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ASC-US

• En sık sitolojik anormalliktir.

• 2/3 olguda HPV ile ilişkili olmadığı için en düşük 
CIN3+ riski taşır.

• Tüm ASC-US olgularına kolposkopi yapılması 
yerine refleks test yapılması ve kolposkopinin HPV 
pozitif olgularda uygulanması tercih edilmektedir
– Daha çok CIN 3 tanısı konur
– Kolposkopiye daha az hasta yönlendirilir.



ASC-US

• 30 yaş üstü ASC-US sonrası CIN3+ riski 5 yıl için 
%3’tür.
– Bir yıl sonra sitoloji tekrarı CIN3+ olgularını saptamak 

için yeterli duyarlılığa sahiptir. 

• HPV negatif ASCUS olguları rutin izleme alınabilir.
– 3 yıl sonra sitolojik izlem

• 60 yaş üstü HPV negatif ASC-US sitolojide izleme 
devam edilmelidir.



ASC-US

• HPV 16 ve 18 genotiplemesi farklı yönetime yol 
açmaz; tüm HPV pozitif olgulara kolposkopi
yapılmalıdır.

• ASC-US sitoloji olgularında refleks HPV testi tercih 
edilmektedir.

• Refleks HPV testi ya da kotest ile ortaya konan 
HPV negatif ASC-US olgularına 3 yıl sonra kotest
yapılmalıdır.



ASC-US

• Reflesk HPV testi ya da kotest ile ortaya konan 
HPV pozitif ASC-US olgularına kolposkopi
yapılmalıdır.

• HPV pozitif ASC-US olgularında kolposkopi ile CIN 
saptanmazsa 12 ay sonra kotest önerilir.

– Kotest negatif, sitoloji negatif bulunursa 3 yıl sonra 
yaşa uygun tarama yapılır.

– 3 yıl sonra tüm testler negatif ise rutin taramaya alınır



ASC-US

• Kolposkopi sonrası HPV testi en az 12 ay aralık 
ile yapılmalıdır.

• ASC-US sitoloji olan, HPV testi olmayan 
olgularda 1 yıl sonra sitoloji tekrarı yapılabilir.

– ASC-US+ sonuç gelirse kolposkopi

– Sonuç negatif ise 3 yıl sonra sitoloji  



ASC-US

• Lezyon bulunmayan ya da kolposkopi yetersiz 
olan olgularda endoservikal küretaj tercih 
edilir.

• ASC-US sitoloji sonucu ile tanısal eksizyonel
işlem yapılmamalıdır.



ASC-US

1 yıl sonra sitoloji 
tekrarı

(kabul edilebilir)

Kolposkopi
Lezyonu olmayan kadınlarda ve 

yetersiz kolposkopide
endoservikal küretaj tercih 

edilir 

HPV testi
(tercih edilir)

Negatif

Rutin tarama

(3 yıl ara ile sitoloji)

≥ ASC HPV negatif

3 yıl sonra 

kotest tekrarı

HPV pozitif

ASCCP 

yönergesine 

uygun yönetim 



ASC-US
21-24 yaş arası

• 12 ay ara ile sitolojik izlem önerilir ancak 
refleks HPV testi de yapılabilir.

• Refleks HPV testinde pozitiflik saptanırsa 12 ay 
sonra sitoloji tekrarı yapılır.

• Hemen kolposkopi ya da HPV tekrarı 
önerilmez.



ASC-US
21-24 yaş arası

• Refleks HPV testi yapılır ve negatif bulunursa 3 
yıl ara ile rutin sitoloji izlemine alınır.

• 24 aylık izlemde ASC-US+ saptanırsa 
kolposkopi önerilir.

• İzlemde 2 negatif sonuç saptanırsa rutin 
taramaya alınır.



ASC-US
65 yaş ve üstü

• HPV negatif sonuçlar anormal kabul edilir.

• 1 yıl sonra kotest ile tarama tercih edilir ancak 
tek başına sitoloji yapılabilir.

