
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ

VULVA VE VAJENİN PREMALİGN - 
MALİGN HASTALIKLARI

VULVANIN PREMALİGN HASTALIKLARI

Non-neoplazik Epitelyal Bozukluklar
• Vulvar distrofi terimi, vulvar epitelin non-neoplazik hastalıklarını tanımlamak 

için kullanılır. Neoplastik olmayan bu hastalıkların malignite potansiyelleri düşüktür 
(< % 5).

Liken Sklerozis
Ø Vulvanın en sık görülen distrofik bozukluğu ve en sık görülen beyaz 

lezyonudur. Klasik olarak postmenopozal kadınların hastalığı olup herhangi 
bir yaşta izlenebilir. Olguların % 5’inde skuamöz vulvar karsinom ile 
birliktedir. Etiyolojide otoimmünite sorgulanmaktadır.

Ø Hastalarda şiddetli vulvar ve perianal kaşıntı olur. Yoğun kaşımaya bağlı ekimoz 
ve ülserasyonlar ortaya çıkabilir. Muayenede tipik bulgu soluk beyaz plak 
tarzında lezyonlardır. İleri vakalarda incelmiş parşömen kağıdı görünümü 
oluşur. İlerlemiş olgularda cilt altı yağ dokusunda azalma nedeniyle labial 
çekilme ve vajen giriminin daralması görülür, bu nedenle disparoni sıktır 
ve perianal stenoz da izlenebilir. Simetrik olma eğilimindedir ve vajinal 
tutulum olmaz.

Ø Kesin tanısı biyopsi ile konur. Tedavide klobetazol veya halobetazol gibi 
ultrapotent topikal steroidler kullanılır (E-01).

Skuamöz Hücre Hiperplazisi
Ø Sıklıkla postmenapozal kadınlarda görülse de reprodüktif yaşlarda da rastlanılabilir. 

Sebebi kesin olarak bilinmemekle beraber eksternal irritanlar suçlanmaktadır.
Ø En sık karşılaşılan semptom kaşıntıdır. Lezyonlar, lokalize, iyi sınırlı, ciltten 

kabarık ve yüzeyde sıklıkla kalınlaşmış beyaz epitel ile karakterizedir. Liken 
sklerozisin tersine labiumlarda çekilme görülmez ve tek olma 
eğilimindedir

Ø Kesin tanısı biyopsi ile konur. Semptomların giderilmesinde öncelikle vulvar 
allerjenlerden kaçınmak gereklidir. Tedavide orta potentli kortikosteroidli 
pomadlar kullanılır (N-04).

Liken Planus
Ø Oral ve genital beyaz ülserasyonlarla seyreder (vulvovaginal-gingival 

sendrom). Tipik olarak vestibülde erozyonla (plazma hücreli mukozit) 
seyreden deskuamatif vajinit tabloya hakimdir. Vulva dokusunun ve vajinal 
mukozanın kolay kanadığı ve vajende eroziv lezyonlar, sineşi, üst vajende kısmi 
obliterasyon izlenebilir (N-15). 

Ø Liken planusda vajina veya vulvadan alınan punch biyopsi ile tanı koyulabilir.
Ø Liken planus, vulvar skuamöz hücreli karsinom riskini arttırabilir.
Ø Tedavisinde ultrapotent topikal veya sistemik steroidler kullanılır.
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Vulvar Intraepitelyal Neoplaziler

Vulva Hastalıklarının Sınıflaması 
(ISSVD= International Society for the Study of Vulvar Disease)

I. Non-neoplastik Epitelyal Anormallikler (Cilt veya Mukoza)
A. Liken sklerozis (eski adı liken sklerozis et atrofikus)
B. Skuamöz hiperplazi (eski adı hiperplastik distrofi)
C. Diğer dermatozlar (örneğin psöriyazis)

II. Vulvar intraepitelyal Neoplaziler
A. Skuamöz intraepitelyal Neoplaziler (VIN)

1. Olağan (usual) tip VIN
a. Siğilimsi (warty=kondilomatöz) tip
b. Bazaloid tip
c. Mikst (warty/bazaloid) tip

2. Farklılaşmış (diferansiye) tip VIN
3. Sınıflandırılmamış tip VIN

B. Non-skuamöz intraepitelyal Neoplazi
1. Paget hastalığı
2. Non-invaziv melanositik tümörler (Melanoma in situ)

III. Mikst Non-neoplastik ve Neoplastik Epitelyal bozukluklar
IV. İnvaziv Tümörler

Skuamöz Vulvar İntraepitelyal Neoplaziler (VIN)
• VIN  lezyonlarının çoğu HPV ile ilişkili olup, HPV pozitif VIN olgularında en sık 

(%80) HPV 16 izlenmektedir.
• VIN’lerin vulvar karsinoma progresyonu yaygın değildir (%5-10). 
• VIN’ler iki kategoriye ayrılır:
Ø Olağan (usual) tip; Daha sık görülür. Genç ve premenopozal hastalarda 

görülür. HPV (en sık HPV 16), sigara, cinsel yolla bulaşan hastalık ve 
immünsupresyon ile ilişkilidir. Genellikle multifokal ve multisentriktir.

