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Human papilloma virus (HPV) 

• HPV dünyadaki tüm yeni kanserlerin %4.5’inden (630,000) sorumlu  

 

• Servikal kanser  kadınlar arasında 4. sırada ve dünya genelinde 
ölüme yol açan kanserlerde 4. sırada 

 

• HPV aşısı ile HPV ilişkili hastalıkları %70-90 engellenebilir 

 

• HPV ilişkili anal ve baş-boyun kanserleri artmış durumda ve artacak 
görünüyor 

 

 

 

Epidemiology and burden of HPV-related disease, 2018 

 

 



HPV ilişkili kanserler 
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How Many Cancers are Linked 
with HPV Each Year? (CDC 2019) 
Cancer site Average numbers of cancers per-year in 

sites where HPV is often found (HPV-
associated cancers) 

Percentage probably 
caused by any HPV type 

Estimated number 
probably caused by any 
HPV type 

Cervix 12,015 91% 10,900 

Vagina 862 75% 600 

Vulva 4,009 69% 2,800 

Penis 1,303 63% 800 

Anus 6,810 91% 6,200 

Female 4,539 93% 4,200 

Male 2,270 89% 2,000 

Oropharynx 19,000 70% 13,500 

Female 3,460 63% 2,200 

Male 15,540 72% 11,300 

Total 43,999 79% 34,800 



Türkiye’de HPV 

   S.B. Raporlarına göre, 

 

• Serviks kanseri kadın kanserlerinde dokuzuncu 

 

• Uluslararası kanser ajansı tarafından yapılmış olan analizlerde 
HPV’ye bağlı kanserler erkek kanserlerinin %1, kadın 
kanserlerinin %5-10’undan sorumlu 

 

• HPV ilişkili kanserler daha çok kadınlarda (erkeklerden 5 kat 
fazla) 

 

 



Human papilloma virus (HPV) 

Alfa : mukozal ve kutanöz lezyonlar 
Yüksek/düşük riskli sınıflama  
 
verruka vulgaris, verruka     plantaris, 
genital verrü 
 
               

Beta: genel popülasyonda latent, 
immün supresyonda aktif 

 
epidermodisplazya verrüsiformis, 
aktinik keratoz, bazal hücreli 
karsinom, skuamöz hücreli karsinom 



HPV 

• Süper grup A (Alfa papilomaviruslar) 

 HPV 6 ve 11: Cinsel yolla bulaşan (low risk) 

 HPV 16 ve 18: Yüksek riskli (high risk) 

 HPV 2 ve 19: Kutanöz tropizm (wart) 

 

• Süper grup ß (Beta papilloma viruslar) 

 Subgrup B1: Genel populasyonda belirtisiz veya latent 

                                İmmün suprese hastalarda cilt kanseri 

 Subgrup B2: HPV 4 (gama papillomaviruslar) 

                                    Kutanöz siğiller neden olabilirler 

 

• Süper grup E (Mü ve Nü papillomaviruslar) 

          Grup içinde 3 HPV  

                                   HPV1 kutanöz siğillerle ilişkili 



Yüksek/Düşük Risk HPV 

 

• High risk (HR) HPV:  Tip 16, 18, 31, 34, 45, 51, 56 

 Asemptomatik  , %5 (tüm kanserler) 

 

• Low risk (LR) HPV: Tip 6, 11, 2, 3, 10, 57 

 Kendiliğinden düzelen, bazen tedavilere dirençli 

             Zor hastalıklar; 

                                      Recurrent respiratory papillomatosis-(RPR) 

                                      Epidermodysplasia verruciformis-EV 



HPV Nerede? 

• Kıl folikülü kese bölgesi, ter bezi ve ter kanalı 



HPV nerede? 



