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Kolposkopi İndikasyonları 
Anormal Pap Smear değerlendirilmesi

L SIL varlığı  (TBS=The Bethesda System) /

Hafif diskaryozis/borderline çekirdek değişiklikleri     
(BSCC=British Society for Clinical Cytology)

ASC-H  H SIL varlığı / orta veya şiddetli diskaryozis

Glandular bozuk hücre varlığı 

İnvaziv kanser şüphesi

Keratinize hücre varlığı

Sürekli yetersiz smear

Uygun tedaviye rağmen sürekli inflamatuar hücreler

Yüksek riskli HPV 16-18

Postkoital kanama,kanlı vaginal akıntı,hipertrofik T/Z

Çıplak gözle Cx-vajen Ca şüphesi

CIN tedavisi sonrası takip 

VIN veya VaIN’li hastaların değerlendirme ve takibi



Hans Hinselmann    1925

Eski Yunanca Kolpos: boşluk,rahim,vajina

Skopos: bakmak,muayene etm 

1884-1959



Kolposkop
• Büyütme

Sınır    6 - 40 x (6 - 15 x)

• Çalışma uzaklığı (fokus uzunluğu)

Hasta ve kolposkop arası uzaklık

200 - 400 mm

• Işık kaynağı: 

parlak, beyaz ışık    Halojen, LED

• Yeşil filtre

• Aksesuarlar:      Kamera, video,…



Malzeme ve Uygulama

• Hazırlık

• Kolposkop

• Spekülum

• Solüsyonlar

• Biopsi

• Hemostaz

• Dökümantasyon



Kolposkopi acil bir işlem değildir 



Hastanın bilgilendirilmesi    

Uygulama zamanı:

Proliferatif faz

Enfeksiyonun tedavisi  

Atrofinin tedavisi



Kolposkop ve Kolposkopi Odası



Kolposkopi 

tepsisi
Değişik boylarda vajinal 

spekülumlar

Salin solüsyonu

% 3- % 5 asetik asit

Lugol’s iodine solüsyonu

Pamuklu çubuklar

Pamuklu tamponlar, sponge

Endoservikal spekülum 

Biyopsi forsepsleri

Endoservikal küret

Ring forseps

Biyopsi spesmen kabı

Hemostatik malzeme



Spekulum

Tipler:

–Collins

–Cusco

–Graves

İzoleli     

Duman çekimli







Lateral vaginal duvar ekartörü 

Cer-viewTM Tru-viewTM







The cervix will move 

toward

the swab without actually

touching the cervix

Serviks pamuklu çubukla,

orta hatta getirilir.

Servikse dokunmamaya 

dikkat edilmelidir



Orijinal SCJ

Yeni SCJ

T/Z



T/Z’nun belirlenmesi 
Yeni SCJ      kolposkopik olarak kolaydır

koyu kırmızı orijinal kolumnar epitel ile beyaz, immatür metaplastik epitel 

arasındaki keskin sınır kolay farkedilir

beyaz  basamak 

görünümü



T/Z’nun belirlenmesi
orijinal SCJ  kolay belirlenmeyebilir 

çünki matür metaplastik squamous epitel ve orijinal squamous epitel aynı 

gözükür



Bez ağızları-açıklıkları 

yüzeyden hafifçe yüksek beyaz                

metaplastik epitelle çevrili kırmızı 

halkalar

Nabothian kistleri 

kolumnar epitel kriptlerinin metaplastik 
squamous epitel ile kaplanırken 
glandların müsin salgısına devam etmesi 
ile ortaya çıkan yapılar

Orijinal SCJ saptanması
Tipik T-Zon için temel bulgular



kolumnar epitel ile 

çevrili villuslar

Immatür 

metaplasi

Gland açıklıkları

Nabothian 

follükülleri



Tip I TZ Tip II TZ Tip III TZ

tamamen 

ektoservikal, 

tamamen 

gözüküyor, 

küçük-büyük 

olabilir

endoservikal 

komponent var, 

tamamen 

gözüküyor, 

ektoservikal 

komponent 

küçük-büyük 

olabilir 

endoservikal 

komponent var  

tamamen 

gözükmüyor,

ektoservikal 

komponent 

küçük-büyük 

olabilir 



T-zon tip 1 Yeni squamokolumnar bileşke tamamen 

gözüküyor, asetik asit uygulamadan önce kolumnar 

epitel kırmızı renkte.



