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HPV 

• Küçük zarfsız   çift sarmal -DNA virüsü 

• Papillomaviridae  ailesi 

• 6  yapısal olmayan viral düzenleyici protein(E1, E2,E4,E5,E6, E7) 

• 2  yapısal   viral kapsid proteini (L1-L2) 

• E6 ve  E7 : viral onkojenler ,  konak hücre  tümör suppresör  proteinlerini(p53 ve pRb) 

inaktive eder ve konak hücrede apoptozisini engeller hücre ölümü durur. 

• E1 ve  E2:  viral replikasyon 

 



HPV 

• EN yaygın  cinsel yolla bulaşan enfeksiyon 

• 6 milyon kişi/ yıl(  9-13% dünya nüfusu enfekte )  

• CDC Raporu 2014:   ABD de 14 milyon yeni enfeksiyon/ yıl   

• Baş boyun yassı hücreli karsinomları ( HNSCCs) ve  Orofarengeal yassı hücreli karsinomları(OPSCCs) ile yakın birliktelik 

• Tonsil kriptleri / Dil kökü epitelinde HPV  16,   bu alanlarda  SCC  ile yakın ilişkilidir. 

• X13       orofarenks SCC riski 

• X4         oral kavite SCC   riski 

• Kreimer  et al( 2005) : 

‘’    Orofarengeal Ca %35.6’ sında  HPV DNA saptanmış ve bunların %87 si   HPV 16 olarak tespit edilmiştir. ’’  

 

 

 



 



BULAŞ  

• Direkt  horizontal  geçiş ( genital ve/veya oral  temasla  cinsel ilişki sırasında) 

      Cinsel ilişki yaşının düşmesi ( gençlerde ‘’ oral seks ‘in güvenli olduğu’’ 

inanışı)  

      Cinsel partner yaşının artması 

‘’Sanders et al : x10    risk of oral HPV in patients  > 20  sex partners compared 

to patients  < 3 partners’’ 

      Orogenital seksüel ilişki ( fellatio/ cunnilingus/ deep kisses)  

• Indirekt  horizontal  geçiş ( kontamine  medikal cihazlarla, …)  

• Vertical  geçiş ( transplasental, doğum sırasında, postpartum)  

 

 



BULAŞ  

 

 

 

• Epitelyal mikrolezyonlar 

• Bazal hücrelere virusun yerleşmesi  

• Tütün ve alkol kullanımı  :  HPV ile sinerjistik 

Viruse karşı doku  geçirgenliğini  artırmak  

Konak bağışıklık sistemini zayıflatmak  

• Kondom kullanımı VİRÜSE MARUZ KALMAKTAN KORUMAZ  

 



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 

• Bağışıklık baskılanması kötü prognostik  

•  HPV   replikasyon döngüsü intraselüler gerçekleştiğinden ve sitoliz yapmadığından , viral 

antijenin  bağışıklık sistemini tetiklemesi düşük orandadır.    

• Diğer viral enfeksiyonlara kıyasla  , HPV ye karşı  antikor ve selüler bağışıklık  cevabı  

genel olarak zayıftır . 



TANI  

• Jinekolojinin aksine, oral  lezyonlar sözkonusu olduğunda aşağıdaki başlıklarda  standart 

bir  tanısal protokol  henüz mevcut değildir.  

Örnek tipi ( histolojik örnek mi  vs eksfoliye hücreler mi?) 

Örnekleme metodu ( spatula ie kazıma, fırça veya oral gargara)  

Örneğin saklanması ( taze donmuş vs  formalin veya parafinde fikse edilmiş )  

 

 

 

 



TANI  

• Patognomonik Histoloji : 

‘’Diskeratoz, akantozis, bazal hiperplazi, koilositoz,  globular şekilli, büyük berrak sitoplazmalı, 

çevresi vakuolize sınırla çevrili piknotik çekirdekleri ile  karakterize koilositler .’’ 

• Nuklear Biyoloji Teknikleri :  hücrede  viral DNA yı tespite yönelik   

Polymerase Chain Reaction (PCR) , en sensitif  method ( E.g:  SPF10-LiPA system) 

 



TANı  

• Imünohistokimya: 

 HPV hayat dönüsünün  geç dönemlerinde üretilen kapsid proteinlerini tespit etmeye  

yönelik olduğundan  tanıda çok elverişli  değildir.  

En belirgin tanısal  imünhistokimyasal  marker  , p16(INK4) proteinidir . 

Fazla saptanması ,  oral ve genital alanda  yüksek Risk HPV ile ilişkilendirilebilir.  



