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PAP Smear, gerçekte 

sanıldığından daha 

önemli!



Serviks kanseri nedir?

 Rahim ağzı kanseri de denir

 Rahim ağzındaki normal hücrelerin anormal hücrelere 

dönüşüm göstermesi ve kontrolden çıkması ile oluşur



Rahim ağzı kanseri için risk 

faktörleri nelerdir?
 En iyi bilinen risk faktörü HPV 

(insan papilloma virüs) 

enfeksiyonudur

 100’den fazla HPV türü olmakla 

birlikte, çoğu HPV türleri 

kansere neden olmaz

 Kadınların en az %80’i, hayatları 

boyunca HPV ile karşılaşırlar

 Çoğunlukla vücudun immün 

sistemi HPV’yi zarar vermeden 

yok edebilir



Human papillomavirus (HPV) nedir?

 Düşük riskli türler: HPV tip 6 ve 11 genital siğile neden 

olur

 Yüksek riskli türler: HPV tip 16 ve 18 bazı kadınlarda 

servikal kansere neden olabileceği için yüksek riskli 

türler olarak kabul edilir



HPV ne yapar?

 HPV enfeksiyonlarının çoğu geçicidir ve iki yıl içinde 

iyileşir

 Virüs kalıcı olduğunda (olguların yüzde 10 – 20’sinde 

kalıcıdır), servikal prekanser ya da kanser gelişebilir!!



 Ancak HPV enfeksiyonunun kansere 

neden olması uzun yıllar sürer



 Bu uzun yıllar içinde oluşan (ve ileride 

kansere dönüşme potansiyeli olan) 

prekanseröz lezyonların yakalanması 

için tek yol:

PAP SMEAR!!



PAP Smear nedir?

 Pap smear (Pap test) kadınların servikal kanser 

ya da prekanser için taranmasında kullanılan bir 

testtir

 Pap smear, prekanseröz ya da kanseröz 

lezyonları henüz tedavi edilebilecekleri 

aşamalarda yakalamayı sağlar



PAP smear nasıl yapılır?

 Önce rahim 

ağzının 

(serviksin) 

görülebilmesi 

için, vaginaya bir 

spekulum 

(muayene aleti) 

yerleştirilir



PAP smear nasıl yapılır?

 Ardından küçük bir fırça 

rahim ağzına sürülerek 

hücre örnekleri toplanır ve 

cam üzerine yayılır



PAP smear nasıl yapılır?

 Patolog tarafından bu 

hücreler mikroskop altında 

incelenerek anormal 

gelişim olup olmadığına 

bakılır



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!!



Kimlere PAP smear yapılmalıdır?

 21 – 29 yaşları arasında: 1 - 2 yılda bir

 30 yaşından sonra, ardışık 3 smear sonucunun 

normal gelmesi durumunda 2 – 3 yıllık aralarla 

yapılabilir

 30 yaş ve üzeri: HPV testi normalse / ardarda 3 

yıl smear sonucu normalse, 3 yılda bir yapılabilir

 65 yaş ve üzerinde: Bazı şartlar altında smear 

takibi bırakılabilir.



PAP smear sonuçları

 Negatif: Pap testinde hiç 

anormal, prekanseröz ya 

da kanseröz hücre 

görülmemesi 

(intraepitelyal lezyon ya da 

malignensi negatif).



PAP smear sonuçları

 Anormal sonuçlar: Smearde servikal hücrelerin 

anormal olmasının bir çok nedeni olabilir:

 Servikal enfeksiyonlar, ya da prekanseröz hücreler 

anormal hücreler görünmesine neden olabilir

 Anormal bir sonuç alındığında enfeksiyon 

tedavisi ve/veya yakın takip ve/veya kolposkopi 

+ biyopsi önerilebilir.



HPV aşısı olunması durumunda yine de smear 

yapılması gerekli 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



ÖZETLE:



Rahim ağzı kanseri önlenebilir mi?

 Çoğu durumda, EVET. 

 Hemen hemen tüm rahim ağzı kanseri vakaları 

HPV adındaki bir virüse bağlıdır

 HPV’ye karşı aşılar geliştirilmiştir

 Düzenli smear alınarak, kanserin en az 10 yıl 

öncülü olan lezyonlar saptanarak tedavi edilebilir



İlginiz için çok teşekkür ederim…


