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CIN’LERİN DOĞAL SEYRİ

Östör AG, Int J Gynecol Pathol,1993

Regresyon Persistans

CIN 3’e

Progresyon

İnvaziv

Kanser

CIN 1 %60 %40 %10 %1

CIN 2 %40 %40 %20 %5

CIN 3 %33 >%12



LGSIL YÖNETİMİ



KOLPOSKOPİ

• Kolposkopi farklı lezyonların birarada olması ve 
görüntülerinin farklı yorumlanabilmesi nedeniyle zor bir 
muayenedir

• Normal Bulgular-LSIL                         

ayrımı zor olabilir

• HSIL-Mikroinvaziv Karsinom

• Deneyim ve histolojik geri bildirim önemlidir!



LGSIL KOLPOSKOPİK ÖZELLİKLER

Marjin ve Yüzeyel görünüm
Kondilomatöz veya mikro papiller görünüm
Belirsiz , silik sınırlar
Keskin, köşeli, coğrafik lezyonlar
Atılmış pamuk görünümü
Satellit lezyonlar, TZ dışında ACW lezyonlar vardır

Renk
Parlak , kar beyazı
Geçici, belirsiz bir ACW, yarı transparan



LGSIL KOLPOSKOPİK ÖZELLİKLER
Damarlar
İnce punktasyon,mozaik yapı vardır
Üniform, ince çaplı, dilate olmamış kapiller vardır
Damarlar arası mesafe kısadır
Şekil ve Yerleşim Yeri

CIN I lezyonları genellikle küçüktür ve ortalama uzunlukları

2,8 mm dir

Genellikle bir kadranı tutar
İod ile boyanma 
Parsiyel iod tutulumu
Alacalı, kaplumbağa kabuğu görünümü vardır.



PARAMETRE (Low grade- High grade)

• ASETOWHİTE ( İnce, süt gibi – yoğun, belirgin)

• SINIR ( Düzensiz – Keskin)

• DAMARLANMA ( Ağaç dalları gibi – Budanmış)

• MOZAİZM (İnce Mozaizm – Kaba mozaizm)

• PUNKTUASYON (İnce Punktuasyon – Kaba 
punktuasyon )



ASETOWHİTE (ASW)
• Asetowhite alanın yoğunluğu genellikle lezyonun ciddiyeti ile artar. 

• Belirsiz , saydam, yamalı ince ASW →immatür metaplazi veya 
enflamasyon,

• İnce fakat opak bir ASW → CIN1, metaplazi,

• Şeffaf ve opak arası “sütlü” ASW → CIN1   ile ilişkilidir



Asetowhite epitel

• Beyazlığın yoğunluğu dokuya 
göre değişir,

• LSIL’de soluktan parlak beyaza 
değişim

• Aynı lezyonda beyazlığın 
derecesi değişebilir.



Soluk Acetowhite Epitel



CIN 1 CIN 3
Slight shiny; semitransparent Very dense white; oyster white



SINIR
• Asetowhite alanın kenarı belirsiz veya düzensiz veya açılı ise, 

lezyonun metaplazi veya CIN1 olması muhtemeldir. 

• Asetowhite alanının sınırı ne kadar düzenli olursa, asetowhite
alanının yüksek dereceli bir lezyonu temsil etmesi o kadar 
muhtemeldir.



Servisit

LEZYON SINIRLARI

Benign ve düşük dereceli lezyonlarda sınırlar 
düzensizdir, normal dokudan ayırdetmek güçtür ve 

coğrafi dizayn vardır

LSIL



DAMARLANMA
• Serviksin normal kan damarları, bir ağacın dallanma 

düzenine sahiptir. Dallar ilerledikçe incelir. Bazen 
damarlar bir ağacın kökleri gibidir. 

• Atipik damarlar aniden ortaya çıkar ve yok olur, dalları 
budanmış, dalsız ve eşit olmayan kalibrelere sahiptir. 



İNCE MOZAİK
Bazen stromadaki kan damarları, yüzeydeki tek tip kalibreli ince kılcal 
damar ağı olarak görülebilir. Bu ince mozaik olarak bilinir→ CIN1   ile 
ilişkilidir



Mozaik



İNCE PUNKTUASYON
• Bazen stromal kılcal damar ağından küçük kılcal 

çıkıntılar yüzeye uzanır. 

• Bu gibi normal kılcal izdüşümler, kolposkopide küçük, 
düzgün aralıklı kırmızı noktalar olarak görünür ve ince 
noktalama işaretleri olarak adlandırılır → CIN1, 
metaplazi



Normal  fine caliber  

capillery 

CIN1

CIN3



İnce punktuasyon sıklıkla ince mozaik yapıyla görülür 

İnterkapiller mesafe dar ve düzenlidir



Schiller (İyot) Testi
CIN1 lezyonlar iyot negatiftir sadece
hardal sarısı renk verir



Biyopsi sonucu CIN I



LEZYON İÇİNDE LEZYON
(1) LGSIL, (2) HGSIL



• Saat 12 yönündeki lezyonda büyük büyütmede ince, 
düzensiz, mozaik patern ve düzensiz sınır görmekteyiz

• Biyopsi sonucu CIN I



CLİNİCO-COLPOSCOPİC İNDEX 
(Shafi-Nazer İndex)



SWEDE SKORLAMASI

8 den yüksek skor  %90 cın2-3   5 den küçük skor  CIN 2-3 yok demek. 



