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Smear testi nedir? 
Nasıl alınır? 
Hangi sıklıkla alınır? 
Ne işe yarar?  
HPV nedir?  





Serviks kanseri nedir? 
 Rahim ağzı kanseri de denir 

 Rahim ağzındaki normal hücrelerin anormal hücrelere 
dönüşüm göstermesi ve kontrolden çıkması ile oluşur 



 Tarama testlerini 
kullanıp erken dönemde 
yakalamaya uygundur. 

 İnvaziv serviks kanseri ve 
buna bağlı ölümler , 
etkin bir tarama 
programı ile önlenebilir. 

 

Serviks kanseri 



 Serviks kanseri insidansı, tarama testinin rutine 
girmesi ile son 30 yılda %50 azalmıştır. 

 ABD’de serviks kanseri insidansı 1975 yılında 100.000 
de 14.8’den, 100.000 de 6.5’e düşmüştür. 

 TARAMA programları serviks kanserinin insidansını 
ve mortalitesini azaltmada etkilidir. 

Herrero R. J Natl Cancer Inst Monogr 1996,1-6 
van der Graaf Y.  Prev Med 1986;582-90 



1988-1995 yılları arasında ABD’de serviks 
kanseri taraması ile insidans %40 azaldı ve 
serviks kanserinden ölüm oranı %50 
azalma gösterdi. 

Quin M. BMJ, 1999, 904-908. 



Rahim ağzı kanseri için risk faktörleri 
nelerdir? 
 En iyi bilinen risk faktörü HPV 

enfeksiyonudur 

 100’den fazla HPV türü olmakla 
birlikte, çoğu HPV türleri 
kansere neden olmaz 

 Kadınların en az %80’i hayatları 
boyunca HPV ile karşılaşır 

 Çoğunlukla vücudun immün 
sistemi, HPV’yi zarar vermeden 
yok edebilir 

 

 



HPV (Human papilloma virüs) 
 Düşük riskli türler: Tip 6 

ve 11 (genital siğil) 

 

 Yüksek riskli türler: tip 16 
ve 18 (servikal kanser) 

 



HPV (Human papilloma virüs) 
 HPV enfeksiyonlarının 

çoğu geçicidir 

 Kalıcı olduğunda 
(olguların %10-20’si) 
servikal prekanser ya da 
kanser gelişebilir 

 



Ancak HPV enfeksiyonunun 
kansere neden olması  

UZUN YILLAR sürer 
 



Bu uzun yıllar içinde oluşan (ve 
ileride kansere dönüşme potansiyeli 
olan) prekanseröz lezyonların 
yakalanması için tek yol:  

PAP SMEAR! 
 



PAP Smear sonuçları 
 Negatif: Hiç anormal, 

prekanseröz ya da 
kanseröz hücre 
görülmemesi 

 İntraepitelyal lezyon ya 
da malignensi negatif 

 





Bizim smear yaparken asıl hedefimiz nedir? 
 Asıl hedefimiz: Olası bir kanseri saptamanın 

yanısıra, kanser olmayan ancak kansere dönüşüm 
olasılığı olan ve tedavi edilebilen «prekanseröz» 
lezyonları yakalamak!! 



SERVİKAL KANSER TARAMA SIKLIĞI 
 Yeni tarama prensiplerine göre servikal kanser 

taraması 21 yaşında başlamalı 

  21-29 yaş arası her üç yılda bir smear ile taranmalıdır 
ve bu yaş grubu için HPV testi kullanılması 
önerilmez.  

 21 yaşından küçük kadınlarda seksüel aktivite 
başlasa bile tarama önerilmez 



Servikal sitoloji taraması ne sıklıkla 
yapılmalı? 

21-29 yaşlarında 

3 yılda bir yapılmalı  
sıvı bazlı veya  
konvansiyonel 

yöntemle 

 

30-65 yaşlarında 

 Tek başına sitoloji ile 3 
yılda bir 

 HPV testi ve sitoloji testi 
birlikte (cotest) ve sonuçlar 
(-) ise 5 yılda bir 



Tarama Sıklığı 
 21-29 yaş arası kadınlarda servikal kansere yakalanma 

riski 2 yıl ve 3 yıl ara ile tarananlarda farklı değildir. 

 3 yıl ara ile taramada: 5-8 yeni kanser/ 1000 kadın 

 2 yıl ara ile tarama: 4-6 yeni kanser/ 1000 kadın 

 Ayrıca 2 yılda bir tarananlarda kolposkopi oranları 3 
yılda bir tarananlara göre %40 daha fazladır. 

Goldie SC. Et al. Obstet Gynecol 2004;103, 619 
Saslow D., et al. Am J Clin Pathol 2012;137,516 



HPV enfeksiyon prevelansı yaşa spesifik 
olarak değişir. 
 12-18 yaşında 10.090 pap smear sonucu: 

 %5.7 LGSIL 

 %0.7 HSIL 

 

 18-22 yaşında LSIL  tanısı alan( 18-22) 187 kadın1-3 yıl 
sonra %90 normale döndü. CIN3’e progresyon oranı 
%3 bulundu. 

Wright JD. Obstet Gynecol 2005,115-20 

Moscicki AB. Lancet 2004,1678-83 



Adölesanda Servikal Kanser 
 

 21 yaşından genç popülasyonda invaziv serviks kanseri 
sonderece nadirdir(%0.1) 

 SEER data: 2002-2006 servikal kanser insidansı 15-19 
yaşında yılda 1-2/1000 000. 

