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SERVİKO-VAGİNAL SMEAR ÖRNEKLEMESİNDE UYGUNLUK VE
YETERLİLİĞİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
Adequacy And Quality of Cervico-Vaginal Smear Sampling in the
Different Age Groups

ÖZET
Amaç: Bu çalışmada serviko-vaginal smear örneklemesinde uygunluk ve yeterliliğin, yaş
gruplarına göre farklılık gösterip göstermediği araştırıldı.
Yöntem: Eylül 2012 – Nisan 2013 tarihleri arasında, Bozok Üniversitesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran 1179 hastadan tarama
testi olarak serviko-vaginal smear alındı. Hastalar adölesan dönemi (20 yaş altı), üretkenlik çağı
(20-44 yaş) ve menopoz çağı (45 yaş ve üstü) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Transformasyon
Zonu’nun (TZ) örneklendiği smearler uygun ve yeterli olarak değerlendirildi. Sonuçların
istatistiksel analizi Kruskal Wallis H testi ile yapıldı, p<0,05 altındaki değerler anlamlı olarak
yorumlandı. Yaş grupları arasında saptanan anlamlı farkın hangi gruptan kaynaklandığının
araştırılması için Mann Whitney U testi yapıldı.
Bulgular: Çalışma kapsamındaki 1179 vakanın 14’ü (%1.18) adölesan, 752’si (%63.78)
üretkenlik çağında, 413’ü (%35.02) menopoz grubundaydı. Gruplara göre smear yeterliliği ve
uygunluğu adölesanlarda %64,20, üretkenlik çağındaki kadınlarda %72,90, menopoz grubunda
%59.95 olarak bulundu. İnflamasyon bulguları içeren smear, adölesan grubunda 7 vakada (%50),
üretkenlik çağındaki 470 vakada (%62,50) ve menopozda 158 vakada (%38,50) saptandı. 1179
smearden sadece 1 tanesinde ASC-US saptandı (%0,08), başkaca bir premalign lezyon
saptanmadı. Yaş grupları arasında istatistikî olarak anlamlı bir farklılık olduğu (p<0,05) ve
üretkenlik çağındaki serviko-vaginal smear örneklemelerinin yeterlilik ve uygunluk açısından
daha başarılı olduğu bulundu.
Sonuç: Üretkenlik çağındaki grupta, TZ’nun kolay örneklenebilen dış kısımda yer almasından
dolayı serviko-vaginal smear yeterliliği ve uygunluğu artmaktadır.
Anahtar kelimeler: Serviko-vaginal smear, transformasyon zonu, yeterli smear.
ABSTRACT
Aim: The aim of this study is to detect the adequacy and quality of cervico-vaginal sampling in
different age groups.
Material and methods: As a screening test, cervico-vaginal smears were obtained from 1179
women was admitted to Obstetrics and Gynecology Clinic of Bozok University Hospital
between September 2012 and April 2013. Patients were grouped according to their ages.
Patients under 20 years were designated as adolescents, patients between 20 and 44 years
represented fertile period and patients 45 years and over were defined as menopausal patients.
All the smears were evaluated by the same pathologist. Transformation Zone detection is
required for sufficient and appropiate smear sampling. Kruskal Wallis H Tests were used for
statistical analysis. Values under 0.05 were accepted as significant. Mann Whitney U test was
performed for detecting the origin of significance.
Results: Among 1179 patients, 14 of them were adolescents (1.18%), 752 of them belonged to
fertile period group (63.78%) and 413 of them were menopausal patients (35.02%). In these
groups smear sampling sufficiency and quality detected as; 64.20% in adolescents, 72.90% in
fertile period and 59.95% in menopausal patients. Among smears with inflammation, 7 of them
were adolescents (50%), 470 of them were in fertile period group (62,50%) and 158 cases were
in menopause group (38,25%). Only 1 patient diagnosed as ASC-US (0,08%) and no other
premalignant lesion was detected. There was a statistical difference between groups (p<0,05)
and in the fertile group cervicovaginal samplings were more efficient.
Conclusion: As the transformation zone presents in the easily screened outer portion, the more
efficient sampling has been achieved in the fertile group compared to other groups.
Keywords: Cervicovaginal smear, transformation zone, sufficent smear.
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Tablo 1. Hastaların yaş gruplarına göre dağılımı.

