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ÖZET

Human papillomavirüs tipleri insanlarda görülen majör tümör virüslerindendir. Onkojenik human papillomavirüsler olarak da
adlandırılan yüksek riskli human papillomavirüs tiplerinin dünya genelinde kadınlarda kansere bağlı ölümlerin en önemli sebeplerinden
biri olan servikal kanserle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Yüksek riskli human papillomavirüs tipleri diğer anogenital kanserler ve baş-boyun
kanserlerinin bir alt grubuyla da ilişkilidir. Ayrıca, çeşitli çalışmalarda human papillomavirüs tiplerinin bazı meme, akciğer, deri ve kolon
kanserleriyle de ilişkili olabileceği bildirilmektedir. Human papillomavirüslerin insanlarda kanser gelişiminde rol oynadığının gösterilme-
si, ilişkili kanserlerin mortalite oranlarının ve insidansının azaltılmasını hedefleyen koruyucu ve terapötik stratejilerin gelişmesine olanak
sağlamıştır. Bu makale human papillomavirüs yaşam siklusunun ana hatlarını, viral proteinlerin fonksiyonlarını özetlemekte ve de karsi-
nojenik mekanizmalar üzerine dikkat çekmektedir. Ayrıca, bu makalede human papillomavirüs ile kanıtlanmış veya muhtemel ilişkili
kanserler üzerine yapılan çalışmaların kısa bir analizi ve human papillomavirüs infeksiyonları ve ilişkili kanserlere yönelik profilaktik ve
terapötik aşı uygulamalarına dair güncel bilgiler sunulmuştur.
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Human papillomavirus types are the main tumor viruses in humans. High-risk human papillomavirus types, also called oncogenic human
papillomaviruses, have been shown to be associated with cervical cancer, which is the leading cause of cancer mortality among women
worldwide. High-risk human papillomavirus types are also associated with other anogenital cancers, and a subgroup of head and neck can-
cers. In addition, several studies have reported human papillomavirus types to be associated with some of the breast, lung, skin, and colon
cancers. The proof that human papillomaviruses have a role in human oncogenesis has allowed the development of preventative and the-
rapeutic strategies purposed at reducing the incidence and mortality rate of associated cancers. This article summarizes the main steps of
the human papillomavirus life cycle and the functions of the viral proteins, and draws attention to carcinogenic mechanisms. In addition,
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Human papillomavirüs (HPV) infeksiyonlarında,
sınırlı oldukları zaman başarıyla tedavi edilebilen

fakat tedavi edilmedikleri takdirde çeşitli kanserlere
transforme olabilen çeşitli prekanseröz lezyonlar ge-
lişmektedir. HPV tipleri özellikle serviks kanserleri ve
onların öncü lezyonları olmak üzere vulvar, vajinal,
anal ve penil kanserler gibi diğer anogenital tümörler-
de de sık olarak saptanmaktadır. Ayrıca, özellikle ton-
siller karsinom olmak üzere bazı baş ve boyun kanser-
lerinin de HPV ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bugü-
ne kadar yapılan çeşitli çalışmalarda, yukarıda bahse-
dilenlere ilave olarak kalp ve böbrekler dışındaki bir-
çok doku ve organda HPV varlığı gösterilmiştir[1-3]. 

VİRÜS YAPISI ve 
GENOM ORGANİZASYONU

HPV’ler yassı epitel hücrelerinde infeksiyon ya-
pan, 52-55 nm çapında ikozahedral kapsidleri olan,
küçük zarfsız DNA virüsleridir. HPV genomu yaklaşık
olarak 7500-8000 baz çifti içeren çift sarmallı sirkü-
ler DNA yapısındadır. DNA sarmallarından sadece bi-
ri genetik bilgi taşır ve RNA’ya transkripte edilir. Vi-

ral genom 8 ORF (open reading frames)’den oluşur
ve ana hatlarıyla üç bölüme ayrılır[1,2,4,5] (Şekil 1). Bi-
rinci bölge; hücre transformasyonu ve viral DNA rep-
likasyonuyla ilgili erken (E) proteinleri kodlar ve yak-
laşık 4000 baz çifti (bç) büyüklüğündedir. İkinci bölge;
virüs partikülünün yapısal proteinlerini (L1, L2) kod-
lar ve yaklaşık 3000 bç’den oluşur. Üçüncü bölge;
kodlanmayan bölgedir, “long regulatory region
(LRR)” veya “upstream regulatory region (URR)” ola-
rak adlandırılır, viral DNA replikasyonunun başlangı-
cını ve transkripsiyonu düzenleyen elementleri içerir,
yaklaşık 900 bç büyüklüğündedir[1,4].

