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Nobelpris i 2008
• Zur Hausen 1970: oppdaget linken mellom HPV og
livmorhalskreft; Nobelprisen i 2008

• 1980: HPV 16 og 18 isolert fra livmorhals biopsier
• HPV som årsak til livmorhalskreft blitt grundig beskrevet
• 2006: Vaksine mot de mest kreftfremkallende HPV typer

Humant papillomavirus(HPV) er årsaken til livmorhalskreft
• Persistent infeksjon med seksuelt overførbart høy-risiko
kreftfremkallende HPV virus er viktigste årsaksfaktor for å
utvikle livmorhalskreft, dvs 99.9 % (Walboomers JM, et al, J Pathol 1999)
• 150 forskjellige HPV genotyper kan infisere mennesker
-14 høy-risiko HPV er assosiert med
livmorhalskreft
- HPV 16 og 18 er årsaken til 70% av alle
livmorhalskreft tilfeller
• HPV 16 årsak til økende andel av kreft i hode/hals region og
kreft i andre anogenitale områder
• Lav-risiko HPV 6 og 11 forårsaker 90% av kondylomer
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Kvinnelige Kjønnsorganer

Cervikal Neoplasia

Phylogenetisk tre - HPV familien

www.sciencedirect.com
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Phylogenetisk tre - evolusjonære sammenheng mellom HPV typer

Doorbar, J et al, Vaccine (2012)

Adapted from: Cid-Arregui, A et al, Open Virol J, 2009. 3
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Tumor suppressor proteinet p53:
Regulerer celle syklusen ved binding til
DNA
Hindrer at mutasjoner overleveres til datter
celler ved at celledeling stoppes gjennom
DNA reparasjon og naturlig celledød
(apoptose)

Telomerase styrer antall
celledelinger og
deaktiveres når cellen
differensieres
Retinoblastomaproteinet pRb
En negativ regulator av
E2F transkripsjonsfaktorer

pRb regulerer overgangen av
celledelingsfasen G1 til S fase

Positiv regulator av Cyclin avhengig
Kinase (CDK) som styrer de forskjellige
fasene i cellesyklusen og overgangen
mellom disse

www.kv.k12.in.us/moodle

E6 og E7 onkogene virusproteiner
• E6 degraderer p53 og hindrer naturlig celledød ved
DNA mutasjon
• E6 aktiverer telomerase for å hindre differensiering
• E7 binder seg til pRb og opphever funksjonen av
cellesyklus kontrollpunkt G1 til S-fase
• HPV påvirker forsvarsmekanismene en celle har for
å hindre at ødelagt DNA overføres til datterceller
• Transformert, udødelig celle med ukontrollert
celledeling som overfører ødelagt DNA til
datterceller
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HPV nedsetter immunrespons
• Virus oppformeres inni keratinocytter og frigjøres på
celleoverflaten sammen med modne celler
• HPV sin livssyklus fremkaller derfor ingen faresignal
som kan varsle immunsystemet
• HPV nedregulerer interferon syntese og signalisering
og hindrer dermed aktivering av det spesifikke
immunforsvaret
• E7 oncoprotein undertrykker ekspresjon av MHC I
antigen og svekker dermed utvikling av cytotoksiske
T-celler

HPV infiserte celler med ekspresjon av E6 og E7
onkogener

På epiteloverflaten avstøtes modne HPV
viruskopier sammen med differensierte
keratinocytter

I differensieringsfasen er det en sterk
oppregulering av antall viruskopier.
Ekspresjonen av E6 og E7 øker og
samtidig uttrykkes andre virusgener (E1,
E2, E4 og E5) og til slutt L1 and L2
I celledelingsfasen er det ingen
oppformering av virus og ekspresjon av E6
og E7 er lavt
HPV virus infiserer det basale cellelaget
Adapted from Doorbar, J et al, Vaccine (2012)
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HPV indusert utvikling av kreft
Cytologi
PAP utstryk
(Bethesda)
Histologisk
Biopsi

Epiteloverflaten

Suprabasale cellelag

Basale cellelag
Basalmembranen
Stroma

Woodman SI et al, NATURE REVIEWS, 2007

Cervix diagnostikk med cytologi

https://www.slideshare.net
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HE

