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Amaç: Bu çalışma kadınların genital verru, servikal kanser ve human papilloma virüs
(HPV) aşısı hakkında bilgi ve tutumlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Yöntemler: Tanımlayıcı, kesitsel olarak planlanan bu araştırmada, dermatoloji polikliniğine
herhangi bir nedenle başvuran 18 yaş üzeri kadınlar çalışmaya alındı. Genital verru,
servikal kanser, servikal sürüntü testi, korunma yöntemi, HPV aşısı ve eğitime yönelik bilgi
ve tutumlarını değerlendirmek amacıyla 543 kadına 19 sorudan oluşan bir anket formu
doldurtuldu. Elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programı ile değerlendirildi.
Bulgular: Genital HPV hakkında yalnızca %16,6’sının (n=90) bilgisi varken bilgisi olan
katılımcıların sadece %38,9’unun (n=35) genital siğilin tedavisi hakkında bilgisi vardı.
Genital HPV hakkında bilgisi olan kadınların %61,1’inin (n=55) servikal kanser hakkında
bilgisi varken, %56,7’si (n=51) genital siğilin servikal kansere neden olabileceğini
biliyordu. Katılımcıların %25,8’i (n=140) vajinal sürüntü testini biliyordu ve %16,9’u (n=92)
daha önce sürüntü testi yaptırmıştı. Genital HPV hakkında bilgisi olan kadınların sadece
%26,7’si (n=24) genital siğilden korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi idi. Genital HPV
hakkında bilgisi olan katılımcıların %40’ı (n=36) prezervatifin bulaştan koruyucu olduğunu
düşünüyordu. Katılımcıların %68’i (n=369) HPV aşısını duymamıştı.
Sonuç: Çalışma sonuçları katılımcıların genital verru, servikal kanser, korunma yöntemleri,
tarama metotları ve HPV aşısı hakkında bilgi düzeylerinin çok düşük olduğunu
göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Genital verru, servikal kanser, human papilloma virüs aşısı, bilgi, tutum, kadın

Abstract
Objective: This study aims to evaluate the knowledge and attitudes of women on
genital warts, cervical cancer and human papilloma virus (HPV).
Methods: Women aged 18 years old and over, admitting dermatology outpatient clinics of
Konya Training and Research Hospital for any reason, were included in this cross sectional
descriptive study. A 19-question survey was administered to 543 women to evaluate their
knowledge and attitudes on genital warts, cervical cancer, smear test, protection methods,
HPV vaccination and education. The collected data were analyzed by SPSS 21.0.
Results: Only 16.6% (n=90) of the participants had information about genital HPV, among
them only 38.9% (n=35) had information about the treatment of genital warts. While
61.1% of women having knowledge about genital HPV (n=55) knew about cervical
cancer, 56.7% (n=51) knew genital warts might cause cervical cancer. 25.8% (n=140)
knew of vaginal smear test while 16.9% (n=92) had a smear test before. Only 26.7% of
women with genital HPV knowledge (n=24) knew prevention methods of genital warts.
40.0% of them (n=36) believed that condoms can protect them from genital HPV. 68%
(n=369) had never heard of HPV vaccination.
Conclusion: The study results showed that information level of the focus group is quite
low about genital warts, cervical cancer, protection methods, screening methods, and
HPV vaccination.
Keywords: Genital warts, cervical cancer, human papilloma virus vaccination,
information, attitude, woman