nullipar  siklusun 12. günü

os açık, kanal içi tam 

görülüyor  

Asetik asit

Schiller testi

iyodin boyanma

(Tip 2 TZ)



Cusco spekülum’a bağlı 

eversiyon 

kolumnar epitel içinde ince  

punktuasyon 

asetik asit

Metaplastik epitel içinde 

ince punktuasyon

Schiller testi

iyodin boyanma

(Tip 3 T/Z)



Yeterli görünüm

Yetersiz görünüm

Mikro        CIN 3

invazyon
Endoservikal invaziv

kanser



Yetersiz kolposkopi



Endoservikal spekulum

Screw/knob handle

No-lock handle

Standart Ratchet handle



Endoservikal 

spekulum
– Serviksin içine takılır  

– İçerde istenildiği kadar açılır





Yeni IFCPC tanımlamaları



i2011 IFCPC Serviks kolposkopik terminoloji

Genel

değerlendirme

• Yeterli / yetersiz ise sebepler (örn serviks          

inflamasyondan görülmüyor; kanama, skar vs..

• Skuamo-kolumnar bileşkenin görülebilirliği :

tam görülüyor; kısmen görülüyor; görülmüyor

• Transformasyon zonu tipi : 1,2,3

Normal 

Kolposkopik

bulgular

• Orijinal skuamoz epitel

matür

atrofik

• Kolumnar epitel

ektopi

• Metastatik skuamoz epitel

Naboti kistleri

Bez (kript) açıklıkları

• Gebelikte desidouzis



Anormal kolposkopik bulgular

Genel değerlendirme:

Lezyonun lokalizasyonu

T/Z içinde-dışında

Saat kadranına göre yeri

Lezyonun büyüklüğü

Lezyonun kapladığı servikal kadran sayısı

Servikste kapladığı alan yüzdesi

Grade 1    (minör)   

Hafif aseto beyaz epitel İnce mozaik

İrregüler coğrafi sınır    İnce punktasyon

Grade 2    (major)

Dens, çabuk aseto beyaz epitel    Kaba mozaik

Keskin sınır   Kaba punktasyon

Manşet biçimli bez (kript) ağızları    Rag sign

İnternal sınır belirtisi Ridge belirtisi

Non-spesifik Lökoplaki (keratozis, hiperkeratozis),  Erozyon,

Schiller testi (Lugol boyanma): boyanıyor / boyanmıyor

İnvazyon şüphesi: Atipik damarlar

Ek bulgular: frajil damarlar, irregüler yüzey, ekzofitik lezyon, 

nekroz, ülserasyon, gros tümör

Diğer bulgular: Konjenital T/Z, Kondilom, Polip (endo-ekto servikal), İnflamasyon, Stenozis, 

Konj anomaliler, Tedavi sonrası bulgular, Endometriozis 



Solüsyonlar
• Salin - Serum fizyolojik

• Asetik asit: % 3-5  

Glasial asetik asit  3-5 ml + 

distile su 97-95 ml

• Lugol

– Potasyum iodid 10 g + 

distile su 100 ml

– Çalkalarken yavaşça 5 g 

iyodin kristali eklenir

Kahverengi şişede    

saklanmalıdır



Salin uygulaması

Salin serviksi temizler 

Erozyon, yüzey kontur 
bozuklukları, sınırlar, 
keratozis, ekzofitik lezyonlar 
daha iyi gözükür



Kolposkopi    salin uygulaması



Salin
Vasküler yapı epitel şiştiği için çok daha iyi 

görülür

• Yeşil filtre bu görünümü daha iyi hale getirir



Asetik asit
• İlk gözlemden sonra uygulanır

Vajen-Serviks için    % 3

Vulva için                  % 5

30-60 saniye ıslatılır  

Fazla asetik asit akıtılır

Gerektikçe tekrarlanır

Ana Prensip: devamlı ıslak tutma



Püskürtme

Dökme

Tamponla



Asetik asit etkisi nedir ?