GİRİŞ
Pap test olarak da bilinen serviko-vaginal smear (CVS), rahim
ağzı taraması olarak kullanılan, güvenilir bir yöntemdir. Pap testin
rutin tarama testi olarak uygulandığı gelişmiş ülkelerde serviks
kanserine bağlı ölümlerde belirgin azalma sağlanmışken, testin
rutin uygulanmadığı az gelişmiş ülkelerde serviks kanseri hala
ciddi bir sağlık sorunu olarak durmaktadır. Yayınlarda Pap test
uygulamasının mortaliteyi %50 azalttığına işaret edilmiştir (1).
İngiltere’den yapılan bir yayında servikal kanser tarama programı
ile serviks kanserinin asgari %20, serviks kanserine bağlı
ölümlerin %40’dan fazla azaltıldığı bildirilmiştir (2). Bununla
birlikte testin yüksek yalancı negatifliği en önemli sorun olarak
gözükmektedir. Yayınlarda %50’ye ulaşan yalancı negatiflik
bildirilmiştir (3). Yüksek yalancı negatifliğin başlıca nedenleri,
örneklemenin yapıldığı alete ya da alana bağlı olarak uygun ve
yeterli örneklemenin yapılamaması ya da değerlendiren kişinin
yanlış değerlendirmesidir (4).
Smearin yeterli ve uygun kabul edilebilmesi için örneklemenin
transformasyon zonu (TZ) denilen geçiş bölgesinden alınması
gerekmektedir. Transformasyon Zonu (TZ), skuamoz epitelle
kaplı ektoserviks ile, glandüler epitelle kaplı endoserviks
arasındaki geçiş alanıdır ve metaplazik skuamoz epitel
hücreleriyle birlikte glandüler hücreler içerir. TZ’nun önemi
serviks kanserinin öncül lezyonlarının bu bölgeden gelişmesidir.
TZ yerleşimi yaşa göre farklılık gösterir, üretkenlik çağında
spekulum muayenesinde kolaylıkla görünebilecek kadar dışarıda
iken, adölesanda ve menapoz döneminde servikal kanala doğru
yer değiştirmiştir. TZ’nun optimal örneklenmesi ile ilgili
literatürde pek çok yayın vardır (5).
Biz bu çalışmamızda hem ektoserviksin hem de endoserviksin,
dolayısyla TZ’nun yeterli örneklenmesine olanak verdiğini
düşündüğümüz plastik fırçalarla, aynı kişiler tarafından alınıp,
aynı patolog tarafından değerlendirilen 1179 serviko-vaginal
smearde farklı yaşlarda farklı yerleşim gösteren TZ’nun uygun ve
yeterli örneklenmesinin, yaş gruplarına göre farklılık gösterip
göstermediğini araştırdık.
GEREÇ ve YÖNTEM
Eylül 2012 - Nisan 2013 tarihleri arasında, Bozok Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
polikliniğine başvuran 1179 hastadan tarama testi olarak servikovaginal smear alındı. Smearler aynı kişiler tarafından alınıp aynı
patolog
tarafından
değerlendirildi.
Smearlerin
değerlendirilmesinde Bethesda III (2001) sistemi kullanıldı(6). Bu
sisteme göre önceden yeterlilik kriteri olan TZ’nun bulunması
kalite açısından uygunluğu göstermektedir. Smear örneklemeleri
hem ektoserviksin hem de endoserviksin örneklenmesine olanak
verdiğini düşündüğümüz “Medbar ® Cervix Brush /İzmirTürkiye”plastik smear fırçaları ile yapıldı. TZ’nun örneklendiği
rapor edilen smearler yeterli ve uygun olarak kabul edildi. Hasta
smear raporları retrospektif olarak taranarak uygunluk ve yeterlilik
kriterleri araştırıldı.
Hastalar yaşlarına göre üç gruba ayrıldı. 20 yaş altındakiler
adölesan, 20 – 44 yaş arasındakiler üretkenlik dönemi, 45 yaş
üstündekiler menapoz grubu olarak değerlendirildi. Her yaş
grubunda serviko-vaginal smear yeterlilik kriterleri yanı sıra,

Tablo 2. Hastalarda TZ örnekleme oranları.

