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Servikal Biyopsi Örneklerinde İnsan
Papillomavirüsleri Tip 16 ve 18’in

Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Saptanması

Serdar TUNCER, Şemsettin USTAÇELEBİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

‹nsan popillomavirüslerinin (HPV) kad›n genital sisteminde varl›¤› servikal displazi ve invaziv kanser
geliflimi için bir risk faktörüdür. Bu çal›flmada histopatolojik de¤erlendirilmesi ile normal, displazi ve kanser
tan›s› alm›fl 119 biyopsi örne¤inde polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi ile HPV tip 16 ve 18 genomu-
nun varl›¤› araflt›r›lm›flt›r. Servikal biyopsi örneklerinin %37.8’inde HPV 16,  %9.2’sinde HPV 18 genomu sap-
tanm›flt›r. HPV 16 s›ras›yla normal, hafif displazi (CIN I), orta-ileri derece displazi (CIN II-III) ve invaziv karsi-
noma tespit edilen biyopsi örneklerinde %12.5, %19.4, %46.3 ve %83.3 olarak, HPV 18 ise %0, %3, %12.2,
%27.7 oran›nda bulunmufltur. HPV 16 ve 18 pozitifli¤i servikal biyopsi örneklerinin normalden neoplaziye
gidiflleri ile art›fl göstermifltir ve HPV 16 servikal displazi ve kansere gidiflte önemli bir risk faktörü olarak
tespit edilmifltir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  HPV, PCR, Servikal Karsinoma, Servikal ‹ntraepitelyal Neoplazi.

SUMMARY

Detection of Human Papillomavirus Types 16 and 18 by Polymerase

Chain Reaction in Cervical Biopsy Specimens

The presence of human papillomaviruses (HPV) in female genital tract correlates with an increased risk
for the development of cervical dysplasia and invasive cancer. In this study histopathologically diagnosed as
normal, dysplastic or neoplastic 119 paraffin embedded cervical biopsy specimens were analyzed by poly-
merase chain reaction (PCR) with HPV 16 and 18 specific primers. HPV 16 and 18 were detected in 37.8%
and 9.2 % of specimens respectively. HPV 16 was detected normal, mild dysplasia (CIN I), moderate-high
dysplasia (CIN II-III) and carcinoma specimens with a rate of 12.5%, 19.4%, 46.3% and 83.3%, HPV 18 being
0%, 3%, 12.2% and 27.7% respectively. The percentage of HPV 16 and 18 positivity increased from normal
to neoplastic cervical cells and HPV 16 was found as an important risk factor for progressing to cervical
dysplasia and cancer.

KKeeyy  WWoorrddss:: HPV, PCR, Cervical Carcinoma Cervical Intraepithelial Neoplasia.



GİRİŞ

Serviks kanser etyopatogenezinde öne sürülen
birçok risk faktörleri arasında üzerinde en çok duru-
lan infeksiyöz ajanların rolüdür. Elde edilen epide-
miyolojik ve laboratuvar verilere dayanarak en çok
suçlanan ajan insan papillomavirüsleri olmuştur.
Bugüne kadar sayısı 70’e varan tanımlanmış insan
papillomavirüsü (HPV) daha önce farklı mukozal ve
dermal bölgelere olan eğilimlerine göre sınıflandırıl-
makta iken bugün DNA homojilerine göre sınıflandırıl-
maktadır (1-3). Taramalarda 20’nin üzerinde
HPV tipinin anogenital bölge ile ilişkisi olduğu öne
sürülmüştür ve ileri derece servikal intraepitelyal ne-
oplazilerin (CIN) çoğu ve servikal kanserlerin %80-
100’ünde HPV genomunun varlığı saptanmıştır
(4,5). Bunlardan bazı tipler, özellikle tip 16, 18 ve
daha az oranda tip 31, 33 ileri derece servikal intra-
epitelyal neoplaziler (CIN) ve kanserlerde, HPV 6 ve
11 düşük derece CIN ve kondilomalarla ilişkili bulun-
muştur (2,6,7).