HPV DNA 

 

• Çift iplikli DNA 

• ‘’Early’’ proteinler 

     -E1, E2, E4, E5 

           << Core >> proteinler 

     -E6, E7 

           E6, E7 

• ‘’Late’’ proteinler 

      - L1:major kapsid proteini 

        L2:minör kapsid proteini 



HPV DNA 



HPV DNA 



HPV DNA 

• İnflamasyon yok 

 

• Antijen sunan hücreler aktive edilemez 

 

• Enfekte hücreler yok edilemez 

 

• L1 kapsid protein 

     Skuamöz epitelde Langerhans hücre yanıtı oluşturmaz 

     Stromal/dendritik hücre, T hücre yanıtı oluşturur 

 

• Aşı dendritik hücreyi aktive eder 



HPV Gelişimi 

 

• Farklı tipler ile ardışık ve tekrarlayan enfeksiyon olabilir 
 Bağışıklık değişken, zayıf ve tipe özgü 

 

• İnkübasyon periyodu 3hafta-11 ay (ortalama 3 ay) 

 

•  Temizlenme 6 ay-2 yıl 

                            %90 5-7 yıl 

 

• Re-enfeksiyon/latent enfeksiyon 

 

 



HPV Gelişimi 

 

• Subklinik: Çoğu asemptomatik, virüs replikasyonu+, bulaştırıcı 
(>%15-20) 

 

• Klinik: Lezyon +, virüs replikasyonu+, bulaştırıcı (%1) 

 

• Latent: Lezyon yok, replikasyon yok, epizomal DNA+, bulaştırıcı 
değil (%50-70) 

       Latent dönemde CD4ve 8 Th1aracılı lenfositlerle temizlenme 

 

 



HPV Gelişimi 

Konak faktörleri 

• İmmünolojik kontrol 

           İntrasellüler ve parakrin kontrol 

• Erken yaşta cinsel yaşam 

• >1 seksüel partner, homoseksüalite 

• Kofaktörler: 

   OKS 

           Alkol ve sigara 

           Folat eksikliği 

            HLA 

           P53 polimorfizmi 

           İmmünsupresyon 

           HIV+, gebelik 

           Diğer CYBH 

 

 

Risk faktörleri 

• HPV faktörleri 

Yüksek riskli HPV 

HPV viral yükü 

Multipl HPV tipi 

• Kofaktörler:  

Mutajenler 

UVR 

Ko-enfeksiyonlar(CYBH) 

 

Oral lezyonlarda: 

• Kronik enflamasyon 

• Periodontit 

• Jinjivit 

• Bakteriyel koenfeksiyonlar 



Klinik 
HPV Klinik Tablo Sık Nadir 

Verruka vulgaris 1,2,4 26,27,29,41,57,60,63,65 

Verruka plana 3,10 28,29 

Bowen hastalığı 16 31,33-35,52 

EV 3,5,8 9,12,14,15,17,19-25,36-
38,46,49,50 

EV-SHK 5,8 14,17,20,47 

Kondiloma akuminatum 6,11 40,42-44,54,61,70,72,81 

CIN, invaziv karsinom 16 18,26,31,33,35,39,45,51-
53,56,58,59,62,66,68,73,
82 

Queyrat eritroplazisi 16 

Buschke-Lowenstein tm. 6,11 

Laringeal papilomatozis 6,11 

Heck hastalığı 13,32 



Anogenital HPV  

• En sık cinsel yolla bulaşan hastalık 

 

• Yaşam boyu geçirme riski %80 

 

• Enfeksiyon ; klinik/subklinik/latent olabilir 

 

• Klinik: 

1-2 sene sürer (genelllikle 8 ay), sekelsiz iyileşir 

1 sene sonra %30 kişide persistan 

2 sene sonra %2-9 kişide persistan 

Çok düşük yüzdede kanser gelişimi 



Anogenital HPV  

• Bulaş seksüel temasla 

Genital-genital 

Vajinal, anal, oral seks 

 

• Penetrasyon şart değil 

     ♀♀ ilişkisinde de  

 

• ♂♂ ilişkisinde anal HPV sıklığı %75 

 

• İlk cinsel ilişki sonrası 5 yılda %50 pozitif 



Anogenital HPV  

• Prezervatif tam koruyucu değil ancak riski azaltır 

 

• Risk faktörleri 

Sünnetsizlik 

17 yaş öncesi cinsel ilişki 

>6 cinsel partner 

Profesyonel seks işçisi ile ilişki 

Sigara 

CYBH öyküsü 



Rekürren ve Refrakter HPV 

Rekürren: 

Uygulanan tedaviden 6-12 hafta sonra yeniden anogenital HPV 
lezyonlarının ortaya çıkması 

   HPV 11 en yüksek rekürrens gösteren tip 

 

Refrakter: 

Tam bir tanım yok 

6 ay içinde ≥5 tedaviye cevap vermemek (>%50 iyileşme 
olmaması) 