Ø Diferansiye (Farklılaşmış) tip; Daha nadir görülür. Yaşlı ve 
postmenopozal hastalarda görülür. HPV ile ilişkili olmayıp, liken skleroz 
ve skuamöz hiperplazi ile ilişkilidir. Genellikle unifokal ve lokalizedir. 
Skuamoz hücreli kansere progrese olma olasılığı daha fazladır.

• Tedavide lokal eksizyon, lazer ablasyon veya yüzeyel vulvektomi (yayılım 
gösteren ve rekürrensler olan VİN III vakalarında yapılır) uygulanabilir. Gebelikte 
ise postpartum dönemde spontan rezolüsyon oluşabildiğinden takip edilmelidir.

Non-skuamöz İntraepitelyal Neoplaziler (Paget Hastalığı)
Ø Paget hastalığı, ekrin-apokrin bezlerin adenomatöz intraepitelyal 

neoplazisi olup farklılaşmamış bazal hücrelerden geliştiğine inanılmaktadır. 
Bazılarında altta yatan bir adenokanser vardır (apokrin ter bezleri, Bartholin 
bezi, anorektum). Olguların %4’ünde ise beraberinde senkron veya 
metakron primer bir kanser de bulunur (serviks, kolon, mesane, safra 
kesesi, meme ve rektal).

Ø Sıklıkla postmenapozal dönemde ortaya çıkar ve en belirgin bulgusu kaşıntıdır. 
Makroskopik olarak hiperemik alanlar üzerinde beyaz krutların (lökoplaki alanları)  
görülmesi patognomoniktir (kek kreması görünümü). Egzematoid ve kadifemsi 
bir lezyondur ve vulvanın kıllı bölgelerinden başlamaktadır.

Ø Tanı biyopsi ile konur. Histopatolojik olarak karakteristik epidermiste 
intraepitelyal paget hücreleri (şeffaf granüler sitoplazmalı büyük 
hücreler) ve dermiste yoğun lenfositik infiltrasyon izlenir. Tüm Paget hastalık 
formları sitokeratin ve epitelyal membran antijeni ile pozitif boyanma 
göstermektedir.
@
Vulvanın Paget hastalığını yüzeyel yayılan melanomdan ayırt etmek için 
PAS ve Müsikarmin ile boyama yapılır. Müsikarmin Paget‛de (+) iken 
melanomda (-)‛tir.
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Ø Tedavide geniş eksizyon yapılır. Gros lezyondan daha ileriye uzandıklarından cerrahi 
sınır pozitifliği ve sık lokal nüksler görülebilmektedir. Cerrahi ile yeterli dermisin 
çıkartılması gerekir, bu nedenle tedavide lazer yetersiz kalmaktadır.

VULVA KANSERİ

• Tüm jinekolojik kanserlerin % 5’ini oluşturur.

Histopatolojik sınıflama %

A)  Vulvar Karsinomlar
• Skuamöz hücreli (epidermoid) karsinom; En sık görülen vulva kanseridir 
• Bazal hücreli karsinom
• Bartolin bezi karsinomu
• Verrüköz karsinom
• Adenokarsinom
• Merkel hücreli karsinom

%92
%2-3
%1
< % 1
< % 1

B)  Malign Melanom; En kötü prognozlu ve ikinci en sık görülen vulva kanseri %2-4

C)  Vulvar sarkom; En sık görülen vulvar sarkom leiomyosarkomdur < % 1

D)  Metastatik vulva kanserleri % 1

E)  Malign germ hücreli tümörler (yolk sak tümörü vb) < % 1

Skuamöz Hücreli (Epidermoid) Karsinom

@ Risk Faktörleri: 

•  HPV enfeksiyonu; En sık HPV 16, takiben HPV 33 ve HPV 18
•  Vulvar intraepitelyal neoplazi (VIN)
•  Servikal intraepitelyal neoplazi (CİN)
•  Liken sklerozis
•  Skuamoz hiperplazi
•  Sigara
•  Alkol
•  Obezite
•  İmmünsupresyon; Transplant hastaları, HIV enfeksiyonu
•  Daha önce servikal kanser geçirme hikayesi
•  İleri yaş
•  Kuzey Avrupa kökenli olmak
•  HSV enfeksiyonu