Çapları 55 nm olan zarfsız, çift sarmallı-sirküler
DNA genomu olan insan papillomavirüsleri Papo-
vaviridae ailesinin üyeleridir. HPV genomu fonksi-
yonel olarak erken (E1-8), geç (L1-2) ve kodlama
yapmayan (NCR) üç bölgeye ayrılan 7900 baz çif-
tinden (bp) oluşmaktadır. İn vitro olarak üretileme-
miş olması, güvenilir bir serolojik test olmaması,
HPV infeksiyonu tanısının bazı moleküler biyolojik
tekniklerle konmasını zorunlu kılmıştır (3,5,8,10).
Genellikle DNA hibridizasyon teknikleri (“dot blot”,
“slot blot”, “FISH”, in situ hibridizasyon v.s.), HPV
genomunun gösterilmesine olanak vermekle birlikte
son yıllarda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile
HPV tiplerinin daha duyarlılıkla gösterilebileceği ka-
nıtlanmıştır (8-12). In situ hibridizasyon yöntemleri
ile infekte hücrelerin tespit edilebilmesi için hücre
başına 50-200 HPV kopyası gerekmektedir. Dot
blot hibridizasyon tekniği ise hızlı olmasına rağmen
10.000 HPV DNA kopyasının daha azını tespit
edememektedir (8,10). Bu alanda dot blot hibridi-
zasyonla karşılaştırılır duyarlılığı, virüs genomunun
genetik yapısı ve konak hücredeki durumu hakkında
verdiği bilgiler nedeniyle altın standart olarak kabul
edilen Southem-blot hibridizasyon ise laboratuvar
işlemlerinin ağırlığı ve laboratuvarlar arası varyas-
yonların fazlalığı nedeni ile rutin taramalara uygun
değildir. Ayrıca bu yöntem fazla miktarda doku ge-
rektirmektedir ve fikse edilerek saklanmış doku ör-
neklerinde DNA’nın kırılması nedeni ile kullanımı
uygun değildir (8,10).

Bu çalışmada da onkojenik potansiyeli yüksek

olan HPV tip 16 ve 18’in PCR yöntemini kullana-
rak, parafin bloklara gömülü histopatolojik olarak
farklı kategorilerde tanı konmuş servikal biyopsi ör-
neklerinde tanımlanması ve bu HPV tiplerinin servi-
kal displazi ve kanserde risk faktörü yönünden de-
ğerlendirilmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Örneklerin toplanmasından DNA amplifikasyo-
nunun sonuna kadar bütün işlemler steril ependorf
tüpler içinde ve steril mikropipet uçları kullanılarak
yapıldı. DNA saflaştırılması ve amplifikasyon işlem-
leri Hacettepe Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı içinde farklı laboratuvarlarda gerçekleştirildi.

Örnekler: Parafin bloğa gömülü, Ankara Nu-
mune Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Patoloji
bölümlerinde yapılan histopatolojik değerlendirilme-
lerinde normal, farklı derecelerde CIN (CIN I= hafif
displazi, CIN II= orta derece displazi, CIN III= ileri
derece displazi/carcinoma-in-situ) ve kanser tanısı
konmuş serviks biyopsi örneklerinden 5-10 µm ka-
lınlığında 119 parafin blok örneği çalışmaya alındı.

DNA saflaştırılması: Örnekler deparafinize
edilmeden 0.1 mg/ml proteinaz K içeren lizis solüs-
yonu (150 mM NaCl, 25 mM EDTA, 10 mM Tris-
HCl pH 8.0, %0.5 SDS) içinde 1 saat 60°C’de, ta-
kiben 5 gün 37°C’de bekletildi. Fenol-kloroform
yöntemi ile DNA saflaştırıldıktan sonra sodyum ase-
tatlı saf etanolde –20°C’de bir gece çöktürüldü.
DNA çökeleği kurutulduktan sonra 50 µl steril iyon-
suz su ile süspanse edildi (13). Bu süspansiyondan
5 µl DNA örneği amplifikasyonda kullanıldı. Uygu-
ladığımız tek basamaklı lizis işlem süresini uzatmak-
la birlikte ksilen ve etanol kullanılarak gerçekleştiri-
len deparafinizasyonda olabilecek örnek kaybını or-
tadan kaldırmış, işlem miktarını azaltmış, aynı kalite
ve miktarda DNA elde edilmiştir. Lizis solüsyonun-
da inkübasyon süresinin 5 güne çıkarılması 24, 48
saat ve 3 günlük inkübasyona göre elde edilen DNA
miktarı üzerinde etkisi olmamıştır.