HPV PROTEİNLERİ ve FONKSİYONLARI

HPV genomu 10’dan fazla protein kodlamakta-
dır[1]. E1 ve E2 proteinleri viral DNA replikasyonu,
transkripsiyon ve papillom formasyonu için gerekli-
dir[2,4,6]. E1 proteini ATP bağımlı bir helikaz olup
DNA zincirlerini açarak viral replikasyonu başlatır, E2
proteini ile koordineli olarak çalışır ve E2’nin transk-
ripsiyon aktivitesini düzenler[4,7]. E2 proteini, E1
proteininin LCR gen bölgesinde bulunan viral DNA
replikasyonuyla ilgili bölgeye bağlanmasını sağlar. E2
gen bölgesi ayrıca erken bölgenin transkripsiyonunu
regüle eden bir protein olan LCR-bağlayıcı proteini
kodlar[4]. E2 proteininin E6 ve E7 onkogen ekspres-
yonunu baskılayıcı bir fonksiyonunun olduğu da bildi-
rilmiştir[8]. E4 proteini, sitokeratinle etkileşen bir pro-
teindir ve virion oluşumunun tamamlandığı geç dö-
nemde eksprese edilir[2,4]. E5 proteini, çeşitli hücre
membran proteinleriyle etkileşerek DNA sentezine ve
viral çoğalmaya yardım eden küçük hidrofobik bir
moleküldür[2,4]. E6 proteini p53 tümör süpresör pro-
teinine bağlanarak fonksiyonlarını bozar ve ayrıca
malign dönüşüme katkı sağlayan telomeraz aktivas-
yonunu indükler[1,4]. E7 proteini, retinoblastoma (Rb)
tümör süpresör proteiniyle etkileşir ve anöploidiyle
sonuçlanan anormal sentrozom duplikasyonunu in-
dükler[1,4]. E6 ve E7 proteinleri hücre döngüsünü dü-
zenleyen diğer proteinlerle de etkileşir[1,2]. Majör
kapsid proteini olan L1 kapsomer oluşumunda görev
alır[2]. Minör kapsid proteini olan L2 ise viral DNA
transportu ve enkapsidasyonda rol alır[2].
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this study presents a brief analysis of researches on cancer that were definitely or possibly associated with human papillomavirus and cur-
rent information on prophylactic and therapeutic vaccine strategies against human papillomavirus infections and related cancers.
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Şekil 1. HPV genomunun şematik görünümü (4
no’lu kaynaktan uyarlanmıştır).
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HPV İNFEKSİYONLARININ PATOGENEZİ

Papillomavirüsler deri veya mukozalardaki yara ve
abrazyonlardan geçerek epitel tabakasının aktif bö-
lünme özelliğine sahip hücreleri olan bazal epitelyal
hücreleri infekte eder[9]. Yara iyileşmesi sırasında ba-
zal hücre proliferasyonuyla beraber virüs replikasyo-
nu da gerçekleşir[10,11]. Normal şartlarda yassı epitel
hücreleri bazal membrandan yüzeye doğru hareket
ederken değişim geçirir ve çoğalma özellikleri olma-
yan matür epitel hücrelerine dönüşür. Fakat HPV-
DNA’sı matür hücrelerde replike olmaya devam eder.
Çünkü HPV’lerin kodladığı E6 ve E7 proteinleri yu-
karıda da kısaca bahsedildiği gibi hücresel hedeflerle
etkileşerek hücreye DNA sentezi yapabilme yeteneği
kazandırır ve böylece viral DNA replikasyonu tetikle-
nir[1,5,12]. Viral replikasyonla beraber bazal interme-
diyer hücre hiperplazisi ortaya çıkar. Başlangıçta sa-
dece bazal hücrelerde bulunan HPV-DNA’sının (la-
tent infeksiyon), saptanabilir düzeylere ulaşması için
temas sonrası en az altı haftalık bir süre gereklidir, an-
cak yıllarca tespit edilmeden de kalabilir, bu durumlar

düşük ve yüksek riskli tüm HPV tipleri için geçerli-
dir[10,11]. Bazal hücrelerden başlayan infeksiyonda ilk
olarak erken proteinlerden E1, E2, E5 ve kısmen E4
sentezlenir, infektif hücreler yüzeye doğru ilerledikçe
E6 ve E7 ekspresyonu artış gösterir, yüzeye yakın
matür hücrelerde ise E4 üretimi daha belirgindir,
HPV-DNA ise infeksiyonun tüm aşamalarında tüm
tabakalarda saptanabilmektedir ancak yüzeye yakın
değişimini tamamlamış matür hücrelerde yüksek kop-
ya sayılarında eksprese edilir[1,9,13]. Matürasyonunu
tamamlamış bu hücrelerden benzer şekilde virüs par-
tikülünün oluşumunda rol alan L1 ve L2 proteinlerini
kodlayan geç viral genler de eksprese edilir. Böylece
viral proliferasyon süreci tamamlanır ve yeni infeksi-
yöz virüsler epitelden salınır[2,9,14] (Şekil 2).

