
Servikal Lezyonlarda
Ablativ Teknikler

Endikasyonlar, teknik ve sonuçlar

Prof. Dr.  Aydın ÖZSARAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı



Tedavi Yöntemleri

• Eksizyonel

– Terapötik

– Diagnostik

• Ablativ

– Terapötik



Endikasyonlar
• ≥2 yıl persiste eden CIN1

• CIN 2-3

Ablatif tedavilerde amaç:
• T-zonunun tahrip edilerek ortadan 

kaldırılması

• Terapötik etki sağlanması



TRİAJ

• Yeterli kolposkopi
– (tüm SCJ net izlenmeli)

• Biyopsi ile konfirme edilmiş CIN lezyonu
– Sitoloji tek başına yeterli değil

• ECC’de invaziv lezyon yada CIN 2-3 ekarte edilmeli
– ECC’de CIN2-3 varlığında eksizyon tercih edilmeli

• Sitoloji-histoloji-kolposkopi uyumu
– CIN1 için: ASC-US, LSIL

• İnvaziv kanser ekarte edilmeli



Kontrendikasyonlar 1

• Servikal kanser

• Gebelik

• İnutero DES maruziyeti

• Akut servisit

• Menstruasyon

• Kriyoglobulinemi

• Yetersiz kolposkopi



Kontrendikasyonlar 2

• Büyük lezyon

• Endoservikal kanala yayılan lezyon  (ECC+)

• Düzensiz yüzey sınırı olan lezyon

• Önceden CIN için tedavi görmüş hasta

• Takip için uyumlu olmayan hasta

• Sitolojisi yüksek riskli olanda

– ASC-H, HSIL, AGC

• CIN2-3 lezyonlarda genellikle tercih edilen eksizyonel yöntemlerdir.



GENEL PRENSİPLER

• Preoperatif lab testleri ve AB profilaksisi önerilmez

• İşlem öncesi oral NSAID verilebilir

• Lokal anestezi* (kriyoterapi, soğuk koagulasyon)

– Servikal stromal enjeksiyon

– Paraservikal blok

• Genel anestezi (CO2 lazer ablasyon, elektrokoagulasyon)

*Harper DM, Cobb JL. Is it cost-effective to use a mucosal or paracervical block to relieve the pain and cramping from cryosurgery? A 
decision model. J Fam Pract. 1999 Apr;48(4):285-90.



GENEL PRENSİPLER

İNVAZYON DERİNLİĞİ

Abdul-Karim FW, Fu YS, Reagan JW, Wentz WB. Morphometric study  of intraepithelial neoplasia of the uterine 
cervix. Obstet Gynecol.  1982;60:210–214.
Anderson MC, Hartley RB. Cervical crypt involvement by intraepithelial neoplasia. Obstet Gynecol. 1980;55:546–
550.



Yöntem seçimini etkileyen faktörler

• Etkinlik
• Komplikasyonları
• Lezyonun derecesi
• Önceki uygulanan tedaviler
• Endoservikal kanal tutulumu
• Patoloji için doku gerekliliği
• Maliyet
• Hasta tercihi
• Hekimin tecrübesi ve imkanları



YÖNTEMLER

KRİYOTERAPİ

• CO2, nitrous oxide

• Ektoserviks -20°C’ye kadar soğutulur

– Hücre içi sıvının kristalizasyonu ve lezyon hasarı

• Dondurma derinliği 5 mm: lezyonların
%99’una etki eder

• Serviks şekline ve
büyüklüğüne uygun prob
seçimi



Kriyoterapi ünitesi



KRİYOTERAPİ-TEKNİK

• Hangi gaz?
– Nitrous oxide ile doku kristalizasyonunda

penetrasyon derinliği, CO2’ye göre daha fazla*

• Ünite aktive edilir
– Optimal gaz derecesi: -65°C -85°C

• 3 dakika beklenir, ardından ünite kapatılarak
probun serviksten kendisinin ayrılması
beklenir
– Çekme durumunda kanama ve ağrı olabilir

*Mariategui J, Santos C, Taxa L, Jeronimo J, Castle PE. Comparison of depth of necrosis achieved by CO2- and N2O-
cryotherapy. Int J Gynaecol Obstet. 2008 Jan;100(1):24-6.



KRİYOTERAPİ-TEKNİK

• İki basamak vs. tek basamak

– 27 aylık takipte rezidü hastalık oranı iki basamaklı
yaklaşım lehine (%6 vs %16)*

Double freeze daha etkili (3-5-3 dk)

*Martin-Hirsch PL, Paraskevaidis E, Kitchener H. Surgery for cervical intraepithelial neoplasia. Cochrane Database 
Syst Rev. 2000;(2):CD001318. Review.







CO2 LAZER

• Kolposkopi eşliğinde
• Doku içindeki su, lazeri

absorbe eder ve vaporizasyon
ile doku hasarı oluşur.

• Derinlik
– Ektoservikste 5 mm
– Endoservikal bölgede 8-9 mm

• Nokta genişliği 2 mm, güç 35 watts
• Power density (birim alana düşen güç): 600-1200 

watts/cm2

• Pahalı yöntem



COLD COAGULATION

• Elektrokoagulasyondan
daha düşük ısıda
koagulasyon olması
nedeniyle “soğuk” 
koagulasyon denmiştir

• Prob 50-120°C arasında
ısınır.

• 20 sn, 2-5 defa



DİATERMİ 
(ELEKTROKOAGULASYON)

• 30-35 watts

• İğne / topuz uç

• Transformasyon zonunun ablasyonu

• Yanık alanlar tekrar koterizasyon için spatula 
ile kazınabilir

• Optimal süre ile ilgili data ?