PCR: İnsan papillomavirüsleri için bir çok pri-
mer tanımlanmış ve bunların özgül olarak HPV
DNA ampflikasyonu yaptığı gösterilmiştir. Bu çalış-
mada kullanılan primerler HPV 16 ve 18 genomu-
nun L1 bölgesinden (major viral kapsid proteini ya-
pımından sorumlu) seçilmiştir. Primerler Dr. W.
Melchers’den (Diagnostic Centre SSDZ, Depart-
ment of Pathology, Molecular Biology Section,
Delft, The Netherlands) elde edilmiştir. HPV 16 pri-
mer seti (5’-TGCTAGTGCTTATGCAGCAA-3’, 5’-
ATTTACTGCAACATTGGGTA-3’) 152 baz çifti
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(bp), HPV 18 primer seti (5’-AAGGATGCTG-
CACCGGCTGA-3’, 5’-CACGCACACGCTTGG-
CAGGT-3’) 216 bp uzunluğunda segmentleri amp-
lifiye etmektedir (12). Pozitif kontrol olarak sırasıyla
hücre başına 1-2 HPV 16, 600 HPV 16 ve 10-50
HPV 18 genom kopyası içeren SiHa, Caski ve He-
La53 hücreleri kullanılmıştır. Pozitif kontroller Dr.
S. Campo (Beatson Cancer Research Institute,
Glasgow, Scotland) tarafından sağlanmıştır. Her
amplifikasyon işlemine negatif kontrol olarak DNA
içermeyen reaksiyon karışımı da dahil edildi.

Amplifikasyonlar 50 mM KCl, 10 mM Tris-HCl
(pH 8.3), 2.5 mM MgCl2 içinde her dNTP’den
200 µM (dATP, dCTP, dGTP ve dTTP), her pri-
merden 50 pmol, 2 ünite taq DNA polimeraz enzi-
mi (Promega) ve saflaştırılmış DNA örneğinden 5 µl
eklenerek 100 µl reaksiyon karışımı içinde gerçek-
leştirildi. Amplifikasyonlar Cetus 480 "thermalcy-
ler" içinde, 95°C’de 5 dakika denatürasyonu taki-
ben 50°C 1 dakika, 72°C 2 dakika ve 95°C 1 daki-
ka basamaklarından oluşan 40 döngü ve son olarak
5 dakika 72°C’de tutularak gerçekleştirildi. Amplifi-
kasyon ürününden 10 µl, 5 µl orange G boyası ile
karıştırılıp etidyum bromid içeren %2’lik agaroz jel-
de yürütüldükten sonra UV transiluminatör altında
HPV 16 için 152, HPV 18 için 216 bp büyüklüğü-
ne denk gelen band aranarak analiz edildi (Şekil 1).

İstatistik Analizleri: İstatistik analizlerde
“SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for
Windows 5.01” paket programında ki-kare (bekle-
nen sayılar 5’ten küçük ise Fisher kesin ki-kare) tes-
ti kullanıldı ve tahmini rölatif riskte (%95 güven ara-
lığı için) hesaplandı. P değeri 0.05 altında (p<0.05)
saptandığında fark anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Uyguladığımız PCR yöntemi ile 10-50 üzerinde
HPV 16 ve HPV 18 kopyasını agaroz jelde tespit
edebilmek mümkün olmuştur (Şekil 2).

HPV 16 patolojik sınıflamaya bakılmaksızın 119
servikal biyopsi örneğinin 45’inde (%37.8) pozitif
bulundu. HPV 16 genomu sırasıyla normal, CIN I,
CIN II/III ve karsinom tespit edilen biyopsi örnekle-
rinde 3/24 (%12.5), 7/36 (%19.4), 19/41
(%46.3) ve 15/18 (%83.3) olarak bulundu (Tablo
1). Normal ve CIN-kanser tanısı konmuş olgular
arasında HPV 16 varlığı yönünden istatistiksel ola-
rak anlamlı fark bulundu (X2= 7.728, p<0.05). %95
güven sınırları içinde, normalden displazi ve kanse-
re gidişte HPV 16 varlığının da odds oranı 6.04
olarak bulunmuştur (Tablo 2). HPV 18 genomu
119 örneğin 11’inde (%9.2) pozitif bulundu. HPV
18 sırasıyla CIN I, CIN II-III ve karsinoma tespit edi-
len biyopsi örneklerinde 1/36 (%2.7), 5/41
(%12.2), 5/18 (%27.7) oranında saptandı (Tablo
1). Histopatolojisi normal değerlendirilen serviks bi-
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Şekil 1. HPV 16 ve 18 pozitif örneklerin agaroz
jelde görüntüleri. Kolon M: DNA büyüklük işareti
(Hae III digested QX174 faj DNA’sı), kolon 2,3,5
HPV 16, kolon 7,9,10 HPV 18 pozitif.