Ki67

p16

Normal

CIN1

CIN 2

CIN 3

Nasjonalt Screeningprogram i Norge
• Siden 1995 organisert screening for
livmorhalskreft med celleprøve hvert 3. år for
kvinner 25-69 år
• Organisert screening har redusert forekomst og
dødelighet av livmorhalskreft med 30%
• HPV testing implementert som
sekundærscreening metode i 2005 for kvinner
med ASCUS og LSIL cytologi har medført
oppdagelse av flere høy-gradige forstadier
Haldorsen, T et al, Acta Oncologica, 2015
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Screening for livmorhalskreft
• Cytologi screening er mer spesifikk enn HPV
testing men mindre sensitiv
• Siden 2015 utprøving av HPV primærscreening
i fire fylker for en gruppe kvinner 34-69 år
• Kjennskap til HPV status øker sensitivitet for
cytologi mens spesifisiteten er uforandret
•

(Wright T.C, et al , Am J Clin Pathol , 2016)

• HPV testing anbefales ikke for yngre
aldersgrupper på grunn av lav spesifisitet

Utvikling og forekomst - HPV infeksjon → høygradig CIN → kreG

Schiffman M and Castle PE, N Engl. J Med. 2005

9

08.06.2017

Epidemiologi
• Risiko for HPV infeksjon er stor i forhold til
risiko for utvikling av kreft
• 70% av alle kvinner har en HPV infeksjon en
gang i løpet av livet
• Ca 10 % av disse persisterer i 1-3 år med
påfølgende risiko for å utvikle CIN2-3 og kreft
• Mange seksuelt aktive kvinner <25 år har
forbigående HPV infeksjon
• Infeksjon med «12 andre HPV» bør også følges
opp

Castle PE, et al. BMJ 2009;339:b2569
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HPV påvisning
• HPV kan ikke dyrkes i kultur og det finnes ikke serologiske
tester som gir en sikker påvisning av en HPV infeksjon
• HPV tester som er i bruk påviser DNA, mRNA eller
proteiner fra viruset
• HPV tester kan brukes til forskjellige formål:
— Påvise sykdom eller risiko for sykdom
— Oppfølging etter behandling
— Epidemiologisk – prevalens av spesifikke HPV typer
— Vaksineoppfølging – kartlegge beskyttelsen av
vaksine

Insidens av CIN3+ pr 10 000

HPV primærscreening
• HPV primærscreening for en gruppe kvinner
>34 år innført våren 2015 i Hordaland,
Rogaland, Sør- og Nord-Trøndelag
• Kumulative insidens for høygradig CIN i en
multinasjonal studie av >24 000 kvinner fra 6
europeiske land med 6 års oppfølging
Antall måneder siden første screening
Tidsintervall
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HPV deteksjon
• DNA/RNA isoleres fra væskebasert celleprøve
eller fra biopsimateriale
• Negativ kontroll for å utelukke kontaminering
av prøvemateriale
• Intern kontroll for adekvat DNA/RNA kvalitet i
prøvemateriale for å oppdage uegnede prøver
• Positiv kontroll for å utelukke feil med
amplifisering og deteksjon

Automatiserte HPV metoder i screening for
livmorhalskreft
• Cobas4800 (Roche) påviser DNA fra 14 høy-risiko
HPV – FDA godkjent
• HC2 (Qiagen) påviser DNA fra 13 høy-risiko HPV –
FDA godkjent
• Cervista (Hologics) påviser DNA fra 14 høy-risiko HPV
– FDA godkjent
• Abbott RealTime HPV test påviser DNA fra 14 høyrisiko HPV – CE merket
• Aptima (Genprobe) påviser E6 og E7 mRNA fra 14
høy-risiko HPV – FDA godkjent.
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Automatiserte HPV metoder i screening for
livmorhalskreft
virus
DNA

virus
mRNA

Antall
FDA/CE
høy-risiko
godkjent
HPV

Intern
DNA/RNA
kontroll

Metode

Geotyping
HPV 16/18

Cobas
4800
(Roche)

Ja

Ja

14

FDA

Abbot
RealTime
HPV

Ja

Ja

14

FDA

HC2
(Qiagen)

Nei

Ja

13

FDA

Nei

Cervista
(Hologics

Nei

Ja

14

CE

Ja

Aptima
(Genprobe)