Sıklık: 1/200 erişkin hasta 



Rekürrens nedenleri 

Klinik ile ilgili 

• Gözden kaçan lezyonlar: 

     Fossa navikülaris, anal, üretral 

• Subklinik lezyonlar HPV rezervi: 

     Perilezyonel deride HPV DNA+ 

• Latent enfeksiyonlar: 
Tedavi sonrası normal epitelde aylarca 
kalan latent virüs 

 

 

Etkenle ilgili, kişisel, tedavisel 

• Multipl HPV subtipleri 

       HPV11 

• Eşlik eden diğer CYBH ve vajinal 
disbiyozis 

• ♂>♀ 

• İleri yaş 

• Sigara, alkol, uzun süreli OKS ve 
RIA 

• Lokal/sistemik immünsupresyon  
     (HIV, DM, gebelik, immünsüpresif ilaç) 

• Etkisiz ve yetersiz tedaviler 



Yaklaşım 

Biyopsi: 

• Atipik olgular; pigmente, endure, fikse, ülsere 

• Her bir lezyon >1 cm veya konflue ve 3-6 aydır persistan 

• Tedaviden sonra erken nüks ve standart tedaviye direnç 

• İmmünsüpresif hasta 

 

Asetik asit inceleme: 

• Subklinik HPV için tanı ve tedavideki yeri tartışmalı 

 

Üreteroskopi: 

• Üriner semptom varsa (terminal hematüri, anormal idrar  
akışı) 

 

 



Yaklaşım 

Anal/Servikal Pap smear ev Kolposkopi/anoskopi 

• HIV+ hastalarda 

• Rekürren perianal siğillerde 

 

HPV tip tespiti: 

• Kondilomda gereksiz 

 

Cinsel partner muayenesi: 

• Partnerler arası geçiş oranı %60 

 

Diğer CYBH testleri 



HPV Testleri 

 

• 200’ü aşkın tip 

• Viral L1 geni nükleotid dizisindeki %10’dan fazla farklılık 
saptanması yeni tipleri tanımlamakta 

 

• Virüsün replikasyon döngüsü oldukça yavaş; insanlarda 
enfeksiyonun oluşması ile belirtilerin görülmesi arasında 
haftalar-aylar alabilen önemli varyasyonlar izlenmekte 

 



HPV Testleri 

 

• HPV’nin kültürü yapılamıyor, viral yaşam döngüsü sadece tam 
keratinize skuamöz epitelde tamamlanıyor. 

 

• ELISA  pahalı ve güvenilir değil 

 

• HPV tanı testleri , enfekte dokuda viral nükleik asitlerin 
saptanmasına dayanıyor. 



HPV Testleri 

• Hedef Amplifikasyon Yöntemleri (DNA) 

    PCR 

    Tipe özgül PCR 

• Bir reaksiyon ile sadece tek bir HPV genotipi saptanır 

• Her genotip için ayrı reaksiyonlar gerekir 

• Genellikle hedef L1 genidir. 

• Genotipler arası çapraz amplifikasyonlardan kaçınmak zordur. 

• Analitik duyarlılığı:10-100 kopya /ml 



HPV Testleri 

   PCR 

• Analitik duyarlılığı yüksek bir test 

• Daha az doku ya da daha az hücre içeren, DNA kalitesi düşük 
ve az sayıda viral kopya içeren örneklerde saptama yapabilir 

• Kontaminasyon riski vardır 

• L1 genini hedeflemektedir. HPV genomunun  insan 
kromozomuna entegre olması L1 bölgesinde kayıplara neden 
olabilir. 

• Klinik uyumu sınırlıdır 



HPV Testleri 

  Real –time PCR 

  (Roche-Cobas HPV test) 

• FDA onaylı 

• Hedef L1 geni 

• Yüksek riskli genotipler için 14 adet 

    (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) 

• Analitik duyarlılığı 500-5000 kopya/ml 

• Düşük riskli genotiplerle çapraz pozitiflik oranı düşük 

• Klinik duyarlılığı CIN3 için %90’ın üzerinde  



HPV Testleri 

 Sinyal amplifikasyon yöntemleri (DNA) 

 Hybrid Capture II (Qiagen) 