• Spekuluma dikkat !!!



Yan Etki ve Komplikasyonlar

• Bol sulu akıntı

– Kriyoterapi

• Nekrotik doku çıkarılabilir

• Kanama

– Lazer ablasyon

• Gümüş nitrat, Monsel solusyonu

• Enfeksiyon

• Servikal stenoz



HANGİ ABLATİV TEKNİK

• Yeterli data, RKÇ yok

• En sık kullanılan yöntem kriyoterapi

– Ofis şartlarında

– Ağrı, kanama ihtimali az

– Maliyet düşük

– Cochrane metaanalizi*

• CIN1 nedeniyle tedavi edilen hastalarda
– Laser ablasyonda, kriyoterapiye göre rezidü hastalık riski daha

yüksek OR: 3.3 (%95 CI: 1.1-10.1)

*Martin-Hirsch PP, Paraskevaidis E, Bryant A, Dickinson HO, Keep SL. Surgery for cervical intraepithelial neoplasia. 
Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jun 16;(6):CD001318.



• 390 hasta
• 139 kriyoterapi
• 121 laser vaporizasyon
• 130 loop eksizyon

• Persistans, komplikasyon ve rekürrens açısından anlamlı fark yok
• Persistans lezyon boyutu ile ilişkili
• Rekürrens

• >30 yaş
• HPV 16,18
• Önceden geçirilmiş tedavi ile ilişkili bulunmuştur



• CIN tanılı 28.827 hasta (77 çalışma)
• Kür oranı

• CIN1: %94
• CIN2: %92
• CIN3: %85

• İki kez dondurma ve endoservikal tutulumun olmaması, kür
oranını anlamlı olarak etkiler



HIV (+) Hastada Kriyoterapi

• 6 ay sonra ¼ hastada rezidü CIN 2-3
• Rezidü hastalık, CD4 sayısı ve kombine tedavi

verilmesinden bağımsız
• HR HPV bakılması, rezidü hastalığın öngörülmesinde

etkisiz



• Soğuk koagulasyon
• CIN tanılı 4569 hasta
• Kür oranı

• CIN1 : %96
• CIN2-3 : %95

• Sonuçlar diğer ablativ ve eksizyonel prosedürler ile benzer
• Güvenli ve etkin



• CIN2-3 tanılı 411 hasta
• 178 soğuk koagulasyon
• 233 LLETZ

• 6 aylık kür sonuçları
• LLETZ: %97.1   
• Soğuk koagulasyon: %91.6 p=0.02
•

• 12 aylık kür sonuçları p=0.76
•

• 12. ayda LLETZ’in üstünlüğü kaybolmakta.



167 çalışma dahil edilmiş





• Rekürrens

– Kriyoterapi ve LEEP benzer

– Soğuk konizasyon daha az

• Minör kanama

– Kriyoterapi < LEEP < Soğuk konizasyon

• Preterm doğum

– Kriyoterapi ve LEEP benzer

– Soğuk konizasyon daha fazla





Öneri Kanıt
Düzeyi

Öneri Gücü

Ektoserviksin %75’inden büyük ya da probun yüzeyini aşan
lezyonlar varlığında eksizyonel yöntemler tercih edilmelidir

Düşük Zayıf

LEEP’in mevcut olduğu ve lezyonun kanala ilerlediği
durumlarda, LEEP kriyoterapiye tercih edilebilir

Düşük Zayıf

Eksizyonel yöntemlerin bulunmadığı ve ve lezyonun kanala
ilerlediği durumlarda, kriyoterapi tercih edilebilir

Düşük Zayıf

İki aşamalı dondurma (3 dk dondurma-5 dk çözme-3 dk
dondurma) tercih edilmelidir

Düşük Zayıf

Her iki gazın da mevcut olduğu durumlarda, CO2, N2O’ya 
tercih edilebilir

Düşük Zayıf

Gebelikte, kriyoterapi, doğum sonrasına ertelenebilir Düşük Zayıf

Önceden kriyoterapi yapılmış ve nüks gelişmiş olgularda, 
tedavisiz izlemden ziyade tekrar kriyoterapi tercih
edilmelidir

Düşük Kuvvetli

Önceden kriyoterapi yapılmış ve nüks gelişmiş olgularda, 
eksizyonel yöntemler mevcut ise, eksizyonel yöntemler
kriyoterapiye tercih edilmelidir

Düşük Zayıf



ABLASYON SONRASI TAKİP

• CIN2-3
– 12 ve 24. aylarda kotest
– Her ikisi de negatifse 3 yıl sonra kotest

• Negatif ise rutin izlem (en az 20 yıl, 65 yaştan sonra da)

– Kotest pozitif ise kolposkopi ve ECC

• CIN I
– 12. ayda kotest

• Negatifse 3 yıl sonra kotest
• Bu da negatif ise rutin izlem

– Kotest pozitif ise kolposkopi

ASCCP 2013



SONUÇ

• Ablativ yöntemler içinde en sık kullanılan yöntem 
kriyoterapidir.

• Kriyoterapi, kolay uygulanabilen, etkin bir tedavi 
yöntemidir.

• Tedavi sonuçları değerlendirildiğinde, uygun 
endikasyonda, persistans ve rekürrens açısından 
eksizyonel yöntemler kadar etkindir.

• Ancak
– Kanala ilerleyen lezyonlarda,
– Biyopsi gerekliliği olan durumlarda,
– Yüksek dereceli SIL ya da invazyon şüphesi bulunan 

olgularda,
eksizyonel yöntemler tercih edilmelidir.


