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Olgu-1

32 yaşında, G0, P0

Pap smearinde LSIL tespit edilen hasta.



Olgu-1

Kolposkopik inceleme:

A. Yeterli

B. Yetersiz

Soru 1



Cevap 1

Skuamokolumnar bileşke tam 
olarak görünmüyor. 

Posterior dudaktaki lezyon 
endoservikal kanalın içine 
uzanıyor. 

Lezyon parsiyel veya tam 
olarak endoservikal kanal 
içinde yer alıyor, üst sınırı 
kolposkopik olarak 
görülemiyor ve invazyonu 
ekarte etmek için 
eksizyonel tedavi 
gereklidir. 

B. Doğru: Kolposkopi yetersiz





Serviksin anterior dudağının kolposkopisi 
görülüyor. Bu görünüm hangisi ile uyumludur:

A. Skuamoz 
metaplazi

B. Low-grade lesion

C. High-grade lesion

D. İnvaziv servikal 
kanser

Soru 2



Cevap 2

C. Doğru:

Anterior dudaktaki bu 
lezyon keskin ve iyi 
sınırlıdır. Mozaik 
patern fokal olarak 
lezyonun 
periferinde 
görülmektedir. 



Anterior dudakta kolposkopik olarak yönlendirilmiş biopsi 

sonucu hangisi ile uyumludur:

A. Koilositoz

B. Koilositoz ile 
birlikte CIN 2 

C. CIN 3

D. CIN 3 ile birlikte 
yaygın 
endoservikal 
glandüler tutulum

Soru 3



Cevap  3

D. Doğru: 

Biopsi CIN 3 ile uyumludur ve 
yaygın endoservikal 
glandüler tutulum 
göstermektedir. 

Lezyon tamamen 
görülmediğinden, ablatif bir 
girişim uygun değildir. 

Yetersiz kolposkopi, high-grade 
intraepitelial neoplazide 
glandüler tutulum varsa 
eksizyonel prosedür 
endikasyonu vardır.



Kon biyopsi (LEEP) yapılıyor. Mikroskopik inceleme hangisi ile 
uyumludur:

A. Sadece 
koilositozis

B. CIN 2 ile 
koilositozis

C. İnvaziv kanser

D. CIN 3

Soru 4



Cevap  4

D. Doğru: 

Kon biyopsisi (LEEP) CIN 3 ile 
uyumlu ekstensif
glandüler tutulum var. 

Bu sonuçlar servikal biyopsi 
ile uyumludur. Ancak, kon 
örneği yaygın 
endoservikal sınır 
tutulumu göstermektedir.



Hastanın yönetimi nasıl olmalıdır?

A. Kolposkopi ve sitoloji 3 ila 6 ay içinde tekrarlanmalıdır.

B. Derhal yeniden kon biyopsi yapılmalıdır.

C. Basit histerektomi

D. Radikal histerektomi ve pelvik lenfadenektomi

Soru 5



Cevap 5

A. Doğru: 

Kon sınırları pozitif olmakla beraber, eksizyonel girişim bu 
aşamada gerekli değildir. Pozitif sınırlar için tekrarlanan cerrahi 
örneklerde sıklıkla rezidü hastalığa rastlanmaz. 

Kon sonrası pozitif sınırları olan hastalarda ek tedavi yapılmadan 
kür oranı yaklaşık %70’dir. 

Displazinin eksizyonun endoservikal sınırına uzandığı CIN 
olgularında, yakın sitolojik takibi de içeren izlem tedavisi tekrar 
eksizyonun yerine uygulanabilir.



Olgu-2
24 yaşındaki hastanın sıvı bazlı smeari aşağıdadır. Tanınız 

hangisidir:

A. İntraepitel neoplazi 
ve malignite 
açısından negatif

B. ASC-US

C. LGSIL

D. HGSIL

Soru 1



Olgu-2

Cevap  1

B. Doğru:  ASC-US

Bu hücreler anormaldir fakat 
SIL tanısı konulabilmesi 
için yeterli değildir. 

Nükleus sitoplazma oranında 
hafif artış ve nükleus 
büyüklüğü ve şeklinde 
hafif değişiklik vardır.