• Hedef L1 geni 

• FDA onaylı 

• 2 farklı prob karışımı 

          Düşük riskli genotipler için 5 adet 

           (6,11,42,43,44) 

          Yüksek riskli genotipler için 13 adet  

          (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) 



HPV Testleri 

  Cervista (Hologic) 

• Hedef L1 yanında diğer gen bölgeleri 

• FDA onaylı 

• Genotipler arasında düşük pozitiflik 

• 3 farklı prob karışımı 

       A5/6 prob havuzu:51,56,66 

       A7 prob havuzu:18,39,45,59,68 

       A9 prob havuzu: 16,31,33,35,52,58 



HPV Testleri 

 

   Sinyal amplifikasyon yöntemleri (DNA),  

 

• HPV için en yaygın kullanılan test türü 

• CIN 2ve CIN 3 ‘de klinik duyarlılık %95-98, klinik özgüllük %29-
86 

• Ana sorun çapraz pozitiflik, yanlış pozitiflik %7-8 

• Saptanan genotipler isimlendirilemez 



HPV testleri 

• HPV saptayan DNA testlerinin klinik duyarlılığı yüksek, 
özgüllüğü ise sitolojik incelemeye göre düşük 

 

 

        Yüksek yalancı pozitiflik 

  

                           Gereksiz kolposkopi endikasyonu 

  

                                         Hasta psikolojisi 

               

                                                               Sağlık harcamalarının artması 

 



HPV testleri 

 

• Onkojenik E6/E7  mRNA saptayan yöntemler, doğrudan 
onkojenik aktiviteyi göstermekte, servikal kanser gelişimini 
önceden haber verebilir 

 

• Duyarlılık  görece olarak daha düşük olduğu için mRNA testleri 
DNA testleriyle pozitif bulunan hastalarda refleks test olarak 
kullanılabilir. 

 

 

        Biyopsi, idrar, menstürel kan, çeşitlimukozal sürüntüler?  

                                                       in house PCR 



Neden HPV Testi Yapmalıyız? 

 

 

 

• Servikal kanserler ve diğer birçok kanserin etyolojik ajanı 

 

• CIN 2 de klinik duyarlılık sitolojik tanıya göre daha yüksek 

 

 

                                         Risk faktörü+, şüpheli lezyon+…… 



HPV testleri 

• HPV geçici enfeksiyonlara sebep olabilir!!! 

    Klinik özgüllük düşük 

 

• HPV testleri bütün yüksek riskli HPV tiplerini 
saptamayabilir!!! 

    Klinik duyarlılık düşük 

 

• HPV testleri yalancı pozitif sonuçlar verebilir!!! 

    Analitik özgüllük düşük 



Tedavi  

Antiproliferatif/ 
Antiviral Tedaviler 

Destrüksiyon/ 
Eksizyon 
Tedavileri 

İmmünomodülatör 
Tedaviler 
(İmmünoterapi) 

Kombinasyon 
Tedavileri 

• Podofilin 
• Podofilotoksin 
• 5-FU 
• Sidofovir 

• Kriyoterapi 
• Topikal 

TCA/BCA 
• Elektrocerrahi 
• Ablatif lazer 

(CO2, PDL, Er-
YAG) 

• Fotodinamik 
tedavi 

Topikal: 
• İmikimod krem 
• IFN-ß jel 
• BCG krem 
İntralezyonel: 
• IFN 
• PPD, BCG 
• Mikobakterium w 
Sistemik: 
• IFN 
• Sinekateşin 

(Veregen) 

• Destrüktif/ 
Eksizyon   tedavileri 
            + 
• İmikimod 
• Sidofovir 
• Diğerleri 
 



Diğer kombinasyon tedavileri 

• Kriyoterapi+Sinekateşin/Podofilotoksin/Podofilin 

• Podofilin+TCA/IL IFN/İmikimod 

• Sistemik IFN+İzotretinoin 

• CO2 lazer+IL IFN 

• TCA+kriyoterapi 

• Lazer+BCG/İmikimod 

• Kriyoterapi+Podofilin+Sinekateşin 

• TCA+Kriyoterapi+Podofilin 

• TCA+Podofilin+Imikimod 

• TCA+Podofilin+Podofilotoksin 

 



Hasta Tarafından Uygulanan Tedaviler 
Tedavi Etki 

mekanizması 
Uygulama 
şeması 

Başarı 
Oranı (%) 