HPV ile infekte hücrelerde atipik değişiklikler de
ortaya çıkar. Örneğin; HPV-1’in indüklediği deri siğil-
lerinde, virüs replikasyonu viral E4 proteini içeren si-
toplazmik inklüzyonların akümülasyonu gibi sitopatik
efektleri provake eder veya daha çok düşük riskli
HPV tiplerinde görülmek üzere anogenital lezyonla-
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Şekil 2. HPV infeksiyonunun seyri ve karsinogenez başlangıcı (2 ve 14 no’lu kaynaklardan uyarlanmıştır).
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rın boyalı preparatlarında epitelin üst tabakalarında
koilosit olarak adlandırılan ve virüs partikülleriyle do-
lu olduğu için nükleusları hiperkromatik olarak görü-
len, perinükleer vakuoller içeren ve malign transfor-
masyon göstermeyen ölü stratum granülozum hücre-
leri görülebilir[11].

KARSİNOJENİK DÖNÜŞÜM 
MEKANİZMALARI

Virüs heparan sülfat proteoglikanlar ve alfa-6 in-
tegrin gibi yüzey proteinlerine bağlanarak endositoz-
la hücre içine alınır ve takiben viral genom ikozahed-
ral protein kılıfından ayrılarak hücre çekirdeğine girer
[2,10,11]. HPV genomunun replikasyonu, diğer küçük
DNA virüslerinde olduğu gibi konak hücre replikas-
yon mekanizmalarına bağımlıdır[12]. Viral DNA infek-
te bazal epitel hücrelerin çekirdeğinde hücresel ge-
nomdan ayrı düşük kopya sayılı bir plazmid gibi var-
lığını sürdürebilir veya hücresel genoma entegre ola-
bilir[9]. Sadece yüksek riskli HPV tiplerinde görülen
entegrasyon genellikle E1 ve E2 gen bölgelerinde
olur. Entegrasyon sırasında E2 gen bölgesi parçalanır
ve inaktif hale geçer. Bunun sonucunda normalde E6
ve E7 ekspresyonunu baskılayan E2 proteini sentez-
lenemez, E6 ve E7 proteinleri tarafından indüklenen
kontrolsüz hücre çoğalması baskılanamadığı için kan-
seröz dönüşüm başlar[8,11]. Kanseröz dönüşümün na-
dir olarak entegrasyon olmadan da gerçekleşebildiği
gösterilmiştir[15]. Onkogenezde önemli rol oynayan
E6 proteini p53 tümör süpresör proteinine bağlanıp
hücresel ubikuitin ligaz aracılı bir süreçle bu proteinin
hızlıca yıkılmasını indükler[1,4]. E7 proteini ise reti-
noblastoma tümör süpresör proteini ve retinoblasto-
ma ile ilişkili bazı proteinlere bağlanarak bu protein-
leri stabilize eder ve sonuçta hücreyi S fazına götüren
E2F proteinini serbestleştirir[1,4]. Her iki mekanizma
da apopitozun inhibisyonu, immortalizasyon preinva-
ziv ve invaziv lezyonların gelişmesiyle sonuçlanır. 

HPV-KANSER İLİŞKİSİ

Tarihçe

İtalya’da 1842 yılında yapılan bir araştırmada ser-
vikal kanserin neredeyse sadece evli kadınlarda geliş-
tiği ve rahibelerde nadir olduğu belirlenmiş ve bu göz-
lem servikal kanser gelişiminde cinsel yolla bulaşan
bir etkenin varlığı konusundaki ilk fikir olarak kabul
edilmiştir[1]. Papillomlar ve papillomavirüslerle ilgili
araştırmalar 100 yıldan daha önce başlamıştır.