Test sonucu onkojenik HPV için pozitiftir. 

Kolposkopik izleniminiz nedir:

A. Normal metaplazi

B. Low grade

C. High grade

D. Kanser 

Soru 2



Olgu-2

Cevap  2

B. Doğru:  Low grade

İrregüler kenarlı asetowhite, satellite 
lezyon, translüsan asetowhite 
renk ve ince kalibreli punktasyon 
izlenebilmektedir.



Bu durumda nasıl davranırsınız?

A. 4 – 6 ay sonra PAP smear tekrar edilir

B. Derhal LEEP yapılır

C. Servikal biyopsi

D. Jinekolog onkolog’a refere edilir

Soru 3
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Cevap 3

C. Doğru: Servikal biyopsi

Kolposkopik tanı servikal biyopsi ile 
doğrulanmalıdır.



Tanınız nedir?

A. Normal 

B. CIN 1

C. CIN 3

D. Kanser 

Soru 4
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Cevap  4

B. Doğru:  CIN1

Selüler atipi epitelin alt üçte 
birinde görülmektedir. 

Az sayıda koilosit 
intermediate süperfisyel 
hücre tabakalarında 
izlenmektedir.



En iyi tedavi hangisidir:

A. Sitoloji ile takip 

B. Kriyoterapi 

C. LEEP

D. Bulgularınızı hasta ile tartışarak tedavi tercihini 
belirleyiniz 

Soru 5



Olgu-2

Cevap  5

D. Doğru:

Bulgularınızı hasta ile tartışarak tedavi tercihini belirleyiniz.

Hasta kriyoterapiyi tercih ediyor.



Bir yıl sonra hasta tekrar takip için başvuruyor. Pap smear 
alıyorsunuz ve serviksi kolposkop ile inceliyorsunuz. 

İzleniminiz nedir:

A. Normal serviks

B. Servikal stenoz

C. CIN1

D. CIN3

Soru 6



Olgu-2

Cevap  6

B. Doğru:  Servikal stenoz 

Kriyoterapinin 
komplikasyonlarından biri 
servikal stenozdur. Bu risk 
östrojen eksikliği olan 
kadınlarda daha fazladır.



PAP smear TZ komponenti olmamasına bağlı yetersiz olarak 
rapor ediliyor. Bu durumda en iyi yönetim nedir:

A. PAP smear tekrarı

B. Endoservikal os dilate edilir

C. LEEP

D. HPV DNA testi

Soru 7
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Cevap  7

A. Doğru:  PAP testi tekrar ediniz. 

Eğer sonraki PAP smear yeterli ise 
normal screening programına 
dönmek uygundur.

Bununla beraber, eğer PAP 
smearler yetersiz olmaya 
devam ederse, TZ’na erişmek 
gereklidir.
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Kolpofotoğrafa göre inceleme:

A. Yetersiz

B. Yeterli

Soru 1



Olgu-3
Cevap  1

A. Doğru: Yetersiz

Bütün Skuamokolumnar bileşke tamamen 
görülemiyor.

Lezyon endoservikal kanala doğru 
görüntünün dışına uzanıyor.



Kolposkopik tanınız nedir:

A. Normal 

B. Low grade

C. High grade

D. Kanser 

Soru 2





Olgu-3
Cevap  2

C. Doğru: High grade

Düzgün kenarlı asetowhite lezyon 
görülmektedir. Renk opak beyazdır. Kan 
damarları belirgin değil.



Tedaviniz ne olur:

A. PAP smear 6 ve 12 ayda tekrarlanır

B. Servikal biyopsi

C. Servikal biyopsi ve ECC

D. ECC 

Soru 3
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Cevap  3

C. Doğru: Servikal biyopsi ve ECC

Yetersiz kolposkopik inceleme, HGSIL 
PAP smear raporu ve servikste high 
grade lezyon, hem servikalbiyopsi 
hem de ECC endikedir. 



Servikal biyopside tanınız nedir?

A. Normal 

B. CIN 1

C. CIN 2

D. CIN 3 

Soru 4
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Cevap  4

C. Doğru: CIN 2

Selüler atipi epitelin 
alt üçte ikisinde 
görülmektedir.