Mukusu eriterek yüzeyel ışık yansımasını 
artırır

Sitokeratin ve nükleer proteinler dahil 
sellüler proteinleri değiştirir 

Sitoplasmanın çoğunu çıkararak hücrede 
dehidrasyona sebep olur. Dehidrasyondan 
sonra hücre organeller, sitoskeleton 
filamanları ve nükleer proteinlerden ibaret 
kalır (?)

asetik asit etkisi geçicidir : hücre 
sitoplazmasında rehidrasyon olunca bütün 
protein değişiklikleri normal haline döner. 



kolposkop

ışığı

yayılan 

ve 

yansıyan 

ışık



Normal ve Atipik epitel

IŞIK
Stromadan yansıyan ışık

(Saydam pembe)
IŞIK Epitelden yansıyan ışık

(Opak beyaz)

Asetik asit

uygulaması



CIN 1



CIN 3



Asetik asitten önce

Asetik asitten sonra

Kolumnar epitel



% 3 asetik asit öncesi

% 3 asetik asit sonrası

CIN 3

T/Z



ASETOBEYAZ EPİTEL

• Artan nükleler dansitenin asetik asit 

uygulaması ile belirlenmesine bağlı  

geçici patolojik bir bulgudur.

• Anormal T/Z ‘nun en yaygın bulgusu 

olarak kabul edilse de CIN için 

spesifik değildir. 



ASETO BEYAZ EPİTEL

İmmatür skuamoz metaplazi

İyileşmekte olan epitel

Konjenital transformasyon zonu

Human papillomavirus enfeksiyonu

CIN

Adeno karsinoma -in-situ

Adenokarsinoma

İnvaziv skuamoz karsinom



Anormal kolposkopik bulgular
Genel prensipler

Lezyonun lokalizasyonu

T/Z içinde-dışında

Saat kadranına göre yeri

Lezyonun büyüklüğü

Lezyonun kapladığı servikal 

kadran sayısı

Servikste kapladığı alanın 

yüzdesi



Lezyonun lokalizasyonu

Lezyonun lokalizasyonu orijinal SCJ’a göre belirtilmelidir

"Inside - İç" lokalizasyon, SCJ’ın medialinde 

anlamına gelir (servikal os’a doğru) 

T/Z içinde bir lezyon, dıştaki bir lezyona göre, 

high-grade lezyon veya karsinoma için 

bağımsız bir belirleyicidir. 



proksemal yerleşimli bir lezyon 

genellikle diğerlerine göre daha 

şiddetlidir  

HG SIL  LOKALİZASYONU



Lezyonun büyüklüğü

a. Lezyonun kapsadığı servikal kadran sayısı 

b. Lezyonun kapsadığı alanın servikste yüzdesi  

c. Lezyonun saat kadranına göre yeri 

Üç nokta da terminolojiye eklenmiştir, çünki büyüklük 
ve lokalizasyon her zaman birbirini tutmayabilir.   

örneğin, bir lezyon 3 kadranı da işgal edebilir,  ama 
serviksin sadece % 5 ini tutan ince bir anormal epitel 
tabakası olabilir. Saat 2- 8 arası uzanabilir.  





LEZYONUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Beyazlanmanın derecesi

Kenarlar

Yüzey konturu   

Damar yapısı



Beyazlanmanın derecesi histolojik 
grade ile koreledir

HG SIL’lerde beyazlanma 
LGSIL’lere göre çok çabuk olur 
ve uzun sürer 

Dens asetobeyaz değişiklikler çabuk çıkar 
ve çok geç kaybolur 

Asetik asit uygulaması sonrası



CIN 1 CIN 3



Asetik asitten 1 dak sonra

3 dakika sonra

5 dakika sonra

CIN 3



KENARLAR

Keskinlik   

Şekil     

Kenarın kalınlığı



CIN-1 CIN-3



DÜŞÜK GRADE’Lİ / MİNÖR 

LEZYONLAR

İrregüler

Tüylenmiş görünüm

Açılı 

Coğrafik şekilli

Keskin değil
Satellit lezyonlar

Ekzofitik mikropapilliferöz 
kondilom-benzeri lezyonlar



YÜKSEK GRADE’Lİ / ŞİDDETLİ  

LEZYONLAR

Keskin yüksek kenar 



YÜZEY KONTURU

Düz

Papiller 
Nodüler

Pürtüklü 
Ülsere



Düz yüzey CIN  I



Yeşil filtre;  Nodüler görünüm

Bx:İnvaziv  Cx Ca



DAMAR YAPISI

Punktuasyon

Mosaik

Atipik damarlar

İnterkapiller mesafe



Punktasyon         Mozaik

Hinselmann orijinal suluboya 

mozaik (Mozaic leukoplakia  / Felderung)