• Postmenopozal kadınlar genel populasyondaki
kadınlar gibi değerlendirilmelidir.



ASC-US
gebe kadınlar

• Kolposkopi postpartum 6. haftaya 
ertelenebilir.

• Endoservikal küretaj yapılmamalıdır.

• Kolposkopide CIN2+ sitolojik, histolojik ya da 
kolposkopik şüphe yoksa postpartum izlem 
önerilir.



LSIL

• LSIL doğal seyri HPV pozitif ASC-US 
benzemektedir.

• 21-24 yaş arası LSIL olguları daha ileri yaştaki 
kadınlardan daha düşük CIN3+ riski taşır.

• LSIL lezyonları yüksek oranda (%77) HPV 
enfeksiyonları ile ilişkilidir.



LSIL

• LSIL sitoloji ve HPV testi olmayan ya da pozitif 
HPV testi olan kadınlara kolposkopi önerilir.

• Kotest ile HPV negatif LSIL saptanırsa 1 yıl sonra 
tekrar kotest yapılması önerilir ancak kolposkopi
de yapılabilir.
– 1 yıl sonra ASC-US+ ya da HPV pozitif saptanırsa 

kolposkopi yapılmalıdır.

– 1 yıl sonra sitoloji negatif, HPV negatif ise 3 yıl sonra 
kotest önerilir.



kolposkopi

Gebe değil ve lezyon izlenmedi Endoservikal örnekleme ‘tercih edilir’

Yetersiz kolposkopik bakı Endoservikal örnekleme ‘tercih edilir’

Kolposkopik bakı yeterli ve lezyon izlendi Endoservikal örnekleme ‘kabul edilebilir’
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yönetim

ASCCP rehberine göre 
yönetim
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HPV testi

LSIL ve HPV 
testi yok
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HPV testi

Kabul edilebilir1  yıl sonra kotest
tekrarı

Tercih edilir

Sitoloji  negatif 
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3 yıl sonra
kotest tekrarı

≥ASC ya da HPV pozitif



LSIL
21-24 yaş arası

• 12 ay ara ile sitolojik izlem önerilir.

• Kolposkopi önerilmez

• 12. ay izlemde ASC-H, HSIL saptanırsa kolposkopi
önerilir.

• 24. ay izlemde ASC-US+ saptanırsa kolposkopi önerilir.

• 2 ardışık negatif sonuçta rutin taramaya dönülür.
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LSIL
gebe kadınlar

• LSIL saptanan gebe kadınlarda kolposkopi tercih edilir.

• Endoservikal küretaj yapılmaz.

• Kolposkopi postpartum 6. haftaya ertelenebilir

• İlk kolposkopide sitolojik, histolojik ya da kolposkopik
olarak CIN2+ şüphesi yoksa postpartum izlem önerilir.

• Gebelik süresince ek kolposkopik ya da sitolojik
inceleme gerekli değildir.



LSIL saptanan gebe kadın

Kolposkopi
Tercih edilir

*CIN 2,3 yok

Postpartum izlem

CIN 2,3

Kolposkopi
postpartum 6. haftaya 

ertelenebilir

ASCCP rehberine 

göre yönetim

*Sitolojik, histolojik ya da kolposkopik
CIN2,3 ve kanser şüphesi olmayan kadınlar



LSIL 
‘postmenopozal dönemdeki kadınlar’

• LSIL ve HPV testi yapılmayan kadınlara HPV testi, 
6 ve 12. ay sitoloji tekrarı ve kolposkopi yapılabilir.

• HPV testi negatif ve kolposkopide CIN 
saptanmazsa 12 ay sonra sitoloji tekrarı yapılır. 
HPV testi pozitif, tekrar edilen sitolojide ASCUS+ 
varsa kolposkopi yapılmalıdır.

• İki ardışık sitoloji testi negatif olursa rutin izleme 
dönülür.



CIN 1

• CIN,  HPV enfeksiyonunun histolojik 
bulgusudur.