TANı  

• Seroloji: 

Kullanışlı değil  

Serum(+)  geç olabilir ( 8-12 ay )  

Sonuçlar moleküler testlerle   körele olmayabilir.  

Kanda Antikorlar kısa sürede  düşebilir  

 



TANı  

• Normal mukoza( lezyon yok) varlığında  Tanısal  Tarama Yöntemi:  

10ML Cetylpyridinium chloride  solüsyonu ( veya  steril saline çözeltisi ) ağız çalkalama örneğinin moleküler 

biyoloji tekniği ile  çalışılması  ( eg: SPF10-LiPA) 

 İnvaziv değil 

 Uygulaması  kolay  

 Sensitif 

 Takipler için  tekrarlanabilir.   

• Anormal mukoza( lezyon+)  varlığında tanı :  

Dokunun Tanısal insizyonel  biyopsi ve   fresh frozen  ile çalışılması  



TANı  

• Pre-analytik  prosedürler( sample storage-Transport) 

Örneğin hızlı dondurulması( doku veya swab) :   pH değişimini  önlemek , bakteriyel 

üremeyi engellemek ve DNA degredasyonuna  engel olmak için max -20 C   

Örneğin özel DNA depolama solüsyonuna konması  

• Oral kanserlerde Genetik markerlar : 

Micro RNA ailesi( non-coding  RNAlar örneğin   miR-149 and miR-499 gibi ) oral kanser 

diferansiasyonu ile ilintili.  



HPV ORAL/OROFARENGEAL ENFEKSIYONLAR 

• Orofarenks mukozası  servikovajinal bölge ile 

benzerlikler  gösterir. 

• Haiff  keratinize yassı  hücreli epitel 

• Diferansiye olmamış   bazal  keratinositler 

• Tonsil kriptleri and dil kökü 



KLINIK OLARAK  BENıGN ORAL  LEZYONLAR 

• Asemptomatik egzofitik papiller lezyonlar: 

Verruca vulgaris ( HPV-2, HPV- 4) 

Squamous  papillomas ( HPV-6 , HPV-11)- EN SIK  

Condyloma accuminata ( HPV-6, HPV-11) 

Focal epithelial hyperplasia (Heck disease) ( HPV-13, HPV-32) - NADİR 

•  Dil / yumuşak damak/ dudaklar 

 

 

 



KLINIK OLARAK  BENıGN ORAL  LEZYONLAR 

VERRUCA VULGARıS SQUAMOUS PAPıLLOMA 



KLINIK OLARAK  BENıGN ORAL  LEZYONLAR 

CONDYLOMA ACCUMıNATA FOCAL EPITHELıAL HYPERPLASıA 



KLINIK OLARAK  BENıGN ORAL  LEZYONLAR 

• Düzgün yüzeyli veya verrüköz yüzlü, keratinizasyonuna  göre beyaz , pembe veya  kırmızı 

renkli 

• Tek veya multipl  

• Histoloji:  koilositozis and diskeratozis 

•  HPV 2,4 ,6, 11,13,32  en sık görülenleri . 

 

 

 



POTANSIYEL MALIGN LEZYONLAR 
POTENTıAL  MALıGNANT DıSORDERS( PMOD) 

• Onkojen proteinler  E6 and E7  erken karsinogenezde rol oynar 

• Apoptozisi engelleyerek hücrelerin çoğalma kapasitesini  artırır. 

•  PMOD %40.8’ inden fazlasında patogenezde  HPV 16 ve 18 rol oynar 

•  PMOD varlığında  HPV ile enfeksiyon  riski ise sağlıklı mukozaya kıyasla x4 kat artar. 

 

 



 POTANSIYEL MALIGN LEZYONLAR (PMOD) 

• Oral Leukoplakia (OL) 

• Proliferative verucous leukoplakia(PVL) 

• Oral erythroplakia (OE) 

• Oral Lichen Planus (OLP)  

 



 POTANSIYEL MALIGN LEZYONLAR (PMOD) 

Oral Leukoplakia (OL):  

• EN  YAYGIN 

• HPV enfeksiyon prevelansı sağlıklı mukozaya göre %20  

• Szarka  et al:  OL de HPV +  prevalansı %40.9  

Proliferative verucous leukoplakia(PVL): 

• Multifokal , rekürens ve neoplastik dönüşüme yatkınlık 

• HPV 16 + sıklıkla  , geçmiş terminolojide ‘’viroplasia’’ 

 

 

 

 



POTANSIYEL MALIGN LEZYONLAR (PMOD) 

ORAL LEUKOPLAKIA (OL) 

 

PROLIFERATIVE VERUCOUS 

LEUKOPLAKIA(PVL) 



