi
2001 yılından sonra eklenen bilgiler ışığında

 ASCCP (American Society for Colposcopy and
Cervical Pathology)

&
 National Cancer Institute

tarafından oluşturulan 2006 rehberine göre
yapılmaktadır
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2001 yılından sonra eklenen bilgiler

 Aynı sitolojik sonuçta, servikal
prekürsör lezyonlar yönünden farklı
risk taşıyan grupların varlığı

20 yaş altı grup
Gebeler
Postmenapozal grup

 ASCUS/LSIL çalışmalarının sonuçları
 HPV testlerinin geliştirilmesi
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ASC
 Reaktif değişikliklerden daha belirgin fakat

kalitatif ve kantitatif olarak SIL için yeterli
olmayan hücresel değişiklikleri kapsar.

 Raporlanma sıklığı % 4,5

 Oldukça problemli bir kategoridir. Sitopatologlar
arasında uyum ve kendi içinde tekrarlanabilirliği
düşüktür.

 ASC sıklığı tanının güvenirliği açısından bir
laboratuvarda SIL tanısının 3 katından fazla
olmamalıdır.

 İnvaziv kanser riski düşük(0.1-0.2%)
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ASC-US

 ASC-US tüm ASC’lerin %90-95’ini
oluşturur.

 Sitolojik özellikleri düşündürmekle
birlikte LSIL için tanısal kriterleri
yeterli olmayan
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ASC-H
 ASC-H  sitolojik değişiklikler HSIL’i

düşündürmekle beraber kalitatif veya
kantitatif olarak yetersiz hücresel değişiklik
varlığında kullanılmaktadır.

 Tüm ASC’lerin %5-10’unu oluşturur.
 ABD’de raporlanma sıklığı %0,4

 HSIL için pozitif prediktif değeri ASC-US’den
daha fazladır.
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LSIL
Bethesta sisteminde HPV enfeksiyonu,hafif displazi

ve CIN1 için kullanılan tanımlama
 Sitolojik tanı oranı %2
 Yüzeyel ve intermedier hücrelerde  sitopatik etki

görülür.
 2. sıklıkla raporlanan anormal sitolojik sonuç

(ASC-US en sık)
 Sitolojide LSIL tanısı alan olgularda %85 oranda

biyopsi ile konfirme CIN tespit edilmiştir.
 %18 CIN II-III
 0.3% invaziv servikal kanser

Bethesta sisteminde HPV enfeksiyonu,hafif displazi
ve CIN1 için kullanılan tanımlama

 Sitolojik tanı oranı %2
 Yüzeyel ve intermedier hücrelerde  sitopatik etki

görülür.
 2. sıklıkla raporlanan anormal sitolojik sonuç

(ASC-US en sık)
 Sitolojide LSIL tanısı alan olgularda %85 oranda

biyopsi ile konfirme CIN tespit edilmiştir.
 %18 CIN II-III
 0.3% invaziv servikal kanser



 LSIL HPV enfeksiyonu için yüksek
prediktif değeri vardır.

 Çoğu LSIL spontan olarak gerilese de
(%57) bir kısmı persiste kalır (%32)
%11 H-SIL’a ilerler.

 Özel topluluklar dışında L-SIL
varlığında kolposkopi yapılmalıdır.
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LSIL,Adölesan

 91% 36 ayda regrese olur
 CIN III  20 yaştan önce nadir
 seksüel aktif adölesanda >80% HPV

testi +
 Adölesanda LSIL varlığında, yıllık

sitoloji testi ile takip önerilmekte
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HSIL

 Hücreler;
LSIL hücresine göre küçük hücrelerdir
 % 0.45 oranda raporlanır
 Pik insidans 20-29y
 75% biyopsi ile konfirme CIN II-III
 1-2 % invaziv servikal kanser
 Acilen Leep veya Colposcopy/ECC

uygulanır(adölesan ve gebe dışında)
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Skuamöz Hücreli Karsinom



ATİPİK GLANDÜLER HÜCRELER
(AGC)

 % 0.2 oranda raporlanır
 Pap smear glandüler lezyonların

tespitinde sensitivitesi düşüktür.
 Birlikte >CIN II, AIS, kanser sıklığı

yüksektir

 % 0.2 oranda raporlanır
 Pap smear glandüler lezyonların

tespitinde sensitivitesi düşüktür.
 Birlikte >CIN II, AIS, kanser sıklığı

yüksektir







Endoservikal
adenokarsinom



 Erişkinde ASC_US hariç tüm sitolojik
anomalilerde önerilen başlangıç yaklaşımı
kolposkopidir

 Adölesan ve gebelerde konservatif
yaklaşım tercih edilmelidir.

 20 yaş altında normal sitoloji varlığında
yüksek riskli HPV prevalansı yüksektir ve
yaşla azalır.

 Servikal lezyonların yönetiminde klinisyen
ve patolog işbirliği içinde olmalıdır.
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Teşekkürler