Şekil 2. HeLa53 hücrelerinden ekstraksiyon son-
rası HPV 18’e ait primerlerle amplifikasyon ürünle-
rinin agaroz jelde görüntüleri. Kolon M: DNA
büyüklük işareti (Hae III digested QX174 faj
DNA’sı), kolon 1,2,3,4,5,6:1000,500,100,50,10,1
HeLa53 hücresi.

Tablo 1. HPV tip 16 ve 18’in Servikal Biyopsi
Örneklerinde Dağılımı.

Pozitif örnekler
Tanı kategorisi n HPV 16 HPV 18
Normal 24 3(%12.5) 0
CIN I 36 7(%19.4) 1(%3)
CIN II/III 41 19(49.3) 5(%12.2)
Kanser 18 *15(83.3) *5(%27.7)
Toplam 119 44(%37.8) 11(%9.2)
HPV=İnsan papillomavirüsü
CIN =Servikal intraepitelyal neoplazi
* =Üç örnekte her iki tipte saptanmıştır.



yopsi örneklerinin hiç birinde HPV 18 genomu
saptanan olmadı. Histopatolojik olarak normal olan
örneklerle diğer örnekler arasında HPV 18 varlığı
yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı
(Fisher X2= 3.062, p>0.05) (Tablo 3).

Serviks karsinomalı 18 preparatın birinde her
iki genom negatif iken 3 örnekte her iki genomda
pozitif saptandı. Diğer örneklerden hiç birinde iki
genom birlikte saptanmada (Tablo 1).

TARTIŞMA

HPV varlığını saptamada daha gerçeğe yakın
sonuçlar verdiği için bu çalışmada PCR yöntemi
kullanıldı. PCR az miktarda virüsün varlığı ve teorik
olarak klinik örnekte tek kopya genin varlığında
(10.000 hücrede 1 HPV kopyası yeterlidir), hatta
diğer tekniklere göre yetersiz miktar ve kalitede
DNA’nın olduğu durumlarda bile hızlı ve özgül ola-
rak tanı imkanı sağlamaktadır (9,10,12). Kullandığı-
mız yöntemle 10-50 virüs kopyasının saptanabilme-
si sağlanmıştır. Kullanılan yönteme (hibridizasyon
veya PCR) bağlı olarak değişebilen HPV saptama
duyarlılığı beraberinde örnekteki HPV miktarı ile in-
feksiyon arasındaki ilişkinin aydınlatılması ihtiyacını
doğurmuştur (5).

PCR yöntemini kullanan bazı araştırıcılar tara-
fından normal servikal sitolojisi olan kadınlarda elde
edilen yüksek HPV prevalansı, beraberinde çelişkili
yorumlar getirmiştir (5). Bu verilerin bir çok araştır-
macı tarafından doğrulanmamasına rağmen bu çe-
lişki halen mevcuttur ve yakın zamanda, yürütül-
mekte olan prospektif çalışmaların sonuçları aydın-

latıcı olacaktır (4). Normal servikste HPV DNA var-
lığı, test hatası (kontaminasyon), servikste mevcut
yüzeyel kontaminasyon veya HPV latensine bağlı
olabilir. Servikal sürüntü, lavaj veya biyopsi örnekle-
rinden yapılan çalışmalarda HPV 16 ve 18 preva-
lansı %5-21 arasında bulunmuştur (14). Geniş po-
pülasyon grubu içeren Lorincz’in HPV ve servikal
hastalık ilişkisini araştırdığı 2627 bireyde normal
serviks hücrelerinde %6.4 HPV DNA pozitifliği sap-
tanmış ve bunların yarısından fazlasında HPV 16 ve
18 saptanmıştır (15). Bizim çalışmamızda histopa-
tolojisi normal değerlendirilen servikal biyopsi ör-
neklerinde HPV 16 ve 18 genom varlığı %12.5
oranında tespit edilmiştir. Ancak parafin dokudan
DNA saflaştırılmasında kayıp olduğu bilindiğinden,
taze dokularla çalışıldığında bu oranın değişme ihti-
mali vardır. Diğer bir nokta, bu çalışmada sadece
HPV 16 ve 18 varlığı araştırılmıştır, 20 üzerinde
HPV tipinin genital bölgede infeksiyon yaptığı göz
önüne alınırsa HPV genom varlığını saptamada,
çok sayıda tipi saptayabilecek genel primer setleri-
nin kullanılmasının daha uygun olduğu ortaya çık-
maktadır. Ayrıca normal ve düşük seviyeli servikal
displazi olgularında çok sayıda HPV tipinin %20’le-
re varan oranlarda eş zamanlı saptanabildiği de bi-
linmektedir (5,18). Bizim çalışmamızda pozitif ör-
neklerden %5.5’da (3/55) her iki tip birlikte sap-
tanmıştır.