Nei

Ja
Ja

Hybrid Capture 2

Ja

14

FDA

Ja

Automatiserte HPV metoder
• Automatiserte HPV metoder påviser kun høyrisiko HPV virus
• Noen metoder påviser delvis genotyping av
HPV 16 og 18
• 12 andre høy-risiko HPV genotypene påvises
kvalitativt som en samlet gruppe
• HPV genotyping metoder påviser både lav- og
høy-risiko virus
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HPV deteksjon med DNA tester
• DNA tester påviser at DNA virus er tilstede i
prøven
• Cobas4800 (Roche) og Abbott RealTime
påviser konserverte DNA sekvenser på L1
genet med multiplex realtime PCR
• Amplifisering og deteksjon skjer simultant
• Humant β-globin påvises som intern kontroll
på adekvat DNA i prøven

HPV deteksjon med DNA tester, forts.
• Hybrid Capture 2 High-Risk – HC2 (Qiagen) påviser
virus ved hybridisering av RNA prober rettet mot
DNA fra 13 høy-risiko virus
• RNA-DNA hybridene detekteres med ALP
konjugerte antistoff og chemiluminiscens signaler
• Cervista (Hologics) påviser HPV DNA med signal
amplifisering av spesifikke sekvenser og deteksjon
med fluorescence signaler (Invader® chemistry)
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HPV mRNA test
• mRNA tester påviser et aktivt virus
• Aptima (Genprobe) påviser E6 og E7 mRNA fra
14 høy-risiko HPV
• Amplifiserte produkter påvises etter
hybridisering til chemiluminiscens merkede
prober

Klinisk positiv og negativ prediktiv verdi
• Høy positiv prediktiv verdi betyr at de fleste kvinner
som blir påvist som HPV positiv har CIN2-3
• Høy negativ prediktiv verdi betyr at de fleste kvinner
som blir påvist som HPV negativ ikke har CIN2-3
• Realtime PCR metodene Cobas 4800 og Abbot har
høyere NPV enn HC2 og Cervista men lavere PPV
• Aptima har like høy NPV som Cobas og Abbot og
høyere PPV
• HPV test sammen med cytologi bestemmer om
kvinner skal henvises til å ta biopsi
Rebolj, M et al, PLOS ONE, 2016 og Boers A et al, PLOS ONE 2014 og
Park Y, J et al, J. Clin. Microbiolology 2012
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Valg av HPV test
• Høy analytisk sensitivitet for å unngå falskt negative
prøver
• Viktig med høy spesifisitet for å påvise den gruppen
kvinner som trenger oppfølging med biopsi
• Delvis genotyping av HPV 16 og 18 kan brukes for å
stratifisere kvinner med høyest risiko
• Intern kontroll viktig for å påvise uegnede prøver
med lavt antall celler
• Automatisering viktig for å håndtere et stort antall
prøver

HPV virus og andre typer kreft
• HPV er årsak til 50% av vulvakreft
• HPV16 i økende grad årsaken til utvikling
av kreft i tonsille/orofarynks, munnhule og
anus blant menn (Gillison, M.L et al, J Clin Oncol, 2015)
• I USA økning av HPV induserte hode-hals
krefttilfelle fra 21% før 1990 til 65% etter
2000
• Bedre overlevelse for HPV positive enn
HPV-negative svulster i hode/hals region
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HPV genotyping
• HPV genotyping av alle høy-risiko og de fleste lavrisiko HPV virus som infiserer humant mucosavev
• HPV genotyping for å validere resultat av
automatisert HPV testing
• HPV genotyping ved epidemiologiske
undersøkelser for å kartlegge forekomst i en
populasjon
• HPV genotyping ved diagnostikk av biopsier fra
hode/halsregion og anogenitale områder med
papillomer i vevet og ved mistanke om kreft

HPV genotyping metoder
PCR
basert

Deteksjon med
Hybridisering

Antall HPV
genotyper

Linear Array
LA (Roche)

Ja

Line blot

37

InnoLipa
(Fujirebio)

Ja

Line blot

Clart HPV2
(Genomica)

Ja

Microarray

35

Nei

Ja

DNA-chip

24

Nei

Metode

PapilloCheck
(GreinerBio-one)

Anyplex™ II
(Seegene)

Ja

digene HPV
Genotyping LQ
Test (Qiagen)

Ja

18

Automatisert
Hybridisering
Nei

32

28
Luminex
XMap

Deteksjon
Realtime PCR

Ja

Ja
Ja
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Takk for oppmerksomheten!
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