ECC için tanınız nedir?

A. Yetersiz materyal

B. Normal 

C. Pozitif, CIN 

D. Pozitif, kanser 
şüphesi 

Soru 5
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Cevap  5

C. Doğru: Pozitif, CIN

Malign epitel bulgusu 
yoktur.



Uygun tedavi hangisidir?

A. Histerektomi 

B. Kriyoterapi 

C. Soğuk konizasyon  

D. LEEP 

Soru 6
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Cevap  6

C. Doğru: Yetersiz kolposkopik 
inceleme ve pozitif ECC sonrasında 
soğuk konizasyon uygun tedavidir.

Kriyoterapi konizasyon ile invaziv 
kanser varlığı ekarte edilmeden 
kontrendikedir.



Olgu-4

37 yaşında, G6,P6, önceki Pap smear sonucu 
LSIL. 

Bir ay sonra, kolposkopik inceleme yapılıyor.



Bu kolpofotoğrafta bulgular nelerdir:

A. Normal kolposkopik bulgular

B. Periferik kenarları 
kolpofotoğrafın dışına 
uzanan asetowhite epitel

C. Kronik servisit ile uyumlu 
anterior dudakta dens 
asetowhite epitel

D. Squamoz hücreli karsinom 
ile uyumlu damar 
değişiklikleri 

Soru 1
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Cevap  1

B. Doğru: Asetowhite epitelin 
periferik sınırlarını belirlemek 
mümkün değildir . 

Skuamokolumnar bileşkeye en 
yakın asetowhite epitel 
periferal alana uzanan 
asetowhite epithelden daha 
yoğundur ve dolayısıyla daha 
önemlidir. 

Asetik asit beyazlığı low-grade 
lezyonlarda sıklıkla 
görüldüğü gibi translüsan 
veya parlak beyaz değildir. 



Serviksin anterior dudağının kolpofotoğrafında tanınız 
nedir?

A. Gland açıklıkları ile 
normal SKB 

B. LGSIL

C. HGSIL

D. İnvaziv servikal 
kanser

Soru 2
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Cevap  2

C. Doğru: SKB’ye komşu 
dens asetowhite 
alan, az sayıda kaba 
mozaik yapılar. Bu, 
skuamokolumnar 
bileşkeye komşu 
dens asetowhite 
epitel high-grade 
skuamoz 
intraepitelyal 
lezyonun 
bulgusudur. 



Saat 2’den yapılan servikal biyopsi hangisi ile uyumludur:

A. Normal skuamoz 
epitel ve kronik 
servisit

B. CIN 1 ve koilositoz

C. CIN 3 ile kronik 
servisit

D. Fokal mikroinvazyon

Soru 3



Olgu-4
Cevap  3

A. Doğru: Bu biopsi örneğinin histolojisi normaldir. 

Skuamoz epitelin çeşitli hücreleri nükleer atipisi olmayan 
normal sitoplazmalıdır.

Bazal membran intakttır, ve stroma normaldir.



Saat 10’dan alınan servikal biyopsi hangisi ile uyumludur:

A. Normal skuamoz 
epitel ve kronik 
servisit

B. CIN 1 ve koilositoz

C. CIN 3 ile kronic 
servisit

D. Fokal mikroinvazyon

Soru 4



Olgu-4
Cevap  4

C. Doğru: CIN 3 ile kronik servisit 

Epiteli tam kat tutmuş intraepitelyal neoplas. Kolposkopik 
anormallikler için en sık yerleşim yeri SKB’ye yakın 
alanlardır.
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 18 yaşında anormal Pap smear öyküsü olan, 26
yaşında kadın başvuruyor. 

 Hasta hiç takip edilmemiş ve başka bir Pap smear 
testi yaptırmamış. 

 Hasta günde bir paket sigara içiyor, fakat geçen 
yıl sigarayı bırakmış. 

 Muayenesinde mantar enfeksiyonu dışında 
patolojik bulgu görülmemiş ve bu enfeksiyon 
nedeni ile Pap smear testi uygulanmış. 

 Anormal kanama veya intermenstrüel kanama 
yakınması olmamış.