McFadyean ve Hobday’in 1896 yılında İngiltere’de
hayvan siğillerinin hücrelerden bağımsız bir şekilde
bulaşabildiğini göstermeleri, bu konuda yapılan ilk ça-
lışmalardan biridir[16]. İnsanlardaki papillomatöz lez-
yonlar ve onların viral infeksiyonlar ve karsinogenezle
ilişkilerinin analizine yönelik çalışmalar hayvan çalış-
malarına göre çok daha yavaş başlamıştır. İnsan siğil-
lerinde hücre içermeyen bulaş infeksiyöz etyolojiyi
net bir şekilde ortaya koymuştur, ancak siğiller çoğun-
lukla kozmetik bir rahatsızlık olarak kabul edilmiş ve
tıbbi açıdan önemli kabul edilmemişlerdir[17]. Daha
sonraki on yıllar boyunca papillomlar ve onların viral
etyolojisi üzerine sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır.
Özellikle tıp alanında olmak üzere bu konunun geniş
ilgi görmesi, kadınlarda en sık görülen kanserlerden
biri olan serviks kanseriyle HPV infeksiyonları arasın-
daki ilişkinin gösterilmesi sayesinde ve neredeyse 80
yıllık bir gecikmeden sonra gerçekleşmiştir[17]. Le-
wandowsky ve Lutz 1922 yılında epidermodisplaziya
verrusiformis olarak bilinen kalıtsal bir sendrom ta-
nımladıktan sonra, 1946 yılında Lutz ve 1957 yılında
Jablonska ve Millewsky bu hastaların güneş ışığına
maruz kalan vücut bölgelerinde görülen papillomatöz
lezyonların karsinomaya dönüşmesinde viral etyoloji-
nin etkili olabileceğini bildirmişlerdir[18-20]. Bu bildiri
HPV ve kanser arasındaki ilişkinin gösterildiği ilk veri
olması nedeniyle önem arz etmektedir. Sonraki sü-
reçte papillomavirüslerle ilgili araştırmaların bir kolu
serviks kanseri, diğeri anogenital kanserler ve orofa-
rengeal karsinomlar üzerine yoğunlaşmıştır[17]. Mole-
küler tanı yöntemlerindeki gelişmelerin bir sonucu
olarak, 1980’li yılların başlarında Harald zur Hausen
Laboratuvarında servikal kanser biyopsileri ve servi-
kal kanser hücre dizilerinin HPV-DNA sekansları içer-
diği kanıtlanmıştır[21]. Epidemiyolojik ve moleküler
bulgular sonucunda 1995 yılında “Uluslararası Kan-
ser Araştırma Ajansı” HPV-16 ve HPV-18’in insan-
lar için karsinojenik olduğunu onaylamıştır[17]. 

Servikal ve Diğer Anogenital Kanserlerle
HPV İlişkisi

Kırktan fazla HPV tipi insanlarda anogenital böl-
ge infeksiyonlarına neden olmaktadır ve infeksiyon
etkeni olan HPV tipi serviks kanseri gelişmesinde iyi
tanımlanmış bir risk faktörüdür[22]. Servikal kanser ve
HPV arasındaki ilişkiyi araştıran, birden çok ülkede
yapılmış 11 olgu-kontrol çalışmasına ait verilerin bir
havuzda toplanarak değerlendirildiği bir çalışmada,
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servikal kanser gelişmesinde 15 HPV tipi yüksek risk-
li, üç tip olası yüksek riskli, 12 tip düşük riskli ve üç
tip de risk düzeyi belli olmayanlar şeklinde sınıflandı-
rılmıştır (Tablo 1)[23,24]. HPV-16 en yaygın yüksek
riskli HPV tipidir ve servikal kanser olgularının yakla-
şık yarısında (%50’sinde) bulunur. Servikal kanser ol-
gularının yaklaşık %70’inden tip 16 ve tip 18 beraber
sorumlu iken, diğer yüksek riskli HPV tipleri ise bu
hastalığın geriye kalan olgularının neredeyse tama-
mında etken olarak karşımıza çıkar[1]. Ayrıca, yüksek
riskli HPV tipleri vulvar, anal ve penil kanserler gibi
diğer anogenital kanserlerle de ilişkilidir. HPV-6 ve
HPV-11 ise genital siğillerin yaklaşık olarak %90’ın-
dan sorumlu olan düşük riskli virüs tipleridir[1].