smear kalitesini olumsuz etkileyen, eşlik eden enfeksiyonların
varlığı, atrofi olup olmadığı araştırıldı. Her gruptaki hastaların
doğurganlıkları ve rahim içi araç kullanıp kullanmadıkları not
edildi.
Sonuçların analizinde Kruskal Wallis H testi uygulandı, p<0,05
altındaki değerler istatistiksel olarak anlamlıdır şeklinde
yorumlandı. İstatistikî olarak anlamlı fark saptandığında, farkın
hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için, ikişerli grupların
ortalamaları arasındaki farkın önemi incelenip Mann Whitney U
testi yapıldı.
BULGULAR
Çalışma kapsamındaki 1179 vakanın 14’ü (%1.18) adölesan,
752’si (%63.78) üreme çağında, 413’ü (%35.02) menopoz
grubundaydı (Tablo 1).
Gruplara göre TZ nun bulunduğu smearler, adölesanlarda %64,20,
üretkenlik çağındaki kadınlarda %72,90, menopoz grubunda
%59.95 olarak bulundu (Tablo 2).
Smear kalitesini ve değerlendirilmesini olumsuz etkileyen, eşlik
eden infeksiyonlar değerlendirildiğinde nulligravid ve primigravid
2 vakada (%22,20, %22,20) ve multipar 5 vakada (%55,60)
kandidal infeksiyon saptanırken, nullipar 1 (%2,30), primipar 2
(%4,50) ve multipar 41 (%93,20) vakada bakteriel vaginozis
bulguları smearde saptandı. İnflamasyon bulguları içeren smear,
adölesan grubunda 7 vakada (%50), üretkenlik çağında 470
vakada (%62,50) ve menopozda 158 vakada (%38,25) saptandı
(Tablo 3).
Vaginal atrofi saptanan 98 vakanın 96’sı multipar, 2’si primipardı.
Üretkenlik çağındaki kadınlarda 603 hastada (%19,8) RİA
kullanımı saptandı.
Vakalar doğurganlıklarına göre, nullipar (doğurmamış), primipar
(tek doğum yapmış) ve multipar (çok doğum yapmış) olarak
değerlendirildi. Adölesan grubunda 7 kadın (%50) nullipar, 7
kadın (%50) primipar, üretkenlik çağı grubunda 62 kadın (%8,24)
nullipar, 91 kadın (%12,10) primipar ve 599 kadın (%79,65)
multipardı. Menapoz grubunda 9 kadın (%2,17) nullipar, 7 kadın
(%1,69) primipar ve 397 kadın (%96,12) multipardı (Tablo 4).
1179 smearden sadece 1 tanesinde ASC-US saptandı, başka bir
premalign lezyon izlenmedi.
Smearde TZ nun bulunması açısından yaş grupları arasında
istatistikî olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı
araştırıldığında, yaş grupları arasında anlamlı bir fark olduğu ve
bu farkın üretkenlik çağındaki serviko-vaginal smear
örneklemelerinden kaynaklandığı saptandı (Adölesan gurubunda
%64,20, Üretkenlik çağında %72,90 p<0,05 ve Menapoz
grubunda %59,95).
TARTIŞMA
1950’lerde jinekoloji pratiğine giren Pap Testinin (CVS) yaygın
kullanımı ile serviks kanseri insidansı %79, serviks kanseri
nedenli ölümler de %70 azalmıştır (7). Pap testin serviksin öncül
lezyonlarını (premalign lezyonlar) %51 doğrulukla tanıyabildiği
buna karşın %49 gibi yalancı negatiflik oranı olduğu bildirilmiştir
(7). Cohrane Database çalışmasında, Martin-Hirsch P. ve
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Tablo 3. Smearlerde rastlanılan vaginal infeksiyonlar.