Pap smear için doğru sitolojik tanınız nedir:

A. ASC-H

B. ASC-US

C. LGSIL

D. HGSIL

E. AGC 

Soru 1



Doğru sitolojik tanı:

E. Doğru: AGC

•ASCCP Rehberi olarak bilinen, 2001 Konsensus

Rehberine göre, AGC-US veya AGUS (önemi belirlemeyen 

atipik glandüler hücreler) terimi kaldırılmış ve AGC (atipik

glandüler hücreler) terimi onun yerini almıştır. 

•Sitopatolog bu hücrelerin endoservikal endometrial 

hücreler, adenocarcinoma in situ, veya endoservikal 

adenocarcinoma, endometrial, ekstrauterin veya kökeni 

belirnemeyen olarak tanımlamaya çalışmalıdır.

Cevap 1



AGC tanısı alan hastada, 
tercih edilen yönetim hangisi olmalıdır:

A. HPV-DNA testi 

B. Sitoloji tekrarı

C. Kolposkopi ve endoservikal değerlendirme

D. Loop eksizyon 

Soru 2



AGC tanısı alan hastada, 
tercih edilen yönetim hangisi olmalıdır:

C. Doğru : Kolposkopi ve endoservikal değerlendirme

AGC diğer kategorilerden (ASC or LSIL) daha büyük 

bir servikal neoplazi riski taşımaktadır

AGC

– % 9-54 CIN

– % 8 Adenokarsinoma in situ

– % 9 İnvaziv karsinom      

Cevap 2



AGC tanısı alan hastada, 
tercih edilen yönetim hangisi olmalıdır:

•Glandüler lezyonların bulunduğu anormal Pap 
smearlerin toplam sayısı geneliklle < %1. 

•Kolposkopi ve endoservikal değerlendirme ile bütün 
bu hastalar dikkatle ve uygun şekilde
değerlendirilmelidir.

Cevap 2
Devamı



Kolposkopi sonrasında, aşağıdakilerden hangileri
doğrudur:

Soru 3

A. Geniş bir transformasyon zonu 
vardır

B. Asetowhite lezyonlar vardır

C. Atipik damar paterni vardır

D. Yetersiz kolposkopi 





Kolposkopi sonrasında, aşağıdakilerden hangileri
doğrudur:

Cevap 3

A.  Doğru: Geniş bir transformasyon 
zonu vardır.

B. Doğru: Asetowhite lezyonlar vardır:

Bu kolposkopik fotoğrafta, saat 12 de 
asetowhite lezyon vardır. 

C. Doğru:  Atipik damar paterni vardır



Kolposkopi sonrasında, aşağıdakilerden hangileri
doğrudur :

B. Doğru: Asetowhite lezyonlar vardır:

Bu kolposkopik fotoğrafta, saat 12 de 
asetowhite lezyon vardır. 

C. Doğru:  Atipik damar paterni vardır

Cevap 3
Devamı



Atipik damar içeren alandan biopsi alınmıştır, doğru
histolojik tanı hangisidir:

Soru 4

A. High grade CIN

B. Low grade CIN

C. Adenokarsinoma in situ

D. İnvaziv adenokarsinom 



Atipik damar içeren alandan biopsi alınmıştır, doğru
histolojik tanı hangisidir:

Cevap 4

C. Doğru: Adenokarsinoma in situ

Güzel bir adenokarsinoma in situ
örneği görülmektedir. 

Glandlar oldukça kompleks 
görünmektedir. 

Bu glandları çevreleyen stromada 
invazyon izlenmemektedir.



Bu hastanın doğru tedavi yaklaşımı hangisi 
olmalıdır:

A. Kriyoterapi

B. Lazer vaporizasyon

C. Soğuk konizasyon

D. LEEP

Soru 5



Bu hastanın doğru tedavi yaklaşımı hangisi 
olmalıdır:

C. Doğru: Soğuk konizasyon

Tercih edilen eksizyonel biopsi yöntemi soğuk 
konizasyon olmalıdır.

Loop eksizyon yöntemi kullanılabilmekle beraber, 
soğuk konizasyon ile karşılaştırıldığında LEEP
uygulanan olgularda yüksek oranda
adenokarsinoma in situ rekürrensi görülmektedir.

