
Vulvar intraepitelyal neoplazi (VIN): yeni 
terminoloji, riskler ve yönetimi

Dr.Oğuzhan KURU



Terminolojilerin tarihçesi



Yeni VIN Terminolojisi



Yeni Terminolojinin İçeriği

Eski Değiştirilen

(2004)

LAST

(2012)

Yeni

(2015)

VIN 1 HPV etkisi, C. 
Acuminata LSIL(VIN 1)

Low Grade Squamos
İntraepithelial Lesion of the
Vulva

VIN 2
Undifferansiye
(Usual) VIN #

HSIL(VIN 2,3)

High Grade Squamos
İntraepithelial Lesion of the
VulvaVIN 3

VIN 3, 
Differansiye

Differansiye
VIN *

Differansiye VIN *

#Undiferansiye (Usual) VIN: HPV related “kanser prekürsör lezyonlar”(VIN 2-3, Warty-basaloid veya Bowenoid tip dahil)

*Diferansiye VIN: Yaşlı grup, HPV unrelated “kanser prekürsör lezyonlar”



• İçerik 
• • a

• Tüm vulvar intraepitelyal
lezyonları içeriyor

• LAST ve WHO klasifikasyonunu
kapsıyor

• Klinisyen ve Patolog arasında
terminoloji kargaşasına çözüm

• LSIL ‘i içeriyor

• Neoplazi yerine lezyon terimi

• Lezyon terimine flat kondilom
ve hpv etkisi dahil

• LSIL prekanseröz değil ve
asemptomatik ise tedavi
gerektirmez

• HSIL= usual VIN( HPV bağlı)

Yeni Terminolojideki Avantajlar



• Risk Faktörleri:
• 30-50 Yaş
• İmmün yetmezlik
• Sigara
• Çevre ve Diyet
• Seksüel Davranış
• Kondilom, Genital Herpes, HIV daha sık

• HPV ile Bağımlı (16,18)

• Warty/Basaloid Tip

• En sık görülen prekanseröz VIN
• (%95); 5/100.000
• Maligniteye progresyon %10

M. Preti et al. / Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 28 (2014)

Vulvar Onkogenesis 1
(High Grade Squamos İntraepithelial Lesion of the Vulva)



• 0,12/100.000 

• Unisentrik - Unifokal

• Postmenopozal dönem

• Ortalama yaş 67 (60-80 yaş)

• Lichen skleroz ile birlikte

• HPV ilişkisiz premalign lezyon 

• Malignite potansiyeli yüksek

• Vulva kanseri ile birlikteliği sık

Vulvar Onkogenesis 2
(Differansiye VIN)

M. Preti et al. / Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 28 (2014)



Hoang LN, Pathology 2016

A. Warty

B. Basaloid

C. Genişlemiş Rete Sırtı

D. Nükleer Organizasyon Kaybı, 
Hiperkromazi

E. Kıl Folikülüne ilerlemiş VIN

F. C. Accuminatum, LGSIL

uVIN Patoloji



A. Parsiyel kalın displazi

B. Bazal atipi, hücrelerarası
köprüleşme

C. Hipereozinofili ve prematür
keratinizasyon

D. İrregüler dallanmalar ve rete 
sırtlarında anastomoz

E. Psödoinvazyon

F. İnvazyon açısından anlamlı
paradoksal matürasyon

dVIN Patoloji

Hoang LN, Pathology 2016



• Asemptomatik (%40)

• Vulvar kaşıntı

• Vulvar rahatsızlık hissi

• Ağrı

• Yanma

• Dizüri

• Vulvar lezyon (en sık interlabial
oluk, posterior fourchette ve 
perineum)

van Esch EM, Int J Gynecol Cancer 
2013

Klinik



Kaşıntılı Lezyonlar

Ayırıcı Tanı

• İnvazif Kanser

• C. Accuminatum

• L. Sclerosus

• L. Planus

• C. Latum

• Kandidiyazis

• M. Contagiosum

• L. Sclerosus

• L. Planus

• L. Simpleks Kronikus

• Psoriazis

• Herpes

Patognomonik klinik görünüm yoktur



• Seksüel temas

• Genital, anal, oral

• Önceki HPV enfeksiyon durumu

• İmmunsüpresyon

Anamnez

• Renk değişikliği

• Kitle

• Ülserasyon

Fizik Muayene

Kolposkopi
Biopsi

Tanı



• Altın standart şüpheli 
lezyonlardan biopsi
alınması

• Düzgün 
fiksasyon,inklüzyon, slade
preparasyonu

• Mümkün olduğunca 
‘eksizyonel biopsi’

Vulvar Biopsi



Kimlerden vulvar biyopsi alınmalı?

