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KOLPOSKOPİ’NİN PERFORMANSI

86 makale   meta-analiz

Sensitivite       % 87 - % 99 

Spesifisite   % 23 - % 87 

~ HPV testi 

Mitchell MF  ve ark  Obstet Gynecol 1998 ;91:626 



Kolposkopi İndikasyonları 
Anormal Pap Smear değerlendirilmesi

L SIL varlığı  (TBS=The Bethesda System) /
Hafif diskaryozis/borderline çekirdek değişiklikleri     

(BSCC=British Society for Clinical Cytology)

H SIL varlığı / orta veya şiddetli diskaryozis
Glandular bozuk hücre varlığı 
İnvaziv kanser şüphesi

Yüksek riskli HPV
Çıplak gözle Cx-vajen Ca şüphesi
Keratinize hücre varlığı
Sürekli yetersiz smear
Uygun tedaviye rağmen sürekli inflamatuar hücreler
Postkoital kanama,kanlı vaginal akıntı,hipertrofik T/Z

CIN tedavisinin takibi
VIN veya VaIN’li hastaların değerlendirme ve takibi



Hans Hinselmann    1925

Eski Yunanca Kolpos: boşluk,rahim,vajina

Skopos: bakmak,muayene etm 

1884-1959



Yeni kolposkoplar



Kolposkop
• Büyütme

Sınır    2 - 40 x (2 - 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,…



Kolposkop and Kolposkopi odası



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



Malzeme     Kolposkopi tepsisi

Vajinal spekülum   değişik boyda
%3-%5 asetik asit
Lugol iodin solüsyonu
Pamuk uçlu çubuklar 
Pamuk topaklar – gazlı bez
Endoservikal spekülum 
Biopsi forsepsleri
Endoservikal küret
Ring forseps
Biopsi spesmen kabı
Hemostatik ajanlar



Spekülum

Tipler:

– Collins

– Cusco

– Graves

Duman çekici 
borulu



Duman emici boru
İzoleli



Lateral vaginal duvar ekartörü

Cer-viewTM Tru-viewTM



Jinekolojik masada doğru pozisyon
Kalçalar tam olarak 

masanın kenarında olmalı
Hasta kendini rahat,gevşek hissetmeli





The cervix will move 
toward

the swab without actually
touching the cervix

Serviks pamuklu çubukla,
orta hatta getirilir.

Servikse dokunmamaya 
dikkat edilmelidir

Pamuklu çubuk

serviks

vajina



Serviksin görünümü



Transformasyon Zonu

Orjinal 
SCJ

Yeni 

SCJ

Transformasyon Zonu



kolumnar epitelle

kaplı villüsler

İmmatür 
metaplazi

Gland ağızları

Nabothian 
follikülleri



Gland ağızları



Transformasyon Zonu Tipleri

• Tip 1 TZ tamamen ektoservikal, 
tamamen gözüküyor, küçük-büyük olabilir

• Tip 2 TZ endoservikal komponent var, 
ama tamamen gözüküyor, ektoservikal 
komponent küçük-büyük olabilir 

• Tip 3 TZ endoservikal komponent var ve 
tamamen gözükmüyor,

ektoservikal komponent küçük-büyük 
olabilir 



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 



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)



çocukluk Seksüel matur kadın klimakterium senium



Yeterli görünüm

Yetersiz görünüm   

Mikro        CIN 3
invazyon

Endoservikal invaziv

kanser



Yetersiz kolposkopi



Menopoz



Endoservikal spekülum

Screw/knob handle

No-lock handle

Standart Ratchet handle



Endoservikal spekülum



IFCPC Terminoloji    ROMA 1990

I. Normal kolposkopi bulguları :

a. Orjinal yassı epitel 

b. Silindirik,kolumnar epitel

c. Normal transformasyon zonu

II. Anormal kolposkopi bulguları : 
Dönüşüm bölgesi (T/Z) içerisinde: 

aseto-beyaz epitel, 
düz,mikropapiller 

punktuasyon, mozaik 
lökoplaki 
iyot negatif alanlar 
atipik damarlanma 

III. Kolposkopi ile şüpheli invaziv karsinom 
IV. Yetersiz kolposkopi

a. Serviksin görülememesi
b. Ağır enflamasyon veya atrofi
c. Yassı-silindirik epitel (Skuamo-

kolumnar) sınırının 
görülememesi
V. Diğer  

Non-asetobeyaz mikropapiller 
yüzey,ekzofitik kondilom, ülser



International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy (IFCPC) 
Kolposkopik sınıflama   2002

I. Normal kolposkopik bulgular
Orjinal squamous epitel
Silindirik kolumnar epitel
Normal transformasyon zonu

II. Anormal kolposkopik bulgular
Yassı,düz asetikasit beyazı epitel

Dens asetikasit beyazı epitel *
İnce punktuasyon

Kaba punktuasyon*
İnce mozaik

Kaba mozaik*
Parsiyel iyot pozitifliği

İyot negatifliği*
Atipik damarlar*

III. Kolposkopi ile şüpheli invaziv karsinom
IV. Yetersiz kolposkopi SCJ veya serviks görülemiyor, şiddetli 

inflamasyon, şiddetli atrofi, travma
V. Diğer bulgular: Kondiloma, Keratozis, Erozyon, Inflamasyon, Atrofi,

Desiduozis, Polipler.

