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Vulvar Cancer | Patient Care (weillcornell.org)

https://weillcornell.org/services/obstetrics-and-gynecology/gynecologic-oncology/conditions-we-treat/vulvar-cancer


SUNU PLANI

• Vulva

• Vulva CA Nedir?

• Vulva CA’nın Nedenleri Nedir?

• Vulva Ca’nın belirtileri Nelerdir?

• Vulva CA’nın Tanı Yöntemleri Nelerdir?

• Vulva CA’nın Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

• Vulva CA Tanılı Hastanın Hemşirelik Bakımı Nasıl Olmalıdır?



VULVA

Kadın genital bölgesinin dış yüzeyine vulva denilmektedir.

Vulvar cancer - Diagnosis and treatment - Mayo Clinic

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vulvar-cancer/diagnosis-treatment/drc-20368072


VULVA CA 
NEDİR?

Vulva bölgesinde yer alan anatomik bölgeler epitel adı 
verilen özel doku yapılarından meydana gelir. 
Epitel dokusunun kanserleşme süreci aşamalı olarak, uzun 
bir dönemde gerçekleşir.

Vulva Kanseri (huseyincengiz.com)

https://www.huseyincengiz.com/vulva-kanseri


VULVA CA NEDİR?(2)

• Bu aşamada dokuda tamamen gelişmiş bir kanser hastalığından söz 
edilemese de; kanserleşmeye doğru adım atıldığı söylenebilir. Bu duruma 
vulvar intraepitelyal neoplazi (VIN) adı verilir.

• Kadınlarda vulva kanseri genellikle VIN gelişimi ve ilerlemesi sonucu 
ortaya çıkan kronik bir sürecin sonucudur.

The lived experience of younger women with vulval cancer: the impact of delayed diagnosis. | Semantic Scholar

https://www.semanticscholar.org/paper/The-lived-experience-of-younger-women-with-vulval-Jefferies/718c464491369e1f1743384e6358aded056f9420


VULVA 
KANSERİNİN 
NEDENLERİ 
NELERDİR?

Vulva kanserinin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir.

Vulva kanserine neden olan etkenler tam olarak bilinmese de 
cinsel yolla bulaşan HPV virüsünün sebep olduğu 

düşünülmektedir.

Vulvar cancer: overview, symptoms, causes, diagnosis and management – Healthsoul

https://healthsoul.com/blog/vulvar-cancer-overview-symptoms-causes-diagnosis-and-management/


VULVA KANSERİNİN 
NEDENLERİ NELERDİR?

• Vulva kanserine neden olabileceği düşünülen risk faktörleri
aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• İleri yaş

• HPV

• Sigara kullanımı

• HIV

• Vulvada kimi cilt hastalıkları

Vulvar cancer: overview, symptoms, causes, diagnosis and management 
– Healthsoul

HIV virüsünün bilmeniz gereken en erken 10 belirtisi - Sağlık 
Haberleri (milligazete.com.tr)

Sigara kalp krizine davetiye çıkarıyor - Acıbadem Hayat 
(acibadem.com.tr)

https://healthsoul.com/blog/vulvar-cancer-overview-symptoms-causes-diagnosis-and-management/
https://www.milligazete.com.tr/haber/6060716/hiv-virusunun-bilmeniz-gereken-en-erken-10-belirtisi
https://www.acibadem.com.tr/hayat/sigara-kalp-krizine-davetiye-cikariyor/


VULVA KANSERİNİN 
BELİRTİLERİ 
NELERDİR?

Vulva kanseri kendini ilk etapta çok fazla belli etmese de 
ilerleyen dönemlerde bazı belirtiler verebilir. Vulva kanseri, 
genellikle kasık bölgesindeki uzun süren kaşıntılar ve geçmeyen 
yaralar sonrasında doktora başvurulmasıyla ortaya çıkar.

Vulva kanseri: Nedenleri ve tedavisi | gesund.bund.de

https://gesund.bund.de/tr/vulva-kanseri


VULVA 
KANSERİNİN 

TANI 
YÖNTEMLERİ 
NELERDİR?

Ayrıca tam kan tahlili ile hastada HIV veya HPV olup olmadığı 
araştırılıyor.