• Görünür lezyon var ve klinik olarak tanı konamadı,

• Klinik olarak tanı kondu ama klasik tedaviye yanıt alınamadı,

• Görünür lezyon var klinik olarak takip ettik: RENK, BOYUT, SINIR ‘da 

hızlı değişim görüldü,

• HİV (+) veya immunsüprese hastalardaki yeni ortaya çıkan vulvar 

lezyonlardan,

• Olası genital siğillerde: 

1. Menopozdaki her hastadan

2. Bütün hastalarda klasik tedaviye yanıt alınamamış ise



• Prekanseröz değil

• Semptomatik değil ise tedavi gerektirmez

vLSIL

• Cerrahi eksizyon

• Ablatif Tedavi

• Topikal Tedavi

vHSIL - dVIN

Tedavi

Wallbillich JJ, Gynecol Oncol 2012



Tedavi

• Amaç: 1- Vulvar kanser gelişmesini önlemek

2- Semptomatik rahatlama sağlamak

• Tedavi şeklini belirleyen etkenler: 

- Malignite riski (Klinik risk faktörleri,patoloji veya lezyonun

görüntüsüne göre)

- Lezyonun lokalizasyonu ve genişliği

- Primer veya reküren lezyon olup olmaması

- Hastanın tercihi



• 1 veya 2 fokal lezyon var ise düşünülür.

• 1 cm lateral cerrahi sınır ama bu anatomiye göre modifiye edilebilir.

• Epidermis tabakası alınmalı; Anatomi ve fonksiyon korunmalı.

• Öncelikli cerrahi seçenektir.

Geniş Cerrahi Eksizyon

• Multifokal hastalıkta, yaşlı hastalarda tercih edilebilir.

• Bir miktar subkütan doku da dahil edilir.

• Perineal yapılar ve klitoris de gerekli ise dahil edilir.

Basit Vulvektomi

Tedavi

Wallbillich JJ, Gynecol Oncol 2012



• Multifokal, büyük, bitişik lezyonlarda veya topikal/ablatif tedavi 
başarısızlığı

• Epidermis altı avasküler plan boyunca epidermis çıkarılır.

• Subkutan doku korunur.

• Split-thickness deri grefti kullanılır ve vulva sınırları daha iyi korunur.

Skinning Vulvektomi

• Lazer vaporizasyon ve Argon

• Genç hasta, multifokal, kritik anatomik yapılara veya introitusa yakın 
lezyonlarda

• Kılsız bölgede 1 mm, folikül olan alanlarda 3 mm derinlik

• Kıl folikülü destrükte olabilir (başka metod seçilmeli)

• İşlem öncesi kolposkopi ile kanser dışlanmalı!

Ablatif Tedaviler

Tedavi

Committee on Gynecologic Practice of American College Obstetricians and Gynecologists, Obstet Gynecol 2016



Terlou A, Gynecol Oncol 2011; Mahto M, Int J STD AIDS 2010; Tristram A Gynecol Oncol 2005

•Reküren hastalarda veya reküren riski yüksek hastalarda tercih edilebilir fakat karşılaştırmalı yayınlara ihtiyaç var.

•Toll - like 7 reseptör agonisti - pozitif immün sistem düzenleyicisi. Lokal sitokin üretimini tetikler. 

•Kullanım 3 kez/hf 16 hafta, sadece lezyon bölgesine topikal uygulanır.

•Lokal yan etkiler sık (ağrı ve yanma), azaltmak için aşamalı rejim seçilebilir.

•%51 - 58 tam cevap, %25 parsiyel cevap

İmiquimod (off-label use)

•Primidin antimetaboliti, DNA sentezini engeller 

•1 kez/hf 6 hafta 

•Yan etki yüksek (uygulama alanında ağrı, yanma, ülserasyon) 

•Kullanım sınırlı.