Servikal karsinoma ile HPV arasındaki ilişki da-
ha önce birçok araştırıcı tarafından ortaya konmuş-
tur fakat halen servikal kanser patogenezindeki rolü
bilinmemektedir (4,7,16). Genel olarak HPV’nin
yanında diğer kofaktörlerin (sigara içimi, cinsel eş
sayısı doğum sayısı v.s.) servikal karsinomaya gidişi
hızlandırdıkları veya yardımcı oldukları kabul edil-
mektedir (4,7,15). Son çalışmalarda polimeraz zin-
cir reaksiyonunun arşiv materyallerde HPV tanısı
için kullanılabileceği öne sürülmüştür, bu sayede kli-
nik örneklerde HPV varlığı ve sıklığı retrospektif
olarak araştırılabilir (11,14,17). Kullandığımız DNA
saflaştırma yönteminde parafin blokların deparafini-
ze edilmeden ve önerilenden daha uzun süre prote-
inaz K ile bekletilmesi ile daha fazla miktarda DNA
elde edilmesi mümkün olmuştur.

Onkojenik HPV tiplerinin displazi ve servikal
kansere gidişte önemi olduğu epidemiyolojik olarak
birçok araştırıcı tarafından rapor edilmiştir
(4,11,15,16). Lorincz’in çalışmasında servikal atipi
saptanan örneklerde %79 HPV pozitifliği saptamış-
tır. Bu çalışmada invaziv kanserli 153 hastanın
137’si (%89.5) HPV pozitif ve bunların 72’sinde
(%47.1) tip 16, 36’sında (%23.6) tip 18 saptanmış
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Tablo 2. HPV tip 16’nın Normal ve CIN-Kanser
Olgularında Dağılımı.

Pozitif örnekler
HPV tip 16 Normal CIN-kanser Toplam

Pozitif 3 41 44

Negatifl 21 54 75

Toplam 24 95 119

X2= 7.728, p<0.05, ODDS oranı 6.040 (%95 güven aralığı: 1.688-

21.616)

Tablo 3. HPV tip 18’in normal ve CIN-kanser
olgularında dağılımı.

Pozitif örnekler

HPV tip 18 Normal CIN-kanser Toplam

Pozitif 0 11 11

Negatif 24 84 108

Toplam 24 95 119

X2= 3.062, p>0.05



(17). HPV 16 ve 18’in servikste varlığı bu çalışma-
da olduğu gibi birçok raporda servikal displazi ve
kanser gelişimi açısından olan önemli bir risk faktö-
rü olduğu belirtilmiştir (4,6,7,14,15). HPV 16 ve
18’in onkojenik potansiyeli, HPV 6 ve 11’in tersi-
ne, in vitro olarak da hücre kültürlerinde morfolojik
transformasyon kapasiteleri ile gösterilmiştir (19).

Çalışmamızda servikal displazi ve neoplazi mev-
cut olan örneklerde onkojenik potansiyeli olan HPV
16 ve 18 anlamlı olarak kontrol grubuna göre yük-
sek bulunmuştur (normal kategoride %12.5, düşük
seviyede displazi mevcut olanlarda %22.2, yüksek
seviyede displazilerde %58.6 ve karsinomalarda
%94.4). HPV tip 16 bütün kategorilerde belirgin
dominant tip olarak tespit edildi. Tek değişken ola-
rak HPV 16 varlığı göz önüne alındığında servikal
kanser gelişme riskini 6.04 kat artırmaktadır. HPV
18 pozitiflik oranının servikal hastalık derecesi ile
birlikte artış göstermesine rağmen normal gruba
göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunama-
mıştır. Bu çalışmada alınan örneklerde servikal kan-
sere gidişte bu iki tip virüsün rolü olabileceği öne
sürülebilmekle birlikte multifaktöryel bir süreç olan
kanser patogenezinde tek bir değişkenle bu kanıya
varmak yanlış olur. Bu tarzda bir sonuca varabilmek
için ülkemizde de çok değişkeni göz önünde bulun-
duran çalışmaların yapılması gerekmektedir.
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