POTANSIYEL MALIGN LEZYONLAR( PMOD) 

Oral erythroplakia (OE): 

• Major neoplastik risk ama  nadir  , literatür yetersiz 

• ‘’Syrjanen et al:  11 OE  olgusu HPV için araştırılmış ve  %54.4’ ü HPV 16+’’ 

Oral Lichen Planus (OLP) : 

• ‘’Syrjanen et al :  HPV enfeksiyon prevalansı   %5.12 ve en sık  HPV 16  

 

 



POTANSIYEL MALIGN LEZYONLAR( PMOD) 

ORAL ERYTHROPLAKIA (OE) ORAL LICHEN PLANUS (OLP) 



MALIGN LEZYONLAR  

Yassı Hücreli Karsinom ( SCC).:  

•  Oral kavitenin en sık malign tümörü 

• Lokal aggresif ve kötü prognoz , 5 yıllık sağkalım  %59.4-%67  

• Syrjanen et al:  HPV-16  enfeksiyonu SCC oropharynx   13x  daha sık   

                                                         SCC  oral             4x   daha sık  

• Oral kavitede mikrotravmanın en olası olduğu  yerler:Vermilion sınırı, sert damak, labial mukoza,labial kommissür 

• HPV ,  malign.  Oral kanserlerin ( SCC and verrucous Ca)’in %11’in de +  

•  Orofarenkste  en olası yerler: Dil kökü ve tonsil 

• HPV ,  malign .  Oropharyngeal kanserlerin  %47 ‘sinde + 

 

 



SCC MODELLERI  

• Yaşlı hasta( >60yrs) 

• risk faktörleri, ( tütün ve alkol) 

• Oral lezyonlar 

• Epidemiyolojik trend düşüşte( alkol ve tütün 

kampanyalarının başarısı? )   

• Fakat mortalite yine de yüksek  

• 3- yıllık sağkalım:  %46.2  

 

• Genç hasta (<40yrs) , sıklıkla erkek 

• Bilindik risk faktörlerinden bağımsız, ama 

seksüel alışkanlıklar ( partner sayısı, erken yaşta 

cinsel ilişki, orogenital  uygulamalar) ile korele 

• Orofarengeal lezyon 

• Epidemiyolojik trend artışta ama prognoz iyi  

• 3-yıllık sağkalım : %71-93 

• HPV enfeksiyon prevalansı:%37-72 

 

 

  





MALIGN LEZYONLAR  

SCC VERRUKÖZ KARSINOM 





MALIGN LEZYONLAR  

• Kim et al: ‘’   SCC lezyonlarının %94.1’inde HPV DNA entegre’’ 

• National Comprehensive Cancer Network( NCCN), güncellediği guideline içinde , HPV 

enfeksiyonu araştırmasını  orofarenks bölgesi  Baş Boyun SCC tümörlerinde tanısal ve 

terapötik protokoller arasına almıştır  :  

p16INK4 proteini İmmunhistokimyasal  olarak saptanması 

  HPV DNA biomoleküler saptanması 

• Ancak   HPV+ and HPV – SCC  olgularında terapötük yaklaşımlar henüz ayrılmamıştır . 

 

 

 

 



TERAPÖTIK PROTOKOLLER 

• HPV enfeksiyonun eradike eden veya lezyonun gerilemesini sağlayan aktif bir madde  henüz yoktur. 

• Lezyon yok , Ne yapmalı? …. Takip, tedavi gerekli değil  

• Takip:   ilk tespitten sonra her  8-12 ayda bir kontrol( bağışıklık sistemi hastalığı eradike edebilmişmi?). 

• Ne zaman ‘’Kalıcı’’? :  Aynı tip HPV genomunun   18-24 aydan fazla mevcut olması  

• Benign Lezyon mevcut , ne yapmalı ? ….cerrahi eksizyon ( eğer  sitotoksik veya imünmodulatuar ilaçların  topikal veya sistemik 

uyglamasına rağmen  cevap alınamadıysa) ve patolojik inceleme 

• Premalign lezyon veya  şüpheli  in situ  SCC lezyonu mevcut,  ne yapmalı?... 

Insizyonel biyopsi ve HPV araştırması, ardından tam eksizyon  ( farklı derecelerde displazi  varlığına  göre). 

Karsinom tanısı  mevcutsa, TNM sistemi  evrlemeine  göre uygun  terapötük yaklaşım . 

Lezyon eksizyonu, HPV eradikasyonu anlamına  gelmaz. Sağlıklı mukozanın herhangi bir yerinde olabilir . 