Nüks Oranı 
(%) 

Nüks 
Zamanı 

İmikimod 
%5 krem 

İmmünmodülatör 3 gece/hafta 
16 hafta 

35-68 
(55) 

6-26 
(20) 

10 hf-6 ay 

Podofilotoksin 
%0.5 sol,  
krem 
 

Sitotoksik 
Antimitotik 

2 kez/gün 3 
gün-4 gün 
ara, maks 4 
hafta 
>10 cm2/gün 
ve >0.5 
ml/gün 
kullanılmamal
ı 

45-83 
(70) 

13-50 
(30) 

8-12 hf 

Sinekateşin 
%10-15 
pomad 

Antitümör 
Antiviral 
Antioksidan 
İmmünmodülatör 

3 kez/gün 
12-16 hafta 
Maks. 250 mg 
 

47-59 
(55) 

7-11 
(5) 

12 hf 

5-FU 
%1 jel, %5 
krem 

Antitümoral 
Sitodestrüktif 

3 gece/hafta 
4 hafta 

45-50 
(45) 

50-60 
(60) 

8-12 hf 

İnetrferon jel İmmünmodülatör 2 kez/gün 
5 gün/hafta 
4 hafta 

44 21 6-10 hf 



Hekim Tarafından Uygulanan Tedaviler 

Tedavi Etki 
Mekanizması 

Uygulama 
Şeması 

Başarı 
Oranı (%) 

Nüks Oranı 
(%) 

Nüks 
zamanı 

Podofilin  
%20-25 sol 

Sitotoksik 
Antimitotik 

1 kez/hf, 3-6 
hf 
>10 cm2/gün 
ve >0.5 
ml/gün 
kullanılmam
alı 

23-72 
(60) 

23-65 
(40) 

8-12 hf 

Kriyoterapi Destrüksiyon 
Termal etkili sitoliz 

1-3 haftada 
bir 2-3 siklus 
6-10 hf 

70-88 
(80) 

21-42 
(30) 

1-3 ay 

TCA/BCA 
%80-90 sol 

Destrüksiyon 
Protein 
koagülasyonu 

1 kez/hf 
8-10 hf 

56-81 
(75) 

36-45 
(40) 

2 ay 

Elektrocerrahi Termal 
koagülasyon 

1-6 
uygulama 

94-100 
(80) 

18-55 
(22) 

3 ay 

CO2 lazer Ablasyon 2-3 
uygulama 

52-96 
(80) 

7-30 
(30) 

1-3 ay 

Cerrahi 
eksizyon 

Fiziksel doku 
uzaklaşması 

1-2 cerrahi 89-100 
(90) 

19-29 
(25) 

10-12 ay 



Kombinasyon Tedavi sonuçları 

Tedavi Başarı (%) Nüks (%) 

TCA+podofilin 62.3 Raporlanmamış 

Podofilin+kriyoterapi 72.5 Raporlanmamış 

IL IFN+podofilin 61 67 

Sistemik IFN+izotretinoin 60.9 0 

Kriyoterapi+Sinekateşin 28.6 7 

Kriyoterapi+podofilin+sin
ekateşin 

96.3 7.4 

Elektrokoterizasyon+sido
fovir 

100 2.7 

Monoterapiler 
 Başarı (5) Nüks (%) 

Hasta uygulamaları 45-70 5-60 

Hekim uygulamaları 60-90 20-55 



Tedavi  

• %100 etkili sonuç yok 

• Klinisyen tarafından uygulanan 3 tedaviden sonra anlamlı 
iyileşme yok ya da 6 tedavi uygulanmasına rağmen 6-12 
haftada tam iyileşme olmuyorsa alternatif veya kombine 
tedaviler uygulanmalı 

• Genel yanıt: %25-90 

• En yüksek başarı: kriyocerrahi, elektrocerrahi, 
antiproliferatifler ve kombinasyonlar 

• Tedavi sonrası 6-12 haftada nüks %20-35….75 

• En az nüks kombine tedavilerde (57-27) 
Ablatif yöntemler/cerrahi sonrası immünoterapi kombinasyonu: nüks oranı 
düşük 



İlk vizit 
Şüpheli lezyon 

Klinik tanı 

Anogenital verrü* 

Hayır  Biyopsi/PCR 

>5 adet 1-5 adet 

2 ay immünoterapi** Ablatif teknikler 

Ablatif teknikler 
(hala siğil varsa) 