Yüksek riskli HPV tiplerinin servikal karsinoge-
nezde önemli rolleri olduğunu gösteren çeşitli bulgu-
lar vardır. Birincisi neredeyse tüm servikal kanserler
sıklıkla entegre formda bulunan yüksek riskli HPV ge-
nomlarını içerirler ve eksprese eder. İkinci olarak epi-
demiyolojik çalışmalar, yüksek riskli bir HPV türünün
etken olduğu persistan infeksiyonlarda servikal kan-
ser insidansının dramatik olarak arttığını göstermek-
tedir. Üçüncüsü moleküler ve hücresel çalışmalar yük-
sek riskli HPV’lerin tümör süpresyon yolaklarını en-
gelleyen E6 ve E7 onkoproteinlerini kodladığını gös-
termiştir. Dördüncü olarak E6 ve E7 onkogenleri
kanser hücrelerinden devamlı olarak eksprese edilir
ve bu proteinler canlı hücre kültürü olarak kullanılan
servikal kanser hücre dizilerinin proliferasyonu ve
canlılığının devamı için gereklidir. Beşincisi östrojen
maruziyetini takiben yüksek riskli HPV genlerini
eksprese eden transgenik farelerde servikal kanser
geliştiği gösterilmiş ve son olarak aşılama programla-
rıyla kadınlarda yüksek riskli tiplerden HPV-16 ve
HPV-18 ile oluşan persistan infeksiyonların ve pre-
kanseröz servikal lezyonların gelişiminin önlendiği
gösterilmiştir[1,5,25-30].  

Servikal prekanser ve invaziv kanser gelişimi için
bir onkojenik HPV tipi ile infeksiyonun gerekli bir ne-

den olduğu gösterilmiş olsa da, bu yeterli bir neden
değildir. Genel popülasyonda HPV’nin yüksek insi-
dans ve yaygınlığıyla beraber yüksek viral klerens ora-
nı bu görüşü desteklemektedir[24]. Belirli HPV tipi ile
infekte olduktan 6-12 ay sonra kadınların çoğunda
aynı HPV tipinin varlığına dair bir bulgu gösterileme-
mektedir[24]. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan
prospektif bir çalışmada, kadınların yaklaşık %70’in-
de HPV infeksiyonunu takip eden 12 ay içinde tespit
edilebilir düzeylerde HPV-DNA saptanamamış, 18
aydan sonra ise infeksiyonların %80’in üzerinde te-
mizlendiği gösterilmiştir[31]. Onkojenik ve onkojenik
olmayan HPV tipleri için benzer klerens süreleri bildi-
rildiği gibi, özellikle HPV-16’nın temizlenmesinin di-
ğer türlere göre daha fazla zaman aldığını gösteren
çalışmalar da vardır[24]. Servikal kanser gelişiminde
başka hangi faktörlerin etkili olduğu tam olarak bilin-
memekle birlikte, sigara alışkanlığı, oral kontraseptif
kullanımı, parite sayısı, diyet ve konakçı immün yanı-
tının kanser gelişim süreciyle ilişkili olduğu düşünül-
mektedir.

Kanser gelişimindeki rolleri çok açık olmamakla
beraber bazı çalışmalarda endometriyum ve over
gibi üst genital sistem organ kanserlerinde HPV
tiplerinin saptandığı bildirilmiştir[32,33]. Over kan-
serlerinde HPV varlığını saptamayan çalışmalar da
bulunmaktadır[34]. Geçmiş yıllarda yapılan ve sade-
ce HPV-16 ve HPV-18 varlığının araştırıldığı bir
çalışmada 55 endometriyal adenokarsinom ve 60
over kanserinde sırasıyla %9.1 ve %10 oranlarında
HPV pozitifliği saptanmıştır[32]. Servikal kanserlere
göre HPV saptanma oranının düşük olması nede-
niyle HPV’nin üst genital sistem kanserlerindeki ro-
lünün minimal düzeyde olduğu ileri sürülmüştür.
Over kanserlerinde saptanan HPV’nin kaynağını
açıklamada, HPV’nin over epitel yüzeyine spermler
aracılığıyla taşınıyor olabileceği önerilen bir hipotez
olmuştur[32,34].
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Tablo 1. Servikal kanser gelişim risklerine göre HPV tiplerinin sınıflandırılması*

Yüksek riskli tipler 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82

Olası yüksek riskli tipler 26, 53, 66

Düşük riskli tipler 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, CP6108

Risk düzeyi tanımlanmayan tipler 34, 57, 83

* 23 no’lu kaynaktan alınmıştır.