 

 

Watson M. Cancer 2008,2855-64 



 
Cotest (Sitoloji + HPV Test) 

 30 ≥  yaş grubundaki kadınlarda sitoloji ile HPV 
testinin birlikte yapılması (cotest)daha az 
kolposkopi ve daha az kanser riski imkanını 
sağlamaktadır . 

 HPV testinin ilave edilmesi tarama testinin 
sensitivitesini özellikle  CIN3 yakalama gücünü 
arttırmaktadır.  

 Kombine test sonucu negatif geldiğinde 5 yılda bir 
yapılan tarama sonuçları ile 3 yılda bir yapılanlar 
benzer bulunmuştur. 

 
Vijayaraghavan A.  Can J Public Health 2010;101:220-225 
Koliopoulos G,et al. Gynecol Oncol. 2007;104,232 
Kulasingam SL, et al. Agency for healthcare Research and quality,2011 



HPV Testinin Eklenmesinin Avantajları 

 European Cohort Çalışma sonucu(24.295 kadın): 
HPV sonucu (-) olanlarda, sitoloji sonucu (-) 
olanlara göre  6 yıl sonra CIN3 riski daha düşük 
bildirilmiştir (0.27% vs 0.97%). 

 

 

 Ayrıca kombine testin sensitivitesinin servikal 
adenokanser için daha iyi olduğu bildirilmiştir. 

Dillner J et al. Joint European Cohort study. BMJ 2008;337,1754 

Antilla A., et al. BMJ 2010;340,c1804 



Özel Durumu Olan Kadınlar 
 Servikal kanser hikayesi olan kadınlarda 

 İntrauterin DES maruziyeti olmuş kadınlarda 

 İmmünosüpresif kullananlarda ( transplant, 
kemoterapi) ve HIV pozitif kadınlarda tarama 
protokolü farklıdır.  

 Hastalığın teşhisinden sonra yılda iki defa tarama 
yapılır ve hiç bir yaşta taramadan çıkarılmazlar. 

 

U.S. Public Health Service and Infectious Disease Society of America 



Tarama tesleri ne zaman sonlandırılmalı? 

 

 65 yaşında 3 ardışık sitoloji testi negatif gelmişse veya son 
10 yıl içinde 2 ardışık negatif cotest sonucu varsa tarama 
sonlandırılır.  

 Taraması iyi yapılmış 65 yaş üstü kadınlarda CIN2 ve 
servikal kanser sık değildir.  

 Yeni edinilmiş bir HPV enfeksiyonunda persistans veya 
CIN3 progresyonu 65 yaş üstü kadınlarda son derece 
nadirdir . 

 

 Chen HC., et al. J National Cancer Inst 2011,103:1387-1396 



CIN2-3 veya Servikal Kanser Tedavisi Olmuş 
Kadınlar 
 Rutin tarama protokolü en az 20 yıl devam eder  ve 

yılda iki defa yapılır.  

 65 yaşını aşsa bile taramaya devam edilmesi gerekir. 



Histerektomi yapılan kadınlarda tarama 
testi yapılmalı mı? 
 CIN2 veya daha üstü bir servikal neoplazi nedeni 

olmaksızın total histerektomi geçirmiş veya serviksi 
alınmış kadınlarda tarama yapılmaz. 

  Subtotal histerektomi yapılan kadınlarda tarama 
yapılması gerekir. 



HPV aşısı olunması durumunda yine de 
smear yapılması gerekir mi? 
 Evet. 

 HPV’nin birçok farklı türü vardır. Aşı bazı türlere karşı 
etkilidir. 

 En sık görülen tipler olan 6 – 11 – 16 – 18 aşının 
kapsama alanı içindedir, ancak nadiren diğer türlerle 
de lezyon oluşabilir 



Pap Smear Başarısı 
 Servikal kanserlerin %30’u örnekleme ve yorum hatası 

nedeni ile erken dönemde tespit edilememektedir 

 

 

 Hataların çoğu hücrelerin TZ’dan toplanmaması, kötü 
yayma, patoloğun yetersiz değerledirmesinden 
kaynaklanmaktadır. 

 

Nuova J. American Family Physician 2001,780-86 

Farley J. Clinical obstetrics and gynecology 2005, 133-46 





Serviks kanseri önlenebilir mi? 
 Çoğu durumda, evet. 

 Hemen hemen tüm servikal kanser vakaları HPV’ye 
bağlıdır. 

 HPV’ye karşı aşılar geliştirilmiştir. 

 Düzenli smear  ve / veya HPV taraması yapılarak, 
kanserin en az 10 yıl öncülü olan lezyonlar saptanıp 
tedavi edilebilir. 

 



Serviks kanseri taraması nasıl yapılır? 
 Servikal kanser taraması 21 yaşında başlar ve 21-29 yaş 

arasında sadece sitoloji ile 3 yılda bir yapılır. 
 30 -65 yaş arası kadınlarda tarama sadece sitoloji ile 3 yılda 

bir cotest ile ve sonuç (–) geldiğinde de 5 yılda bir cotest ile 
yapılabilir. 

 Özel durumlarda tarama asla bırakılmaz ve yılda iki defa 
yapılır. 

 Benign endikasyonlardan dolayı histerektomi yapılmış 
kadınlarda tarama sonlandırılır. 

 HPV aşısı yapılmış kadınların da düzenli olarak taranması 
gerekir. 
 



KETEM YÖNERGESİ – Ulusal Sağlık Tarama 
Programı 

 



 

Teşekkürler… 