5- Florourasil (antimetabolit)

•Deoxycytidine monophosphate analoğu

•Deneysel 

Cidofovir (antiviral)

Topikal Tedaviler



• Persistans

• Kansere ilerleme (%6-9); İmmünsüpresif, dVIN hastalar

• Kaybolma; 35 yaş altı, gebelik

Tedavi edilmezse

Tedavi Sonrası Rekürrens (1/3 hastada rekürens %8 kanser

• Histolojik tip (dVIN %33, uVIN %5.7 kansere ilerler)

• Tanı anında %3 occult kanser riski

Malignite Riski (Senkron ya da metakron)

Prognoz

Van Seters M, Gynecol Oncol 2005; van de Nieuwenhof HP, Eur J Cancer 2009



VIN’ da Rekürrens

• Risk faktörleri: sigara, immunsupresyon, cerrahi sınır pozitifliği, 

multifokal hastalık, HPV (+), liken sklerozis eşlik etmesi, büyük lezyon

• Prekanseröz VIN’de hayat boyu VIN rekürrens ve invaziv ca riski

vardır.

• Nükslerin çoğu ilk 3 yılda görülür fakat %25 hastada geç nüks olur

(UZUN DÖNEM TAKİP!)



Cerrahi sınır pozitifse ne yapılmalı?

• Gözle görülür rezidü lezyon var ise, re-eksizyon yapılmalı.

• Gözle görülür lezyon yok ise klinik ve kolposkopi ile 6 ayda bir takip

edilmeli. Takipte görünür lezyon çıkar ise re-eksizyon yapılmalı.



HPV aşısı (Quadri-Nanovalan)

Sigaranın bırakılması

Dermatozların uygun tedavisi

6. ve 12. aylarda inspeksiyon ve şüpheli lezyonlardan 
biopsi

Önleme ve Takip



• HSIL azalttığı için Quadrivalan veya 9’lu aşı 11-12 yaş kızlarda

önerilmelidir.

• Sigara vHSIL ile ilişkilidir ve hastalar sigarayı bırakmaya teşvik edilmelidir.

• Vulvar biyopsi endikasyonları....

• HSIL, tüm yaşlarda tedavi edilmelidir.



- Kanser için yüksek şüphede, geniş lokal eksizyon (0.5-1 cm margin bırakılarak) 
tercih edilmelidir.

- Occult invazyon şüphesi yoksa; eksizyon, laser ablasyon, topikal imiquimod
kullanılabilir.

- HSIL tanılı kadınlar hayatları boyunca vulva kanseri ve rekürren hastalık
açısından risk altındadır.

- Takip; tedaviye tam yanıt durumunda yeni lezyon yok ise inspeksiyon ile yılda bir 
yapılmalıdır.



uVIN

• Insidans %95

• Risk Faktörleri:
• 30-50 Yaş
• İmmünite
• Sigara
• Çevre ve Diyet
• Seksüel Davranış
• Kondilom, Genital Herpes, HIV daha sık

• HPV ile Bağımlı (16,18)

• Progresyon %5

• Warty/Basaloid Squamoz Kanser

dVIN

• Insidans %5

• Risk Faktörleri
• 60-80 Yaş
• İrritasyon
• İnflamasyon, oksidatif stres
• Liken sklerozis

• HPV’den bağımsız

• Progresyon %35

• Keratinize Squamoz Hücreli Kanser

Özet-VIN 

Hoang LN, Pathology 2016

VIN2/3=uVIN=vHSIL dVIN



Özet-VIN 

• VIN ve vulvar kanserde tarama yöntemi yoktur.

• vHSIL den korunmanın yolları; HPV aşısı, sigarayı bırakma, Liken 

sklerozisin uygun tedavisidır.

• VIN tanısında klinik muayenenin değeri sınırlıdır, biyopsi altın

standarttır ve liberal olarak alınmalıdır.



Özet-VIN 

• Bütün yaşlarda prekanseröz VIN’ler tedavi edilmelidir

• Tedavide:

1. kanser şüphesi yoksa: cerrahi, ablasyon ve topikal tedavi

seçeneklerinden herhangi biri, 

2. kanser şüphesi var ise geniş lokal eksizyon uygundur.

• Hangi tedavi seçilirse seçilsin, takipte rekürens ve

kansere ilerleme riski mevcuttur. Hastalar uzun dönem takip

edilmelidir.