Baş-Boyun Kanserleri ile HPV İlişkisi

HPV infeksiyonu ve servikal kanser arasındaki
güçlü ilişkiye ek olarak, destekleyici epidemiyolojik,
moleküler ve klinik kanıtlar; yüksek riskli HPV’lerin
tütün kullanımı ve alkol tüketimi olmayan bazı birey-
lerde baş-boyun kanseri gelişmesine neden olduğuna
işaret etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri
(ABD)’nde orofarengeal kanser insidansında son yıl-
larda önemli bir artış olduğu ve bu artışın belirli cinsel
alışkanlıklardaki artışla paralellik gösterdiği bildiril-
mektedir. Bazı çalışmalar oral HPV infeksiyonlarını
cinsel olarak kazanılmış infeksiyonlar olarak öner-
mektedir. Her ne kadar HPV bulaşmasında oral-geni-
tal temas sorumlu olabilirse de, oral-oral temas veya
diğer yollarla bulaş da olasıdır. HPV ilişkili anogenital
kanser öyküsü olan kişilerde ve in situ karsinomu ve-
ya invaziv servikal kanseri olan kadınların kocalarında
HPV ile ilişkili orofarengeal yassı hücreli kanser
(OYHK) riskinde bir artış olması da HPV infeksiyonu-
nun oral kaviteye cinsel yolla bulaşabileceğini düşün-
dürmektedir[1]. Tonsiller kript epiteli, servikal kanser-
lerin çoğunluğunun orijin aldığı bölge olan uterin ser-
viksin transformasyon zonuna benzer olarak, HPV
aracılığıyla kanser hücrelerine dönüşüme daha duyar-
lı gözükmektedir[35]. HPV-16 servikal kanserlerde ol-
duğu gibi baş-boyun yassı hücreli kanserleri
(BBYHK)’nde de en yüksek sıklıkta saptanan tiptir ve
HPV pozitif BBYHK’li olguların %90’ından fazlasın-
da saptanır. Bazı raporlar OYHK ile ilişkili HPV sub-
tiplerinin servikal kanserlerdeki HPV’lerle benzer ol-
duğunu, fakat birebir aynı olmadığını göstermekte-
dir[1]. Servikal kanserde görülene benzer şekilde,
HPV ilişkili OYHK’lerde de p53 ve pRb yolları viral
onkoprotein aracılı bir mekanizmayla engellenmekte-
dir[1]. Çalışmaların çoğunda HPV ile ilişkili OYHK’ler
HPV negatif tümörlerden daha iyi prognozlu olarak
raporlanmaktadır[1]. Bir çalışmada kanserden ölüm
riski HPV negatif tümörlerle karşılaştırıldığında HPV
pozitifliğinde %60-80 daha düşük bulunmuştur[36].

Genellikle HPV ile infekte annelerin doğum sıra-
sında bebeklerine virüsü bulaştırmasıyla ortaya çıkan
larengeal papillomatöz olgularında ve yassı hücreli la-
renks kanserlerinde çeşitli HPV tiplerinin varlığı gös-
terilmiştir. Alt solunum sistemi ve akciğerleri de etki-
leyebilen larenks papillomlarında genellikle HPV-6 ve
HPV-11 saptanmakla birlikte nadiren HPV-16 da
izole edilebilmektedir[37]. Polonya’da yapılan bir çalış-
mada 93 larengeal yassı hücreli kanserde %35 ora-

nında HPV pozitifliği saptanmış olması HPV’nin bu
kanserlerde önemli bir etyolojik etken olduğunu gös-
termektedir[38].

HPV Varlığı Saptanan Diğer Kanserler

Günümüze kadar yapılan çalışmalarda anogenital
bölge ve baş-boyun bölgesi dışında prostat, mesane,
oral kavite, larenks, özefagus, mide, kolon, karaciğer,
endometriyum, over, meme, deri ve akciğerlerde vi-
rüsün varlığı gösterilmiştir[3].

Bazı meme kanserleriyle HPV ilişkisini ortaya ko-
yan çeşitli bulgular bulunmaktadır. Örneğin; meme
epitel hücrelerinin HPV-16 ve HPV-18 varlığında
kontrolsüz olarak çoğaldığı, E6 ve E7 proteinlerinin
meme kanseri hücrelerinin metastaz yeteneğini artır-
dığı gösterilmiştir[36,39,40]. Yine çeşitli çalışmalarda
meme tümörlerinde HPV-18, 31, 33, 6 ve 11’in var-
lığı gösterilmiştir[41-43]. Serviks kanseriyle birlikte
olan meme kanseri olgularının %64’ünde HPV izole
edilmiş ve meme tümör hücrelerinde izole edilen tip-
lerin serviks kanserine neden olan tiplerle aynı oldu-
ğu gösterilmiştir, buradaki yayılımın hematojen veya
lenfatik olabileceği düşünülmektedir[44,45]. 

Bronşiyal papillomlarda HPV’de görülen sitopa-
tolojik değişikliklere benzer bulguların saptanması
HPV infeksiyonlarının akciğer kanserleriyle ilişkili ola-
bileceğinin ilk işaretleri olmuştur. Syrjänen tarafından
1979 yılında E6 ve E7 proteinlerinin in vitro ortam-
da bronş epitel hücrelerini kanseröz sürece götürebil-
diği gösterilmiştir[46]. Yakın geçmişte akciğer kanse-
rinde HPV-16 ve HPV-18 onkojenik proteinlerinin
eksprese edildiği ve bu proteinlerin p53 inaktivasyo-
nuna neden oldukları gösterilmiştir[47]. 