Tespit edilmesi muhtemel tümörlerin büyüklüğü ve yayılım durumu 
hakkında bilgi sahibi olmak için bilgisayarlı tomografi, PET ve MR 

gibi görüntüleme yöntemleri de istenebiliyor. 

Vulva kanseri tanısında öncelikle hastaya fizik muayene yapılıyor ve 
hasta öyküsü alınıyor. Daha sonra hekim tarafından biyopsi örneği 

istenebiliyor. 



VULVA CA’NIN 
TEDAVİ 

YÖNTEMLERİ 
NELERDİR?

• Her kanser türünde olduğu gibi vulva kanserinin tedavisi de kişinin yaşı, durumu ve 
kanserin evresine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

• Vulva kanseri cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi ile ya da üçünün eş zamanlı 
kombinasyonu ile tedavi edilebiliyor.

Vulva Kanseri (drdogukanyildirim.com)

https://www.drdogukanyildirim.com/vulva-kanseri.html


VULVA CA’NIN 
TEDAVİ 

YÖNTEMLERİ 
NELERDİR?(1)

Cerrahi
• Vulva kanserinde cerrahi operasyon yayıldığı alana ve boyutuna göre değişiklik 

gösterebiliyor. Vulva cerrahisi kanserin yayılımına ve evresine göre belirli bir bölgenin 
veya tüm bölgenin alınmasını içerebiliyor.

Vulva Kanseri (drdogukanyildirim.com)

https://www.drdogukanyildirim.com/vulva-kanseri.html


VULVA CA’NIN 
TEDAVİ 

YÖNTEMLERİ 
NELERDİR?(2)

Radyoterapi
• Vulva kanserinde radyoterapi tedavisi tek başına da yapılabileceği gibi cerrahi işlem 

öncesinde veya sonrasında da yapılır. Cerrahi öncesinde verilen radyoterapi kanserin 
küçültülmesini ve ameliyatın daha kolay yapılmasına olanak sağlar. Cerrahi sonrası 
ise, kanserli bölgeye veya yayılım gösteren bölgelere radyoterapi uygulanabilir.

Vulva Kanseri (drdogukanyildirim.com)

https://www.drdogukanyildirim.com/vulva-kanseri.html


VULVA CA’NIN 
TEDAVİ 

YÖNTEMLERİ 
NELERDİR?(3)

Kemoterapi
• Kemoterapi ilaçları da yine operasyon öncesi ve sonrasında hastanın durumu 

gözetilerek belirli dozlarla verilmektedir. Genellikle radyoterapi ve cerrahi işlemlerle 
tek başına tedavi edilemeyen durumlarda kullanılır. 

Vulva Kanseri (drdogukanyildirim.com)

https://www.drdogukanyildirim.com/vulva-kanseri.html


VULVA KANSERİ 
TANILI HASTANIN 

HEMŞİRELİK BAKIMI 
NASIL OLMALIDIR?

• Ameliyattan sonraki ilk 24 saatte 20 dakikalık buz ( mavi 
jelle ) uygulamaları, sonrasında sıcak uygulama ( mavi jeli 
sıcak suda ısıtarak çok sıcak olmaması şartıyla ) önerilir.

• Günlük ped kullanılmaz.
• Bölgenin kuru tutulması çok önemlidir.
• 24 saat sonrasında ılık duş alabilir.
• Cinsel ilişki, havuz, sauna, hamam ve spor 1.5 ay yasaktır.

Doktor, kavram düz simgeler kümesi, Hastane Doktor, Hemşire işleri infographics tasarım web öğeleri vektör çizim için 
hemşire | Vektörel çizim ©royalty | Vektörel #56233087 (depositphotos.com)

https://tr.depositphotos.com/56233087/stock-illustration-doctor-nurse-concept-flat-icons.html


UYGULANAN HEMŞİRELİK BAKIMLARI

Yatak istirahati Vital takibi

Uzun süreli yatak 
istirahatine bağlı 

basınç bölgelerinin 
kontrolü

Yatak içi pozisyon 
kontrolü

Antiembolitik 
çorapların 
kontrolü

IV girişim ve 
tedaviler

Pansuman 
kontrolü

Foley kateter / 
İdrar takibi

Kanama kontrolü
Post-op oral alım 
ve mobilizasyon 

süreci

Vücut 
banyosu/duş 
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