Etiyoloji
Ø Etiyolojisine göre 2 gruba ayrılır (E-93).
þ Bazaloid veya Wart (siğilimsi) tip; Daha az (%40) görülen tip olup  

genç hastalarda izlenir. Risk faktörleri serviks kanseri ile aynıdır (HPV, sigara, 
immunsupresyon). Çoğunlukla olağan (usual) VIN ile birliktedir. Genellikle 
multifokaldir.

þ Keratinize farklılaşmış (diferansiye) veya basit (simpleks) tip; Daha 
sık (% 60) görülen tip olup  yaşlı hastalarda izlenir. HPV ile ilişkili değildir. 
Liken skleroz, kronik inflamatuar dermatozlar ve diferansiye tip VIN 
ile ilişkilidir. Genellikle unifokaldir.

@ İnvaziv vulva kanserinin tipik histolojik özelliği atipik 
keratinizasyondur.

Klinik
Ø Genellikle postmenapozal kadınların (65 yaş) hastalığıdır.
Ø Tanı anında birçok olgu asemptomatiktir. Ortaya çıkan semptomlar ise 

sıklıkla vulvar kaşıntı, vulvar şişlik veya kitledir. Fizik muayenede lezyon 
kabarık, ülsere, lökoplaki veya siğil şeklinde görülür. 
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Ø Lezyon olguların çoğunda labium majus ve minustadır (%60) ancak klitoris 
(%15) ve perineden (%10) de kaynaklanabilir. %5 olgu ise multifokaldir.

@ Vulvanın skuamöz hücreli kanserlerinde %27 sigara veya HPV ile 
ilişkili ikinci bir primer malignite vardır.

Tanı
Ø Herhangi bir vulva lezyonundan biyopsi (punch veya wedge) alınmalıdır. Eşlik 

etme ihtimalinden dolayı tüm olgularda vajen ve serviks kolposkopi ile 
değerlendirilmeli ve servikal Pap smear de alınmalıdır.

Yayılım
Ø Direkt yayılım; vajen, anüs, üretra
Ø Hematojen yayılım; akciğer, karaciğer ve kemiğe ulaşır.
Ø Lenfatik yayılım; erken evrede meydana gelebilir ve primer lenf grubu 

inguinal lenf nodlarıdır (E-07). Takiben derin femoral lenf nodları ve son 
olarak da iliak eksterna ve diğer pelvik lenf nodları tutulur.
þ Labium majus ve labium minus’un posterior kısmı ipsilateral; klitoris, labium 

minus anterior kısmı, üretra ve perine ise bilateral lenfatik yayılım gösterirler.

@ Direkt pelvik lenf nodlarına drenajı olabilen vulvar yapılar; klitoris 
ve Bartholin bezidir.

þ Vulva kanserlerinin sentinel lenf nodları femoral lenf nodu grubunun en üst 
seviyesinde yer alan Cloquet (Rosenmüller) lenf nodlarıdır. Bu lenf 
nodlarının tutulmuş olması pelvik lenfatiklerin de tutulduğuna işaret eder. Bu 
nedenle bu tür olgularda pelvik lenfadenektomi yapılması gerekir.

Evrelendirme
Ø Vulva kanserleri cerrahi olarak evrelendirilirler.

FIGO evrelemesi (Cerrahi)

Evre 1 Tümör vulva veya perinede sınırlı, lenf nodları 
negatif

IA T1aNoMo
Stromal invazyon ≤ 1 mm, lezyon çapı ≤ 2 cm, lenf nodu 
negatif (MİKROİNVAZİV EVRE)

IB T1bNoMo
Stromal invazyon >1 mm veya lezyon çapı >2 cm, lenf 
nodu negatif

Evre II T2NoMo

Tümör herhangi bir boyutta, komşu perineal yapılarda 
(1/3 alt üretra, 1/3 alt vajen veya anüs) tutulum 
var,ancak lent nodlan negatif

Evre III
Tümör herhangi bir boyutta, komşu perineal yapılarda 
(1/3 alt üretra, 1/3 alt vajen veya anüs) tutulumu var 
veya yok; ancak ingüinofemoral lent nodları pozitif

IIIAi

IIIAii

T1-2N1bMo
1 adet LN metastazı (≥ 5 mm) 

T1-2N1aMo
1-2 adet LN metastazı (< 5 mm)