Çeşitli gastrointestinal sistem kanserlerinde de
HPV tiplerinin varlığı gösterilmiştir. Özefagus yassı
hücreli epitel kanserlerinde, mide adenokarsinomla-
rında, kolonda görülen benign lezyonlar ve kolon
kanserlerinde HPV varlığını gösteren birçok çalışma
yayımlanmıştır[48-52]. 

Epidermodisplaziya verrusiformis ve diğer pre-
kanseröz ve kanseröz deri lezyonları ve HPV ilişkisini
gösteren çok sayıda çalışma da bulunmaktadır[53].
HPV ile ilişkili bir sendrom olan epidermodisplaziya
verrusiformisli hastaların güneş ışığına maruz kalan
vücut bölgelerinde (alın, yüz, eller ve kollar) yassı hüc-
reli karsinoma dönüşen papillomatöz lezyonlar geliş-
mektedir[17]. Bu konu üzerine yapılan çalışmalarda

98

Human Papillomavirus Infections and Associated CancersŞahiner F, Gümral R.

FLORA 2012;17(3):93-102



epidermodisplaziya verrusiformis lezyonlarında ve bu
hastaların yassı hücreli karsinom biyopsilerinde en sık
rastlanan tipin HPV-5 olduğu gösterilmiştir[54].

Bütün HPV tipleri epitelyal dokulara tropizm gös-
terir ve mukozalarda veya deride bulunan keratinosit-
leri infekte etme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle epi-
telyal dokunun bulunduğu birçok organda saptanabil-
mektedir. Konjunktival epitel yassı hücreli kanserleri
ve mesane kanserleri bunlara örnek olarak verilebi-
lir[50,55]. HPV’nin servikal ve baş-boyun kanserleriyle
ilişkisi iyi derecede tanımlanmış olmasına rağmen, di-
ğer kanserlerdeki etyolojik rolünün ortaya konulabil-
mesi için yeni çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

HPV İLİŞKİLİ KANSERLERE YÖNELİK 
KORUYUCU ve TERAPÖTİK AŞI
UYGULAMALARI

Son yıllarda servikal, baş-boyun ve diğer HPV ile
ilişkili kanserlerin tedavisi ve bu hastalıklardan korun-
maya yardım edecek virolojik temelli yaklaşımlarda
önemli ilerlemeler oldu. Servikal kanserin erken ha-
bercisi olan lezyonları doğrulamak için kullanılan tanı-
sal testlerdeki yeni gelişmelerin yanında HPV-16’nın
etken olduğu persistan infeksiyonların önlenmesinde
virüs benzeri partiküllerin (virus like particles; VLP)
etkinliği gösterildi. Bu ilerlemelerin profilaktik aşıların
gelişimi üzerinde önemli etkileri oldu[56,57]. Hastalık
riskine karşı tetikte olarak yapılan pap-smear ve
HPV-DNA testiyle kombine edilen profilaktik HPV
aşılarının kullanıldığı gelişmiş ülkelerde genital siğiller,
servikal neoplaziler ve diğer HPV ile ilişkili neoplazi-
lere bağlı morbidite ve mortalitenin önemli oranlarda
azaldığı gösterilmiştir[1,24]. Gelecekte ise terapötik
aşılama ve antiviral farmasötik uygulamalarla efektif
ve nontoksik tedavilerin mümkün olabileceği öngörül-
mektedir[1].

Profilaktik HPV aşıları, gerçek viriona benzeyen
ancak noninfeksiyöz immünojenik virüs benzeri parti-
küller içerisinde, majör kapsid proteini L1’in otonom
montajı ve rekombinant ekspresyonu temeli üzerine
geliştirilmiştir. Aşılardan biri quadrivalan aşı olarak da
bilinen Gardasil’dir (Merck & Co, ABD). Gardasil
HPV-6, HPV-11, HPV-16 ve HPV-18’e karşı koru-
yucudur. Bivalan aşı olan Cervarix (GlaxoSmithKline,
ABD) ise HPV-16 ve HPV-18’e karşı koruyucudur[1].
Gönüllü insanlarda yapılan çeşitli randomize plasebo-
kontrollü deneylerde, bu profilaktik aşıların yüksek
düzeyde nötralizan antikor oluşumuna yol açtığı ve