*Major değişiklikler



The new IFCPC Nomenclature



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)
Yoğun,dens aseto beyaz epitel    Kaba mozaik
Hızlı beyazlanma   Kaba punktasyon
Manşet biçimli bez (kript) ağızları    Keskin sınır

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
• Eğer varsa serviksteki aşırı mukus kuru bir 

tamponla nazikçe alınır.  

• Salin uygulanır  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 uygulanır  

Gerekirse tekar uygulanabilir

Prensip:

Serviksi devamlı ıslak tutma





Vajende biriken asetik asit 

spekülum eğilerek akıtılmalıdır



Kolposkopun 
ışığı Yansıyan

ışık



Aseto beyaz değişiklikler

Nükleer protein 
ve 
sitokeratinlerde 
geçici 
koagülasyon 
veya 
presipitasyon



Normal ve Atipik epitel

IŞIK
Stromadan yansıyan ışık
(Saydam pembe)

IŞIK Epitelden yansıyan ışık

(Opak beyaz)

Asetik asit

uygulaması



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



Asetik asitten önce

Asetik asitten sonra

Kolumnar epitel



% 3 asetik asit öncesi

% 3 asetik asit sonrası

CIN 3



Yeşil filtre ile 
görünüm

% 3 asetik asit 
uygulamasından sonra 

posterior servikal 
dudakta servikal lezyon



Lugol

Schiller iyodin testi

• Iyodin glikofilik’tir
– Orijinal,matür skuamoz metaplastik epitel  

glikojenden zengindir

– İmmatür squamoz metaplastik epitel, CIN ve invaziv 
kanser glikojen içermez veya çok azdır

• Glikojenden zengin normal skuamöz epitel koyu 
kahverengi boyanır 

Anormal servikal epitel ve normal kolumnar 
epitel boya almayacaktır.





Lugol (2)
• Yanlış pozitiflik yüksek

• Zaman alıcı

• Kolposkopinin sonunda,biopsi 
öncesi kullanılabilir

• Anormal sahanın anatomik 
sınırlarını belirlemekte faydalı 

(konizasyon veya LEEP öncesi)



Asetik asit

Schiller pozitif

Smear:           L SIL
Kolposkopi:  CIN II



CIN 3



ÖZEL  KOLPOSKOPİK 
BULGULAR

Beyazlanmanın derecesi

Kenarlar

Yüzey konturu   

Damar yapısı





CIN 1 CIN3
INVASIVE 
CANCER



CIN 1 
Hafif parlak,soluk

CIN 3 
Çok yoğun,istiridye beyazı



Asetik asitten 1 dak sonra

3 dakika sonra

5 dakika sonra

CIN 3



KENARLAR

Keskinlik   

Şekil     

Kenarın kalınlığı

İnternal marjin varlığı



CIN-1 CIN-3



DÜŞÜK GRADE’Lİ / MİNÖR 
LEZYONLAR

İrregüler

Tüylenmiş görünüm

Açılı 

Coğrafik şekilli

Keskin değil
Satellit lezyonlar
Ekzofitik mikropapilliferöz 
kondilom-benzeri lezyonlar



L SIL



YÜKSEK GRADE’Lİ / ŞİDDETLİ  
LEZYONLAR

Keskin yüksek kenar 

Geniş düşük grade’li lezyon 
içerisinde

internal marjin  /       
demarkasyon hattı



CIN-3



H SIL   CIN-2



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



Punktuasyon         Mosaik

Hinselmann watercolor of mosaic (Mosaic leukoplakia or Felderung)

and punctation (Ground leukoplakia or Leukoplakieground)



Punktuasyon





İnce çaplı punktuasyon, uniform görüntü  
CIN 1



Kaba punktuasyon,dilate 
kapillerler,rastgele dağılmış 

damarlar,geniş interkapiller aralık



Mozaik



İnce mozaik 

İmmatür metaplasi veya CIN 1



Kaba mozaik 
Damarlar dilate,interkapiller aralık 
artmış,vasküler dağılım çok rastgele  