Lezyonlarda iyileşme 

Arta kalan siğilleri tedavi 
etmek ve rekürrensi 

önlemek için 2. iki aylık 
immünoterapi 

Arta kalan siğiileri tedavi 
etmek ve rekürrensi 
önlemek için2 aylık 

immünoterapi 

Rekürrens 

Ablatif teknikler ve 
immünoterapi 

*Lokal TCA/kriyoterapi yapılamayacak kadar 
büyük lezyonlarda cerrahi 

**Bazı keratinize  lezyonlar mevcut olsa bile, 
tüm alanı tedavi etmek için özellikle 

keratinize olmayan lezyonların 
immünoterapi ile tedavi edilmesi 



Korunma 

• Sünnet 

• Güvenli seks 

• Aşı 



AŞI 

 

• HPV’nin major kapsid L1 proteininden saflaştırlıarak 

• DNA içermeyen, HPV tipine spesifik virüs benzeri partikül (VLP) 

• VLP’ler DNA içermediğinden enfeksiyon oluşturmaz 

 



Aşı  

• Bivalan 16,18                                               Cervarix (FDA 2009) 

• Kuadrivalan 6,11,16,18                              Gardasil (FDA 2006) 

• Nanovalan 6,11,16,18,31,33,45,52,58    Gardasil 9 (FDA 2014) 

 

 

 

• 6,11……genital verrü 

• 16,18…..Servikal Ca %70 

• 31,33,45,52,58  … Servikal Ca %20 



Aşı  

Firma GlaxoSmithKline Merck Merck 

Piyasa ismi Cervarix Gardasil, Silgard Gardasil 9 

L1 virüs benzeri 
partikül tipi 

HPV 16/18 HPV 6/11/16/18 HPV 
6/11/16/18/31/33
/45/52/58 

Çapraz reaksiyon HPV 31/33/45 HPV 31 Bilinmiyor 

Adjuvan Al-OH ve 3-
deasetil 
monofosforil lipid 
A 

AlOHPSO4 AlOHPSO4 
 



Aşı  

• Serviks sekresyonunda nötralizan antikor miktarını artırarak 
virusun içeri girmesini engeller 

 

• Antikor titresi, 
• Erkeklerde kadınlara göre daha yüksek (%99 vs 93) 

• Gençlerde daha yüksek (9-15 yaş kadın>16-26 yaş kadın) 

         <15 yaş 2 doz, >15 yaş 3 doz 

• 2 v aşı, 4 v aşıya göre daha yüksek 

• HPV ile daha önce karşılaşmamış kişilerde daha yüksek 



Aşıların Etkinliği 

• İki çok merkezli, geniş, çift kör, plasebo kontrollü çalışma 

 

16-26 yaş kadınlarda sonuçları: 

• HPV 16-18 ilişkili CIN 2/3 etkinliği %97 

• HPV 6,11,16,18 ile oluşan herhangi bir CIN için etkinliği %95 

• HPV 6,11,16,18 ilişkili genital siğillere etkinliği %99 

• HPV 6,11  ilişkili genital siğillere etkinliği %90 

 

• 24-45 yaş kadınlarda da etkin 

• HPV 16-18 ilişkili CIN2/3 için etkinlik %93 

 

 



Aşı Şeması 

• 15 yaşından önce 
2 doz,  0 ve 6-12 ayda, IM 

1. ve 2. doz arasında en az 4 hafta 

2. ve 3. doz arasında en az 12 hafta 

 

• 15 yaşından büyüklere 
3 doz Gardasil 0,2. ve 6. ay 

           Cervarix 0, 1. ve 6. ay 

 

• İmmun süprese kişilerde 
Yaştan bağımsız olarak 

3 doz, 0,1-2, 6. aylarda 

• Kaçırılan doz varsa, seriye tekrar başlamadan devam edilir. 
Meites E, at al. Human Papillomavirus Vaccination for Adults: Updated Recommendations of the Advisory Conmmittee 
on Immunization Practices. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68(32):698-702. 



HPV aşıları kime yapılmalı? 