persistan HPV-16 ve HPV-18 infeksiyonlarının ve
onlarla ilişkili orta-yüksek dereceli servikal intraepitel-
yal neoplazilerin (CIN2/3) insidansını önemli oranda
düşürdüğü gösterilmiştir[29,30,57]. Servikal karsinoge-
nezin gelişim süreci uzun olduğundan, yüksek riskli
HPV tiplerine karşı uygulanan profilaktik aşılama
programlarını takiben birkaç yıl için servikal kanser
insidansında kayda değer bir azalma gözlenemeyebi-
lir, ancak uzun vadede servikal kanserlerin önemli bir
kısmına karşı koruyuculuk sağlanabilir. Bu aşılar anüs,
vulva, vajen ve penis kanserlerinde olduğu gibi HPV
ilişkili orofarengeal yassı hücreli kanserlerin insidansı-
nı da düşürebilir. Profilaktik aşılama virüsün anogeni-
tal kaynağının ekarte edilmesiyle indirekt olarak veya
orofarengeal epitelin kendisini infeksiyondan koruya-
rak direkt olarak BBYHK olgularında da efektif koru-
yuculuk gösterebilir. Aslında, HPV ile ilişkili
BBYHK’nin büyük bir bölümünde HPV-16 DNA’sı-
nın saptanması, mevcut HPV aşılarının bu kanserle-
rin önlenmesinde efektif olabileceğini düşündürmek-
tedir[1]. 

Bu aşılar umut vermesine rağmen, hala açıklığa
kavuşturulmasına ihtiyaç duyulan bazı konular bulun-
maktadır. Birincisi, koruyuculuğun süresi bilinmemek-
tedir. İkincisi VLP aşıları nispeten pahalıdır ve bu ne-
denle gelişmekte olan ülkelerde aşının uygulanabilirli-
ği güç olacaktır. Aşılar sadece aşı hedefinde bulunan
yüksek riskli tiplere karşı koruyucu olduğundan kadın-
lar tarama programlarına devam etmelidirler, çünkü
aşıların içeriğinde ve hedefinde bulunmayan diğer
yüksek riskli tiplerle infekte olabilirler. Son olarak bu
profilaktik aşıların hali hazırda persistan HPV infeksi-
yonu olan kadınlardaki yararlarının sınırlı olduğu bil-
dirilmektedir[1]. 

Terapötik HPV aşılama stratejileri ise geliştirilme
aşamasındadır. Viral replikasyonu engelleyen strate-
jiler HPV ile infeksiyonlarının ve kanser gelişiminin
önlenmesinde aşı uygulamalarına benzer şekilde
faydalı olabilir. HPV ile ilişkili kanserler ileri evrele-
rinde bile HPV genlerinin devamlılığını sağlar ve bu
genleri eksprese eder. Bu nedenle viral onkogen
ekspresyonunun baskılanmasıyla servikal kanser
hücrelerinin büyümesi veya devamlılıklarının önle-
nebileceği öngörülmüştür. HPV proteinlerinin eksp-
resyonunun veya etkilerinin engellenmesi ya da bu
proteinleri eksprese eden hücrelere karşı sitolitik bir
immün yanıt oluşumunu tetikleyecek aşılarla geç dö-
nem kanserlerin kalıcı olarak tedavi edilebilme olası-
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lığı artırılabilir. Örneğin; viral DNA replikasyonunu
yürüten E1 ve E2 proteinlerinin etkinliklerini bloke
eden ilaçlardan faydalanılabilir. İmmün sistemi bas-
kılanmış hastalarda servikal kanserin yüksek insi-
danslı olması, servikal karsinogenezin kontrolünde
hücresel immünitenin majör bir rolü olduğunu dü-
şündürmektedir. E6 ve/veya E7’ye karşı hücresel
immün yanıt oluşumu, sonuçta bu viral proteinleri
eksprese eden HPV ile ilişkili kanseröz ve prekanse-
röz hücrelerin yıkımına yol açabilir[1]. Çeşitli terapö-
tik aşılama stratejilerinin insan ve farelerde yüksek
riskli HPV-E6 ve/veya HPV-E7 onkoproteinlerine
karşı sitolitik bir CD8+ T hücre yanıtını ortaya çıka-
rabileceği de öne sürülmüştür[58]. Bu uygulama fare-
lerde söz konusu viral antijenleri eksprese eden tü-
mörlerin büyümelerinde bir azalmaya neden olmuş-
tur[59]. Nedeni bilinmemekle beraber bu uygulama
henüz insanlardaki CIN ve servikal kanserlere karşı
başarılı değildir[60].
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