Cevap 5



Bu hastanın doğru tedavi yaklaşımı hangisi 
olmalıdır:

•Soğuk konizasyon sonrası invaziv lezyon ekarte edildiğinde, 

fertilitesini tamamlamış olgularda, standard tedavi yaklaşımı

basit histerektomi olmalıdır.

•Fertilitesini korumak isteyen hastalarda, eğer cerrahi sınırlar
negatif ise, yakın klinik izlem önerilmektedir. Konservatif izlem 
politikasında değişiklik yapmak için üç yerine dört ardışık 
normal Pap smear olması önerilmektedir.

Cevap 5
Devamı



Olgu-6

30 yaşında, G3,P3 kadın dört yıl önce LSIL 
olarak değerlendirilen Pap smear sonucu 
var. 

Kolposkopik incelemede görünür lezyon tespit 
edilmemiş. 

Sonraki yıl tekrarlanan smear ASC-US olarak 
saptanmış ve son rutin Pap smear 
incelemesi HGSIL olarak değerlendirilene 
kadar izlem yapılmamış.



%5 asetik asit uygulaması sonrası kolposkopik 
inceleme görünmektedir. Hangi kolposkopik bulgu 

vardır?

A. Serviksin posterior dudağında hafif 
asetowhite epitel

B. Serviksin posterior dudağında dens 
asetowhite epitel

C. Yeterli inceleme

D. Kaba punktasyon

Soru 1



%5 asetik asit uygulaması sonrası kolposkopik 
inceleme görünmektedir. Hangi kolposkopik bulgu 

vardır?

B. Doğru: 

Serviksin posterior dudağında  
dens beyaz epitel vardır. 

Saat 12 de kanal içinde de 
lezyon vardır ve 
skuamokolumnar bileşke önde 
tam olarak görülememektedir. 

Bu bulgular high grade CIN ile 
uyumludur.

Cevap  1



Pamuk uçlu bir çubukla, serviksin anterior dudağı 
kaldırıldıktan sonra düşük ve yüksek büyütmede 

kolposkopik görünümler :

A. Skuamokolumnar 
bileşkede iyi tanımlanan 
düşük-gradeli asetowhite 
epitel

B. Kanal içinde atipik 
damarlı, iyi tanımlanan 
yüksek gradeli 
asetowhite lezyon

C. Lökoplaki

D. İnce punktasyon

Soru 2
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B. Doğru: 

Distal kanalın anterior kısmında dens 
beyaz epitel ve kaba punktasyon içeren 
lezyon vardır. 

Saat 6 da lezyonda yine mozaik pattern 
görülmektedir. Punktasyon paternindeki 
bazı damarlar lineerdir ve atipik damarlar 
olarak değerlendirilmelidir. 

Bu olgu endoservikal kanalın hem 
inceleme tekniğini hem de sonrasında 
elde edilen yararı göstermektedir. 

Cevap  2



Önceki 3 kolpofotoğrafı değerlendirdiğinizde, bu 
bulgular hangi lezyonla uyumludur?

A. İmmatür 
metaplazi

B. Low grade CIN

C. High grade CIN

D. İnvaziv kanser

Soru 3
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C. Doğru: Dens beyaz epitel, kaba mozaik ve 
punktasyon paterni high-grade lezyon ile 
uyumludur. 

Cevap  3

Atipik damarlar CIN3, 
mikroinvazyon, invaziv 
kanser ve adenokarsinoma 
yanısıra iltihabi olaylar, ve 
radyoterapiyi takiben de 
görülebilir.



Biopsi en çok anormal bulgunun olduğu alandan 
alınmıştır. Bu bulgular hangisi ile uyumludur:

A. İmmatür 
metaplazi

B. Low grade CIN

C. High grade 
CIN

D. İnvaziv kanser

Soru 4
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C. Doğru: High 
grade CIN

Epitel tabakasını 
tamamen kaplayan 
immatür hücreler, 
hücresel 
kalabalıklaşma ve 
polarite kaybı 
izlenmektedir. 

Cevap  4