• CIN 1 olgularında HPV 16 daha az bulunurken 
onkojenik olmayan HPV tipleri sıklıkla 
bulunmaktadır.

• CIN 1 doğal seyri CIN saptanmayan HPV pozitif 
ASC-US ve LSIL ile benzerdir.



CIN 1

• Özellikle genç kadınlarda gerileme oranları yüksektir ve 
CIN2+ ilerleme sık görülmez.

• CIN 1 saptanan kadınlarda gizli kalmış CIN 3 riski önceki 
sitoloji sonuçları ile ilişkilidir
– HSIL, ASC-H ve AGC sonrası yüksektir
– LSIL, HPV pozitif ASC-US sonrası saptanan CIN 1’de 5 yıl 

CIN3+ olma riski %3.8
– HSIL sonrası saptanan CIN 1’de 5 yıl CIN3+ riski %15’dir.

• Endoservikal örnekte CIN 1 saptanan kadınların CIN2+ 
olma riski düşüktür ve eksizyonel tedavi gerekli değildir. 



Minör sitolojik anormallik sonrası CIN 1

• Bir yıl sonra kotest önerilir.

• HPV testi ve sitoloji negatif ise 3 yıl sonra 30 yaşın 
altında ise sitoloji, 30 yaşın üstünde ise kotest
yapılır.

• Tüm testler negatif ise rutin taramaya dönülür. 

• Herhangi bir test pozitif ise kolposkopi yapılır. 





CIN 1

• İki yıldan uzun süre sebat ederse izlem ya da tedavi yapılır.

• Tedavi seçilirse
– Kolposkopik bakı yeterli ise eksizyon ya da ablasyon yapılır
– Kolposkopik bakı yetersiz, endoservikal kanalda CIN 2/3 var ve 

hastaya daha önce tedavi yapılmış ise tanısal  eksizyonel işlem 
önerilir.

• CIN 1 ve yetersiz kolposkopide ablasyon kontrendikedir

• Primer tedavide histerektominin yeri yoktur.



ASC-H ve HSIL sonrası CIN 1

• Tanısal eksizyonel işlem yapılabilir. 
– Gebe kadınlarda ve 21-24 yaş arası yapılmaz.

• Sitolojik, histolojik ve kolposkopik bulguların yeniden 
değerlendirilmesi yapılabilir.

• 12 ve 24 ay sonra kotest ile izlem yapılabilir.
– Kolposkopi yeterli ve endoservikal kanal negatif olmalıdır. 
– Her iki test de negatif bulunursa 3 yıl sonra izlem planlanır.
– Herhangi bir test pozitif ise kolposkopi

• 1. yıl ya da 2. yılda sitoloji tekrarında HSIL saptanırsa tanısal 
eksizyonel işlem önerilir. 





CIN 1
21-24 yaş arası

• ASC-US, LSIL sitoloji sonrası saptanan CIN 1’de 12 
ay sonra sitoloji tekrarı yapılır.

• HPV testi ile izlem yapılmaz

• ASC-H, HSIL sonrası 12. ay izlemde kolposkopi
önerilir.

• Ardışık ik negatif test sonrası rutin taramaya 
dönülür.



CIN 1
21-24 yaş arası

• ASC-H, HSIL sitoloji sonrası saptanan CIN 1’de kolposkopik
bakı yeterli ve endoservikal değerlendirme negatif ise 24 ay 
boyunca 6 ay ara ile kolposkopi ve sitoloji ile izlem önerilir. 

• HSIL, CIN2+ saptanmadan 24 ay sebat ederse tanısal 
eksizyonel işlem önerilir.

• Kolposkopi yetersiz ya da endoservikal örnekte CIN2/3 
saptanırsa tanısal eksizyonel işlem önerilir.

• Önceki sitoloji sonucu dikkate alınmaksıın CIN 1 tanısında 
21-24 yaş arası tedavi önerilmez.





30 yaşında
ASCUS sitoloji

Saat 6 ve 9 CIN 1