punktasyon (Ground leukoplakia / Leukoplakiegrund)



Punktasyon
Punktasyon olarak adlandırılan kolposkopik bulgunun morfolojik temeli:

Stromal papillalar (kırmızı ok), epitelin rete peg’leri (mavi ok) arasına girer. 

Stromal papillaların içindeki kapiller luplar epitel yüzeyine kadar ulaşır ve 

yüzeyden bakınca tek tek kırmızı noktalar halinde gözükürler. 





İnce çaplı punktuasyon, uniform görüntü  

CIN 1



Kaba punktuasyon,dilate 

kapillerler,rastgele dağılmış 

damarlar,geniş interkapiller aralık



Mozaisizm

punktasyon’un aksine, 

Kapiller luplar stromal papillalar içinde 

dallanan bir yapı gösterirler

Bu luplar geniş asetobeyaz alanları çevreler ve 

kolposkopide karo taşı gibi bir görüntüye 

sebep olurlar



İnce mozaik 

İmmatür metaplasi veya CIN 1



Kaba mozaik 

Damarlar dilate,interkapiller aralık 

artmış,vasküler dağılım çok rastgele  

CIN 3



Kaba Punktasyon – Major Bulgu

Değişik derecelerde de olsa “kaba

punktasyon” kolposkopide major bir 

bulgu sayılır

ince/kaba punktasyon ayırımı subjektif 

bir algıdır 

inter ve intra observer tekrarlanabilirliği 

çok düşüktür  



Kaba mozaik

Daha kaba, daha geniş ve daha irregüler 

mozaik

Daha büyük bir ihtimalle: 

high-grade CIN veya invaziv kanser !!



Normal ince çaplı 

lup kapillerler 

CIN1

CIN3



ATİPİK DAMARLAR
Terminal damarlarda 

irregülariteler:

şekil   
seyir            
dansite

kalibre

yapılaşma

İnterkapiller mesafe genişler



Atipik damarlar ve histolojik tanı

Histolojik tanı                             Atipik damarlar %

Benign lezyonlar 0.6

Displazi 0.7

Karsinoma in situ 16.7

Erken invaziv karsinom 76.9

İnvaziv karsinom 96.6



Normal bir damar ağaç dalları 

gibi kalından inceye doğru 

sıralanır.

Ağaç dalı benzeri damarlar

Servikal polip

Nabothian kisti



atipik damar yapısı 

malign bir hastalığın patognomonik bulgusu sayılır 

atipik damarlar: 

irregüler seyir, anormal dallanma, keskin çap değişmeleri, firkete 

şeklinde luplar, tirbuşon biçimli kapillerler 

Çizgisel uzanmayan ve regüler dallanmayan her damar 

atipiktir !!  

Ama, kanserle ilgisi olmayan inflamatuar olaylarda da 

neovaskülarizasyonlar olabilir. Sıklıkla bu angiogenezis tümör 

ilişkili neo vaskülatuar değişikliklerden ayırdedilemiyebilir. 

Yani, atipik damarların malign bir durumu belirlemekte 

önemi subjektif sayılabilir !! 

Malign diyebilmek için, nekroz, erozyon, ülserasyon, ekzofitik veya 

endofitik büyüme, kanama, çok opak asetobeyaz epitel  gibi ek 

bulgular gerekebilir.  

Biopsi olmadan damara bakarak malign tanısı koymak 

zordur !!