ACIP ve CDC önerisi: 

• 11-12 yaş kız ve erkek çocuklar 

              Tercihen cinsel temas gerçekleşmeden 

• Telafi (catch-up) uygulama 

         Kadınlarda 13-26 yaş arası 

         Erkeklerde 13-21 yaş 

• Aşı öncesi Pap testi veya HPV DNA testi önerilmez 

• Gebelik testi gerekli değildir 

• 45 yaşına kadar yapılabilir? Üst yaş sınırı yoktur?         



HPV Aşıları Erkeklere 
Yapılmalı mı? 

 

• Erkeklerde anogenital verrüden koruyucu etkisi %90, 
anogenital (anal, penil) kansere karşı %74 koruyucu 

 

• Erkeklerin anogenital verrü bulaştırcılığını azaltıyor 

 

• Erkeklerde 4v ve 9v aşı öneriliyor 

• 11-12 yaş 

• 13-21 yaş arası catch up uygulama 



Aşı  

• HPV aşısı canlı aşı değildir, diğer aşıların etkinliğini ve 
güvenilirliğini etkilemez 

• DBT, hepatit B ve meningokok gibi aşılarla birlikte yapılabilir 

• Her aşı farklı kastan yapılmalıdır 

 

• HPV aşıları profilaktik aşılardır 

• HPV enfeksiyonunun hastalığa ilerlemesini önlemez 

• HPV enfeksiyonunun temizlenme süresini azaltmaz 

• HPV ile ilişkili hastalıkları tedavi etmez 



Aşı 

Daha önce aşılanmaya başlamış ya da tamamlamış olanlara  
HPV aşı yapılmalı mı? 

 

• Daha önce başlanmış ve devam eden aşılama şemasında 
tamamlayıcı olarak devam edilebilir 

• Tamamlanmış aşı şemasına korunmayı artırmak için eklenebilir 
(2 veya 3 doz) 

 

 

 

Dammea PV, Bonannib P, Boschc FX, et al. Use of the NonavalentHPV Vaccine in Individuals Previously Fully or Partially 
Vaccinated with Bivalent or Quadrivalent HPV Vaccine34 (2016) 757-761 



Aşı Koruyuculuğu 

• 2v ve 4v aşısı 10 yıl kadar etkili 

• Gardasil’in 8 yıl, Cervarix’in 9 yıl koruyuculuğu gösterilmiştir 

• Daha uzun çalışmalarda 14 yıla kadar koruduğu gösterilmiştir. 

 

• Primer aşı şemasından sonra rapel önerilmez 

• Antikor titrelerinde dalgalanma yok 

• Antikor seviyesinin aşılanan kadınların %99’unda ömür boyu 
devam edeceği öngörülmüştür. 



Aşı 

Aşılar arasında değişiklik yapılabilir mi? 

• Hangi aşıyla başlandıysa onunla devam edilmesi öneriliyor 

• İlk dozda hangisinin yapıldığı bilinmiyorsa , herhangi biriyle 
devam edilebilir 

 

 

Pap testi pozitif/serviks Ca olanlar aşılanmalı mı? 

• Diğer HPV tiplerinden korunmak için yine de aşı önerilir 

• Ancak serviks Ca olan  hastaya, aşının kendisini tedavi 
etmeyeceği söylenmelidir. 

• Emzirenlere de uygulanabilir 



Kontrendikasyonlar 

• Aşıya anafilaksi gelişenler 

• Gebelik 
      Bilmeden aşı yapılmışsa bir önlem gerekmez 

       Diğer dozlar uygulanmamalı 

       Doğumdan sonra sıfırdan başlanmalı 

       İki doz yapıldıysa 3.doz emzirme dönemine ertelenmeli ve 1 yıl içinde 

       yapılmalı 

• Çok ağır hastalarda ertele 

 

Hamilelik kategorisi B 



Aşı Yan Etkileri 

• Baş ağrısı (en sık), miyalji , ateş, bulantı 

• Lokal enjeksiyon reaksiyonları 
             Ağrı, ödem ve eritem (en sık) 

• Hipersensitivite 

     Ürtiker 2,6/100.000 

     Ortalama 17 gün içinde 

     Sonraki aşılara engel değil 

• Anafilaksi 0,1/100.000 

• Otoimmün hastalıklar 0,2/100.000 

    SLE, RA, skleroderma, dermatomyozit, vb… 

 

Eritema multiforme 
 



TEŞEKKÜRLER 