IIIBi

IIIBii

T1-2N2bMo
≥ 2 adet LN metastazı (≥ 5 mm) 

T1-2N2aMo
≥ 3 LN metastazı (< 5 mm)

IIIC T1-2N2cMo
Ekstrakapsüler yayılımı olan lenf nodu tutulumu

Evre IV Tümör herhangi bir boyutta ve beraberinde diğer 
bölgesel veya uzak yapılara yayılım var

IVAi T3N1-2-3Mo
Üst 2/3 üretra, üst 2/3 vajen, mesane mukozası, rektum 
mukozası veya pelvik kemik tutulumu 

IVAii T1-2-3N3
Fikse veya ülsere inguinofemoral lenf nodları (+)

IVB T1-2-3N1-2-3M1
Pelvik lenf nodları da dahil uzak metastaz
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@ Pelvik lenf nodu tutulumunun uzak metastaz (Evre 4B) olduğu 
jinekolojik malignitedir. (E-11)

@ Bilateral lenf nodu tutulumunun evrelemede artık yeri yoktur ve 
bilateral tutulumun olması sağ kalım için belirleyici değildir.

@ Mikroinvaziv Skuamöz Hücreli Karsinom

Lezyon çapı ≤2 cm ve stromal invazyon ≤1mm olan (T1a, Evre IA) 
vulva veya perinede sınırlı tümörlerdir.  Bu tümörlerde inguinal lenf 
nodu metastaz riski çok azdır. Bu nedenle en uygun tedavi şekli geniş 
lokal eksizyondur. 

Prognoz ve sağkalım
Ø Prognozda etkili faktörler içerisinde; hastalığın evresi, lenf nodu metastazı, 

lezyonun çapı, invazyon derinliği, cerrahi sınırın durumu ve lenfovasküler 
alan invazyonu yer almaktadır. 

Ø Bunlar içerisinde tek en önemli prognostik faktör lenf nodlarının durumu ve 
pozitif lenf nodlarının sayısıdır N-10). Pozitif lenf nodu sayısı ile sağ kalım 
arasında kuvvetli bir negatif ilişki vardır. Üç ve daha fazla lenf nodu tutulumu varsa 
prognoz kötüdür. Tutulmuş olan lenf nodlarının morfolojisi de prognozda 
belirleyicidir. Nodal metastazın çapı, tümöral hücrelerin lenf nodundaki miktarı 
ve ekstrakapsüler yayılımın varlığı ile sağ kalım arasında negatif bir ilişki vardır.

Tedavi
Ø Ana tedavi şekli cerrahidir. Cerrahi seçenekler içerisinde radikal lokal ekzisyon, 

radikal vulvektomi + bilateral lenf nodu disseksiyonu yer almaktadır. 
Ø Evre IA (mikroinvaziv kanser T1a) hariç tüm evrelerde komplet inguino-

femoral lenf nodu diseksiyonu yapılmalıdır. Primer lezyon unilateral ise 
(orta hattan 2 cm veya daha uzakta yerleşmişse ve ipsilateral lenf nodları negatif  
bulunmuşsa bilateral inguinal lenf nodu diseksiyonuna gerek yoktur. ≥3 inguinal 
lenf nodu pozitif ise pelvik lenf nodu diseksiyonu da yapılmalıdır.

Ø Radikal cerrahi sonrası en erken ve morbiditeden sorumlu komplikasyon 
inguinal yara yeri enfeksiyonu ve açılmasıdır. Erken dönemde sık görülen 
diğer bir komplikasyon da lenfokist oluşumudur. En önemli geç postoperatif 
komplikasyon ise kronik bacak ödemidir (lenfödem).

Rekürrens
Ø Rekürren vulva kanserlerinin çoğu tedaviyi takip eden ilk 2 yıl içinde görülür 

ve ingüinal rekürrensler vulvar rekürrenslerden daha erken ortaya 
çıkmaktadır.

Ø Rekürrensler kasık bölgesindeki pozitif lenf nodlarının sayısı ile belirgin 
korelasyon göstermektedir. ≥ 3 lenf nodu pozitif ise lokal, rejyoner veya 
sistemik rekürrens riski artar. Vulva kanserlerinde lokal rekürrens gelişiminin 
en önemli belirleyicisi operasyonda cerrahi sınırın durumudur.

Malign Melanom
• İkinci sıklıkta görülen vulva kanseri olup en sık görülen non-epidermoid 

vulva kanseridir. En çok postmenapozal beyaz kadınlarda ve labium minus, 
labium majus veya klitoriste görülür.


