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Serviks Anatomisi

• Squamokolumnar bileşke 

(SKB)

– Orijinal SKB

• Transformasyon zonu

– Metaplastik epitel

• Atipik transformasyon 

zonu

– Anormal veya atipik epitel 















• Yeterli/yetersiz (inflamasyon, kanama, skar)

• Skuamokolumnar bileşke görünürlüğü (tam, parsiyel, görünmüyor)

• Transformasyon zonu tipi (Tip 1, 2, 3)





Orijinal skuamoz epitel

• Matür 

• Atrofik 



Kolumnar epitel 

• Ektopi 



Metaplastik skuamoz epitel

• Naboth kistleri

• Kript (gland) ağızları



Gebelikte desiduozis



Normal kolposkopi bulguları

• Orijinal skuamoz epitel

• Kolumnar epitel



Orijinal Skuamoz Epitel

• KOLPOSKOPİ

– Düzgün yüzey

– Portakal veya koyu pembe renk

– Oblik kapillerler

– Asetik asit ile değişime uğramaz

– İodine ile koyu kahverengi boyanır



Kolumnar Epitel

• KOLPOSKOPİ

– Ayırtedilebilir kontur

– Asetik asit öncesi koyu kırmızı

• Asetik asit sonrası

– Tek tek damarlar genellikle görülemez

– İodine ile boyanmaz



Transformasyon Zonu

• Orijinal skuamokolumnar bileşke (SKB) ve 

yeni SKB arasındaki alan

• TZ görülmelidir.









Konjenital Transformasyon Zonu



Normal Transformasyon Zonu



Skuamoz Metaplazi

Metaplazi ektoservikse çevrilen kolumnar 

epitelin skuamoz epitele dönüşmesidir. 

Bu metaplazi alanı -TRANSFORMASYON 

ZONU-dur.

Neoplastik transformasyon için risk 

bölgesidir.



Metaplazi 



İmmatür Skuamoz Metaplazi

• Kaynağı: rezerv hücre 

proliferasyonu

• Yeni skuamoz 

bileşkeden skuamoz 

metaplazinin üst 

sınırına uzanır

• Neoplastik potansiyel 

maksimal



İmmatür Metaplazi



İmmatür Metaplazi



İmmatür Metaplazi



Matür Skuamoz Metaplazi

KOLPOSKOPİ

• Düz, parlak, keskin sınırlı 

yüzey

• Açık pembe

• İntraepitelyal kapillerler 

yoktur

• Kist

• +/- gland açıklıkları

• İodine ile koyu kahverengi



Metaplastik Transformasyon



Skuamoz Metaplazi



Metaplazi



Naboth Kistleri



Kolposkopi Teknik





Asetik Asit ve Asetowhite Epitel

• Normal epitel

– İmmatür skuamoz metaplazi

– İnflamasyon

– Tamir

• Anormal epitel

– ………

– kanser





Lugol İodine

• İodine negatif epitel (glikojen içermeyen 

epitel

– İmmatür metaplastik epitel

– Kolumnar epitel

• İodine pozitif epitel

– Orijinal skuamoz epitel

– Matür metaplastik epitel





Damar Değişikleri



Normal Damar Yapısı

• Network oluşturan kapillerler

– Bazal membran altında submukozada pleksus



Normal Damar Yapısı

• Hairpin terminal kapillerler

– Epitel yüzeyine doğru uzanır ve papilla bağ 

dokusunda yer alırlar

– Afferent (arteryal) ve efferent (venöz) dalları 

vardır

– Kırmızı nokta veya punktasyon







• Trichomonas Vaginalis



Gebelik





Menopoz



Menopoz