arkadaşları servikalsmear örneklemesinde yalancı negatifliğin
%1,5 -55 arasında değiştiğini bildirmişlerdir (8).
Serviko-vaginal smear (CVS) örneklemesinde kullanılan Pap
testin yüksek yalancı negatiflik oranının çoğunlukla örneklemeyi
yapanın bilgi ve becerisiyle, alınan materyalin transformasyon
zonunu (TZ) örnekleme yetisiyle ve değerlendirenin (patoloğun)
bilgi ve becerisi ile ilgili olabileceği bildirilmiştir (4). Ayrıca
iltihabın varlığı da smear değerlendirme kalitesini olumsuz
etkilemektedir. Biz çalışmamızda adölesan grupta %50, fertilite
çağında %62,5, menopozda %38,3 oranında inflamasyona
rastladık. Abdali K. ve arkadaşları kendi çalışmalarında bu oranı
%38 olarak belirtmişler ve ayrıca %6 oranında kandidal
infeksiyon saptamışlardır (9). Değerlendirme kalitesini
iyileştirmede iltihap ve kan elemanlarını ekarte etmek için sıvı
bazlı sistemler (Thin Prep)önerilmişse de Guidos ve Selvaggi,
Thin Prep yaymalarda, geleneksel smearlere göre %11 daha fazla
vakada endoservikal komponent yokluğuna rastlandığını rapor
etmişlerdir (10). Enfeksiyonlarla ilgili olarak Danimarka’dan
yapılan bir çalışmada da önceden geçirilen klamidyal
infeksiyonun yüksek riskli HPV tipleri ile ilintili olabileceği
bildirilmiştir (11).
Uygun ve yeterli smear örneklemesi ile ilgili olarak, literatürdeki
yayınların büyük çoğunluğu smear alınan materyalle ilgilidir.
Genellikle de ektoserviks örneklemesine yönelik spatula ile
endoserviks örneklemesine yönelik fırça türü yöntemler ve
bunların kombinasyonları karşılaştırılmıştır. Abdali K. ve
arkadaşları anatomik spatula ile %96,1, spatula ve cytobrush
kombinasyonu ile%91,2 oranında uygun örneklenmiş smear
bildirmişlerdir (9). 1993’te yapılan metaanaliz çalışmasında
Barbara ve Bauman spatula ve cytobrush kombinasyonunu en
etkin yöntem olduğunu bildirmişlerdir. Gene 2001’de Valenzula
ve arkadaşları spatula ve cytobrush kombinasyonunu servikal
displaziyi saptamada en iyi yöntem olduğunu rapor etmişlerdir
(9). Dovey-Sullivan B. ve arkadaşları postmenopozal kadınlarda
yaptıkları çalışmada Ayre spatula ve cytobrush kombinasyonu ile
%72,70 yeterlilik bildirirken, bu metodun servikal displazi
tanısında daha iyi olduğunu bildirmişlerdir (12). Broso P. ve
arkadaşları cytobrush’ın endoservikal, Ayre spatula’nın
ektoservikal örneklemeye daha uygun olduğunu, pamuk
çubukların her iki örnekleme için de yetersiz olduğunu
önesürmüştür (13). Neinstein L.S. ve arkadaşları cytobrush ve
Ayre spatula kombinasyonunu yeterli smear almada Cervix
Brush’a daha üstün bulmuşlardır (14). Marchand L. ve arkadaşları
da Pap smear almada spatula ve cytobrush kombinasyonunun
diğerlerine üstün olduğunu ve sadece fırçanın yetersiz olduğunu
rapor etmişlerdir (5). Martin Hirsch P. ve arkadaşlarının
çalışmalarında da spatula ve cytobrush kombinasyonunun
üstünlüğü vurgulanmıştır (8). Buna karşın Lukic A. ve arkadaşları
uygun ve yeterli servikal örneklemede “pope cone” yönteminin
klasik yöntemlere (Ayre spatula ve cytobrush kombinasyonu) göre
daha kolay uygulanabilir ve yeterli olduğunu bildirmişlerdir (15).
2100 Pap smear incelenerek yapılan çalışmada El Hakeem H.A.
ve arkadaşları, 166 smearde (%7,90) epitelyal anormallik
saptarken 58 smeari (%2,8) yetersiz olarak rapor etmişlerdir.
ASCUS oranı %2,80 ve en sık görülme yaşı 30-39, LSIL oranı
%1,30 ve en sık görülme yaşı 50-59, HSIL oranı %0,66 ve en sık
görülme yaşı 40-49 olarak bildirilmiştir (16).

Tablo 4. Vakaların doğurganlık durumu.

Biz bu çalışmada smear örnekleme sistemlerinin kıyaslanması
yerine aynı sistemle yapılan örneklemelerin farklı yaş gruplarında
uygunluk ve yeterlilik açısından değerlendirmesini yaptık.
Premalign lezyona ve enfeksiyona rastlama sıklığımız literatürle
uyumlu idi. Cervix Brush adlı plastik fırçalarla yaptığımız smear
örneklemelerinde, TZ’nun görülme oranını üretkenlik çağı
grubunda, adölesan ve menopoz grubuna kıyasla anlamlı olarak
fazla bulduk. Bu farklılığın yaşamın fizyolojik dönemlerine göre
transformasyon zonunun (TZ) yer değiştirmesi ile ilgili olduğunu
düşünüyoruz. Fizyolojik olarak TZ’nun servikal kanal içlerine yer
değiştirdiği dönemlerde alınan smearlerde klinik gereklilik
halinde endoservikal örneklemenin de tetkike eklenmesinin
yararlı olacağını düşünüyoruz.
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