 

 



LEZYON ABLASYONU 

• Cerrahi eksizyon 

• Elektrokoter 

• Cryocerrahi  

• Laser 

• Fotodinamik terapi 



EKSIZYON 

•  Oral  lezyonlarda asıl tedavi 

•  Oral benign lezyonlar için küratif , rekürrens çok nadir 

• Patolojik inceleme için sağlam sınır bırakır. 

•  Oral prekanseröz lezyon eksizyonu   OSCC or an  OVC( oral verrucous carcinoma) 

olasılığını ekarte ettirmez. 

•  Premalign  lezyon( oral leukoplakia) eksizyonu sonrası rekürrens   takriben %30 

•  OVC eksizyonu sonrası rekürrens   %0-68 

•  OSCC eksizyonu sonrası rekürrens %64-84 



LAZER 

• CO2 laser oral lezyonlarda en sık kullanılan 

• Çevre dokulara minimal hasar. 

• Yüksek ısı  histolojik olarak patoloji örneğinin sınırlarını etkileyebilir. 

• Komplikasyon :  ağrı ,  mental  and lingual sinir parestezileri,  başağrısı, sialadenit, 

granulom oluşumu , kanama. 

• Blue diode  laser: Yeni teknik, dalga boyu    melanin and  hemoglobin  chromoforları 

tarafından emilir,  kesme kalitesi çok iyi , düşük ısı artışı, düşük histolojik artefakt riski, oral 

lezyonlarda kullanımı ? 

 



CRYOTERAPI 

• Nitrogen oxide   -20  ve   -30/-50  C arası 

• ‘’açık ’’  uygulama: swab veya  spray ile  . ‘’kapalı ’’  uygulama cryoprobe ile  

• Malign lezyonların  cryo işlemi  sonrası  tam regresyon için tıraşlama( shave excision)  gerekebilir. 

• Cerrahiye  göre  kansızdır ve sutür gerektirmez.  

• Basit, pratik ve hızlı uygulanabilir.  

• Özellikle bebekler, anksiyetesi olan hastalar ve diğer tedavi modaliteleri  kontrendike ise  tercih edilebilir  

• Dezavantaj: işlemin derinliğini kestirememek  lezyon rekürrensi ile sonuçlanabilir.   

• Komplikasyon:  ağrı, bül, vezikül, başağrısı, enfeksiyon , ateş and  nöropati. 



FOTODINAMIK TERAPI 

• Fotoduyarlı bir molekülün( 5-aminolevulinic acid, temoporfin, benzoporphyrin derivatives, 

tinethyletiopurpurin, talaporfin sodium)  PO , IV veya topiaklolarak  uygulanması ve 

dalgaboyunu  emmesi prensibine dayanır 

• Reaktif  oksijen molekülleri  and  serbest radikaller hücre hasarı oluşturur. 

• Avantaj:düşük maliyet, basit uygulama ve yan etkilerin az olması  

• Diğer konvensiyonel terapilerle  birleştirilebilir.  

• Minimal veya 0 skar , düşük rekürrens, ağrısız. 

 



KUANTIK MOLEKÜLER REZONANCE  
QUANTıC MOLECULAR RESONANCE(QMR) 

• Rezonans etkisiyle  kinetik enerji ve  sıcaklığı arttırmadan ( 45 C den düşük ısıda)  

moleküler bağları koparan bir akım oluşturur. 

• Hızlı insizyon 

• Örneğin sınırlarında minimal  artefaktlar  



TARAMA 

• HPV ilişkili oral ve orofarengeal kanserlerde  

en iyi tarama yöntemi: 

Görsel ve taktil  muayene ve lezyon varsa 

biyopsi 



ÖNLEM VE AŞı  

• Monovalent aşı ( HPV 16) 

• Quadrilateral  equivalent aşı ( HPV 6,11,16  and 18)-  2006 FDA onaylı:  

• Bivalent aşı (HPV 16 and 18) 

• Hedef: Seksuel aktifleşmemiş genç adolesanlar. 

• Sadece bireysel bağışıklama sağlamaz aynı zamanda   ‘’ flock-immunization’’(  vaccination of  at least %80 of population , 

causes reduced circulation of virus) sağlar  

• Bu yüzdeye ulaşmak için  , adolesan erkekler  de aşılanmalıdır. 

• Literatürde ,  bu aşıların  orofarenks ve oral SCC   insidansını azalttığını  gösteren yeterli çalışma yok . 

• Oral microbiota ( biofilm) : Günümüz dental işlemleri , peri-implantit ve periodontal enfeksiyonlar  ‘’dysbiosis’’e neden 

olabilir. Yani Faydalı  simbiontları azaltırken, HPV gibi patojen olanları arttırabilir.   

 