Atipik damarlar



Servikal kanserde atipik damarlanma 

(Ekzofitik büyüme ve doku nekrozuna bağlı 

ülserasyon)



Anormal Kolposkopik Bulgular 
Non-spesifik kategori 

• Lugol boyanma  

Schiller iodine test

• Keratosis  Leukoplakia 



• İyodin glikofilik’tir

Orjinal, matür squamous metaplastik
epitel çok glikojen içerir, bu nedenle 
iyotu tutar ve koyu kahverengi boyanır 

İmmatür squamous metaplastik epitel, 
CIN, invaziv kanser glikojen içermez 
veya çok az içerir, bu nedenle iyot 
tutmaz, sarı-beyaz kalır

Schiller’s iodine test





Asetik asit

Schiller pozitif

Smear:           L SIL

Kolposkopi:  CIN II



LGSIL



CIN 3



Lugol 
• Yanlış pozitiflik oranı yüksek 

• Çok zaman alıcı  

• Genellikle kolposkopinin 

sonunda, biopsi öncesi 

uygulanır 

Anormal sahanın anatomik sınırlarını 

daha net belirlemekte faydalı olabilir

(konizasyon veya LEEP öncesi)



Keratozis (eski terim lökoplaki)



keratosis  (eski leukoplakia)

leukoplakia veya keratosis 

terimi, terminolojide major bulgu 

olarak nitelendirilmelidir,

çünki keratosis high-grade IL 

veya invaziv neoplazi açısından 

% 25 bağımsız prediktif değere 

sahiptir. 



Keratosis

Lökoplaki (“beyaz yama”) squamous epitelin 

hiperkeratozisinden dolayı oluşur. 

Asetik asit kullanılmadan belirlenebilecek tek 

anormal kolposkopik bulgudur.



st 6 ve 7 arası 

hafif belirgin 

lökoplaki 

Bx:CIN III 

küçük 

lezyonlar bile 

biopsilenmeli !!



lökoplaki alanı biopsi

CIN III ile birlikte hiperkeratozis



Derecelendirme belirtileri

Aseto-beyaz sahanın rengi  ince / dens

(uçuk beyaz / opak)

Beyazlanmanın dinamiği  yavaş / hızlı

Mozaik/punktasyon alanı ince / kaba

Mozaik/punktasyon alanında

interkapiller mesafe   dar / geniş

Sınır bulanık / keskin

İodin tutumu çok/parsiyel / yok



Patognomonik Kolposkopik Bulgu

Cuffed crypt (gland) openings var / yok

(manşet biçimli bez ağızları)

Ridge sign var / yok

(tepe/sırt belirtisi)

Inner border sign var / yok

(sınır içinde sınır/internal sınır)

Rag sign var / yok

(paçavra belirtisi)

Dexeus S, Cararach M, Dexeus D. Eur J Gynaecol Oncol 2002;23:269



Gland openings

T/Z  

ince metaplastik

asetobeyaz epitel  

halkası ile çevrili 

bez ağızları



Manşet biçimli kript ağızları

Cuffed crypt (gland) openings



st 5 - 9 arası 

dens opak 

asetobeyaz 

saha 

Çok opak, 

dens 

asetobeyaz 

kenarlı bez 

açıklıkları

Manşet biçimli kript ağızları



Cuffed crypt (gland) openings
opak manşet-biçimli lezyonlar       atipik TZ asetobeyaz epitel içinde 





SCJ’a çok yakın 

uzanan birçok 

dens opak 

asetobeyaz 

tepeler, uçlar, 

bayır sırtı 

manzarası

Ridge Sign (Tepe Belirtisi) 

CIN 3 



st 12 - 5 arası 

asetobeyaz 

lezyon 

st 12 ve 1 

hizasında  

SCJ’a çok 

yakın uzanan 

çok opak bir 

tepe, çıkıntı

Ridge Sign    (Sırt /Tepe Belirtisi)



inner border belirtisi    (lezyon içinde lezyon)

aynı lezyon içinde ince ve dens asetobeyaz sahalar 

arasındaki keskin demarkasyon hattıdır  

atipik TZ, daha az opak asetobeyaz saha içinde, 

istiridye beyazı, dens saha



Sınır içinde 

sınır 

(inner border) 
lezyon içinde 

lezyon 

st 5 - 6 arası gri 

çizgili saha

Bx: CIN III



Paçavra Belirtisi (The rag sign)