REID KOLPOSKOPİ İNDEKSİ

Kolposkopik Bulgu Sıfır Puan Bir Puan İki Puan

SINIR Kondilomatöz beyaz 
mikropapiller dış hat

Belirsiz sınır
Flokule tüysü sınır
Pürüzlü açık lezyon
Satalit lezyonlarda 

asetowhite

Düzgün sınırlı düzenli 
lezyon

Keskin çevresel sınır

Değişik şekillerde
lezyonlar

RENK Parlak kar beyazı
Yarı Geçirgen

Parlak orta derecede 
beyaz

Mat gri renk
Persistan yoğun asetik 

asit

DAMARLAR İnce Punktasyon
İnce Mozaik

İnce çaplı 
genişlememeiş kapiller

Asetik asit sonrası 
yüzey damarlarda tekil 

damar dilatasyonu

Kaba punkt.
Uniform yada kaba 

mozaik
Geniş interkapiller

aralık

İYOT ile BOYAMA Pozitif iyot alımı Parsiyel iyot alımı Negatif iyot

TOTAL RCI PUAN 0-2: Normal veya CINI 3-5: CIN I veya II 6-8 CIN II/CINIII





SERVİKAL KONDİLOMLAR

• Servikal kondilomlar histolojik olarak CIN I 
sınıfına girmektedir

• Serviksin büyük bölümünü kaplayan ekzofitik
kondilomlara biyopsi yapılarak kanserden 
mutlaka ayrılmalıdır

• Bu geniş HPV lezyonlarının papiller
projeksiyonları düzgün ve birbirlerine benzer 
yapıdadır



Asetowhite epitel(Kondilom)



Kondilomlar



4 kadranda yerleşmiş asetowhite lezyon (soldaki), 
ekzofitik kondilom üzerinde gelişen invaziv kanser 
olabilir
Servikal kondilomda ince damarlar ve papiller
çıkıntılar(sağda) gözlenmektedir.



Olgu 1: Yaş 33, HPV (+),

Salin sonrası             Asetik asit sonrası    Lugol sonrası
• İnce, süt gibi asetowhite, keskin fakat düzensiz sınırlar, 

damarlanma yok, soluk yamalı sarı lugol boyanma, >15 mm 
lezyon çapı

• Skore:6
• Geçici Tanı: LGSIL, Tip 1 TZ
• Serviks saat 4 ve 12 hizası bx → CIN 1



Olgu 2: Yaş 41, HPV (-),

Salin sonrası     Asetik asit sonrası    Lugol sonrası
•İnce, süt gibi asetowhite, keskin fakat düzensiz 
sınırlar,damarlanma yok, soluk yamalı sarı lugol
boyanma, >15 mm lezyon çapı
•Skore:6
•Geçici Tanı: LGSIL, Tip 1 TZ
•Serviks üst ve alt dudaktan bx → CIN 1



Olgu 3: Yaş 36, HPV (-),

Salin sonrası               Asetik asit sonrası     Lugol sonrası
•İnce, süt gibi asetowhite, keskin fakat düzensiz sınırlar, iyi 
düzenli damarlanma, belirgin sarı lugol boyanma, 5-15 mm 
lezyon çapı
•Skore:5
•Geçici Tanı: LGSIL, Tip 1 TZ
•Serviks saat 1 hizası bx → CIN 1



Olgu 4: Yaş 32, HPV (-),

Salin sonrası        Asetik asit sonrası     Lugol sonrası
•Saydam asetowhite, keskin fakat düzensiz sınırlar, 
damarlanma yok, soluk yamalı sarı lugol boyanma, 5-
15 mm lezyon çapı
•Skore:4
•Geçici Tanı: LGSIL, Tip 1 TZ
•Serviks saat 7 hizası bx → CIN 1



Olgu 5: Yaş 38, HPV (+),

Salin sonrası          Asetik asit sonrası   Lugol sonrası
•İnce, süt gibi asetowhite, keskin fakat düzensiz sınırlar, 
damarlanma yok, soluk yamalı sarı lugol boyanma, >15 mm 4 
kadranda lezyon(+)
•Skore:6
•Geçici Tanı: LGSIL, Tip 1 TZ
•Serviks saat 8 hizası (en yoğun lezyon)  bx → CIN 1



SONUÇ

• Doğru biopsi yerini saptamakta en etkili yöntem  
kolposkopidir.

• Kolposkopik değerlendirme yoruma açık ve subjektifdir

• Yanılma payı olduğu akılda tutulmalıdır.

• Sitolojik anormallik arttıkça kolposkopinin doğruluğu 
artmaktadır

• Kolposkopik bulgularla biyopsi yerinin belirlenmesi yüksek 
dereceli lezyonlarda daha kolaydır



LGSIL Kolposkopisi Özeti

TEŞEKKÜR EDERİM