CIN 3





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 Damarlanmalar



Atipik damarlar
Glomerüler firkete, Virgül, Tirbüşon, 

Buruşturulmuş ipek, Spagetti şekilli

Sarmaşık gibi



Tirbüşon şekilli irregüler
damarlar 

invaziv squamous hücreli kanser



Normal ince çaplı 
lup kapillerler 

CIN1

CIN3



Keratozis (eski terim lökoplaki)



Keratozis



Keratozis  Bx CIN 3



ANORMAL KOLPOSKOPİK BULGULARIN 
DERECELENDİRİLMESİ Coppleson ve ark

Grade 1 (Çok önemli değil,Kanser şüphesi yok )

aseto beyaz epitel,

genellikle parlak veya yarı şeffaf,

sınırlar keskin değil,

ince çaplı damarlar,

sıklıkla iyi tanımlanamayan,sınırsız görünüm,

atipik damarlanma yok,

inter kapiller aralık dar 

metaplastik epitel (immatür,matür,akantotik);          
HPV enf;  CIN 1



ANORMAL KOLPOSKOPİK BULGULARIN 
DERECELENDİRİLMESİ Coppleson ve ark

Grade 2  (Önemli,Şüpheli kanser ?)  

keskin sınırlı,daha opak aseto beyaz epitel,

reguler şekilli dilate damarlar 

iyi tanımlanabilen sınırlı yapı,

atipik damarlanma yok   

genellikle hafif artmış interkapiller aralık

CIN 2;   CIN 3 ?



ANORMAL KOLPOSKOPİK BULGULARIN 
DERECELENDİRİLMESİ Coppleson ve ark

Grade 3  (Çok önemli,Çok şüpheli)
çok beyaz veya gri opak,keskin sınırlı epitel,

dilate çaplı,irregüler şekilli,sıklıkla kıvrık 
atipik damarlar,

artmış ve düzensiz,değişik interkapiller aralık,   
irregüler yüzey konturu,mikroeksofitik epitel

CIN 3 ;    erken invazyon



THE COMBINED COLPOSCOPIC INDEX

Colposcopic

sign                Zero point 1 Point 2 Points
Margin Condylomatous or micropapillary Regular lesions with    Rolled,peeling edges

contour smooth,straight          Internal demarcations

Indistince acetowhitening                       outlines                       between areas of

Flocculated or feathered margins, differing appearance

Angular,jagging lesions

Satellite lesions and acetowhitening

that extends beyond T/Z

Color Shiny,snow white color Intermediate shade     Dull,oyster white

Indistinct acetowhitening (shiny grey)

Vessels Fine-caliber vessels,poorly                  Absent vessels            Definite punctation or

formed patterns                                                                            mosaicism

Condylomatous or micropapillary

lesions

Iodine Positive iodine staining Partial iodine Negative staining

Minor iodine negativity uptake of significant lesion

0-2: SPI  or CIN1 3-5: CIN I-II 6-8: CIN II-III Aneuploid lesions



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 (İsveç Skorlaması)
Belirti A B C

Aseto-beyaz epitel Yok veya transparan    Gölgeli,süt gibi Belirgin 

Kenarlar Yok veya diffüz Keskin fakat irregüler,    Keskin ve düz, 
çentikli,coğrafik yüzey seviye-

sinden yüksek, 
manşet biçimli 

Damar yapısı İnce,regüler Yok Kaba veya atipik
damarlar

Lezyon < 5 mm 5-15 mm > 15 veya 3-4 
büyüklüğü veya 2 kadranda              kadranda veya

endoservikal 
uzanım

İyot boyanma Kahverengi Zayıf veya yama Belirgin sarı
şeklinde sarı

Son skor 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



Servikal punch biopsi forsepsleri

Tischler-MorganTM
Euro-Med® rotating handle

TowsendTM rotating handle



Kevorkian-Younge



Biopsi

• Çok küçük biopsiden kaçının

–Stroma alınmalıdır

• Formaldehyde fiksasyonu

• Kolpogramda biopsi yerini 
işaretleyin



Servikal Biopsi

Asetik asit



Hemostaz
• Bekleme, 

• Kompresyon

• Gümüş nitrat (çubuk)

• Monsel

• Dikiş

Gümüş nitrat çubuk

Monsel

Monsel



Endoservikal küret

TowsendTM

Kevorkian CollectorTM



Dökümantasyon

Kolpogram

Yeterli / Yetersiz 

Bulguların tanımı 

Biopsilerin lokalizasyonu

Sitoloji /kolposkopi /patoloji integrasyonu

Hasta ve gönderen doktoru bilgilendirme

Tedavi ve takip planı



…… teşekkürler
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