SCJ’da mekanik travma ile (sitoloji veya 

HPV testi için örnek alımı, asetik asit 

uygulaması, Lugol solüsyonu uygulaması)

yerinden ayrılan opak asetobeyaz saha

Paçavra belirtisinde ( the rag sign), 

epitelin bir kısmı kabuk gibi soyulur

veya altta belirgin erozyon çıkar

veya epitel bir paçavra gibi yerinden kalkar



SCJ’da paçavra belirtisi (the rag sign )

Mekanik travma sonucu epitelin bir kısmı 

kabuk/paçavra gibi yerinden kalkmış



Paçavra belirtisi

Rag Sign 1

Histoloji

(sadece kalkmış 

dokunun 

incelemesi):

CIN III



Paçavra 

belirtisi 

(Rag Sign)

Daha az belirgin, 

servikal kanal 

girişinde st 11-12 

düzeyinde pamuklu 

çubuğun tam 

altında erozyon 

izlenimi 

Bx: CIN III



THE MODIFIED REID COLPOSCOPIC INDEX
Colposcopic
sign                Zero point 1 Point 2 Points

Color Low  intensity , indistinct, Intermediate shade- Dull,oyster -white

transparent acetowhitening gray-white color and Gray

Acetowhitening beyond T/Z shiny surface

Pure snow-white color with

intense surface shine

Margin Microcondylomatous or Regular shaped Rolled,peeling edges

& micropapillary contour lesions with  smooth,              Internal demarcations

surface Flat lesions with indistinct borders          straight outlines                          between areas of

Feathered or finely scalloped margins differing appearance

Angular,jagged  lesions

Satellite lesions  beyond T/Z

Vessels Fine/uniform caliber vessels,                     Absent vessels                        Well-defined coarse

Poorly formed patterns of punctation or

punctation and/or mosaic                                                                           mosaic,

Vessels beyond T/Z                                                                                        sharply demarcated 
Fine vessels within condylomatous 

or micropapillary lesions

Iodine Positive iodine staining Partial iodine uptake Negative staining

mahogony brown tortoise shell mustard yellow

0-2: LSIL - HPV /atypia 3-4: Overlap 5-8: HSIL



Swede Score

Sign A B C

Aceto 0 or transparent Shady, milky Distinct 

Margin status 0 or diffuse Sharp but irregular, 

jagged, geographical

Sharp and even, 

difference in surface 

level including 

cuffing

Vessel pattern Fine regular Absent Coarse or atypical 

vessels

Lesion size <5mm 5 – 15mm

Or two quadrants

>15mm or 3 – 4 

quadrants or 

endocervically 

undefined

Iodine staining Brown Faintly or patchily 

yellow

Distinct yellow

Final score 0 1 2



KOLPOSKOPİ EŞLİĞİNDE 

BİOPSİ

ALTIN STANDART

Servikal prekanser tanısında



• Ne zaman ?
– En ufak şüphede 

• Nereden?
– Squamo-kolumnar bileşkeden

– Hissedilen en ileri lezyondan

• Nasıl ?
– Derin

Çok küçük biopsiden kaçının

Biopsi stromayı içermelidir

Biopsi



Kevorkian-Younge



Servikal Biopsi

Asetik asit



Hemostaz

• Bekleme, kompresyon

• Gümüş nitrat (çubuk)

• AlCl3 (aluminum chloride)

– Suda % 35 çözelti

– 2-3 dak kanayan yerin üzerine pamuklu 
çubukla basma  

– AlCl3 emdirilmiş gazlı bez koyma  

• Monsel

• Dikiş



Ferric sulfate baz   15 g / 

Birkaç granül Ferrous sulfate 
toz/ 

10 ml steril su / 

Glycerol nişasta 12 g 

Monsel



Hemostaz

Gümüş nitrat
Monsel



Endoservikal küretler

TowsendTM

Kevorkian CollectorTM



Endoservikal 

küretaj



Dökümantasyon

Kolpogram

Yeterli / Yetersiz 

Bulguların tanımı 

Biopsilerin lokalizasyonu

Sitoloji /kolposkopi /patoloji integrasyonu

Hasta ve gönderen doktoru bilgilendirme

Tedavi ve takip planı