106

Saylam Kurtipek ve ark. Genital Verru. Turk J Dermatol 2016;10:105-9

Giriş
Human papilloma virüs (HPV) enfeksiyonları, cinsel yolla
bulaşan hastalıkların başında gelmektedir. Cinsel olarak aktif
kadın ve erkekler HPV enfeksiyonu ve ilişkili olduğu genital
verru ve kanser için risk altındadırlar. HPV enfeksiyonu,
cinsel aktivitenin başladığı ilk iki yıl içinde en yaygın olarak
görülür. Cinsel yaşamın erken yaşlarda başlaması ve birden
çok cinsel partnerin olması da HPV enfeksiyon insidansını
ve dolayısıyla servikal kanser insidansını artırmaktadır.
Servikal kanser önlenebilir bir hastalıktır ve yaklaşık olarak
hastalığın %70’inden HPV 16 ve 18 sorumludur. HPV deri
teması ile geçer ve kondom bu geçişi azaltabilir, ancak
tamamen HPV geçişini önleyemez (1,2). Toplumun, HPV
enfeksiyonu, geçiş şekli, servikal kanser, korunma yöntemleri
ve HPV aşısı hakkında bilgisi sınırlıdır (3,4). Toplum tarafından,
yüksek oranda kansere neden olabilen bir etkenin ve
korunma yöntemlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Çeşitli
çalışmalarla gösterilmiştir ki Türkiye’deki HPV prevalansı %2
ile %20 arasındadır (5). Türkiye’deki kadın cinsiyette görülen
kanser sıralamasında servikal kanser dokuzuncu sırada yer
almaktadır (6). Servikal kanser önlenebilir bir hastalıktır ve
neden başlıca HPV’nin onkojenik türleridir. HPV enfeksiyonu
en sık 16-20 yaşlarında görülür (7-9). Enfeksiyon çoğunlukla
kendiliğinden iyileşir, ancak bazen tam olarak iyileşmez ve
yıllarca o bölgede kalarak servikste prekanseröz lezyonların
oluşumuna yol açabilir. Bu durum uygun bir şekilde tedavi
edilmezse 20-30 yıl zarfında serviks kanserine dönüşebilir
(10). “Pap smir”, serviksteki hücre düzeyindeki değişiklikleri
tespit eden bir tarama metodudur ve servikal kanserden
korunmada temel olarak kullanılan bir yöntemdir. Kadınların
belli aralıklarla servikal taramalardan geçmesi gerekmektedir.
Gelişmiş ülkelerdeki tarama programlarının başarılı bir
şekilde yürütülmesi ile hastalık cerrahi aşamasına gelmeden
yakalanmakta ve gelişmekte olan ülkelerdeki 2. ve 3. sıradaki
yeri gelişmiş ülkelerde 10. sıraya gerilemektedir (11-14).
Genital siğil ve serviks kanserinden korunmada, cinsel yolla
geçiş gösteren hastalıklara karşı korunma (kondom kullanma
vb.), sigarayı bırakma, premalin lezyonların etkin takip ve
tedavisi ve son yıllarda HPV’ye karşı geliştirilen aşılar önem arz
etmektedir. Tüm dünyada servikal kanseri önlemek amacıyla
aşı çalışmaları yapılmış ve bazı aşılar geliştirilmiştir (15).
Servikal kanserden korunmak için öncelikle en önemli
etkenlerden olan HPV’nin toplum tarafından iyi bilinmesi,
taramaların zamanında yapılması, koruyucu önlemlerin
alınması ve kız çocuklarının erken dönemde aşılanması
gerekmektedir (16).
Çalışmamızın amacı dermatoloji polikliniğine başvuran
kadınların HPV enfeksiyonu, korunma yöntemleri, servikal
kanser ve sürüntü testi, HPV aşısı hakkında bilgi ve
farkındalıklarını değerlendirmektir.

Yöntemler
Kesitsel tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışmaya,
dermatoloji polikliniğine herhangi bir nedenle başvuran ve
18 yaş üzeri kadınlardan çalışmaya katılmayı kabul edenler
dahil edildi. %95 doğrulukla örneklem büyüklüğü en az
500 kadın olarak belirlendi. Aktif psikiyatrik hastalığı olan,
okuma-yazması olmayan ve zihinsel gelişme problemleri

olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışma için yerel etik
kurul onayı alındı. Tüm hastalardan yazılı ve sözlü onam
alınarak, hastalara araştırmacılar tarafından hazırlanan,
sosyodemografik özellikler, genital verru, tedaviler, korunma
yöntemleri, tarama metodu, HPV aşısı ve eğitim ile ilgili,
araştırmacılar tarafından literatürdeki benzer çalışmalar
gözden geçirilerek hazırlanan 19 soruyu içeren bir anket
formu doldurtuldu. Bu form ile; katılımcıların HPV’yi duyup
duymadıkları, bulaşma yolları, sebep olduğu hastalıklar, HPV
hakkındaki bilgileri nereden aldıkları, korunma yöntemleri,
HPV aşısını duyup-duymadıkları, kızlarına yaptırmak isteyip
istemedikleri ve eğitim ihtiyaçları sorgulanmıştır. Anket
formundaki cevaplar evet, hayır ve fikrim yok şeklinde üç
şıktan oluşmaktaydı.
Uygulama öncesinde hekim tarafından tüm katılımcılara
araştırmanın amacı ve anketlerin nasıl doldurulacağı hakkında
açıklama yapılmış ve anket formlarının doldurulması yaklaşık
15-30 dakika sürmüştür.
Elde edilen veriler “Statistical Package for the Social Sciences”
(SPSS Inc, Chicago, USA) 21.0 paket programı ile değerlendirildi
ve tanımlayıcı, frekans, merkezi dağılım ve yaygınlık ölçütleri
ve karşılaştırmalar için ki kare, korelasyon analizleri yapıldı. Bu
analizlerde p<0,05 düzeyi anlamlı kabul edildi.

Bulgular
Çalışmaya katılan 543 kadının yaş ortalaması 31,92±10,90
idi. Katılımcıların %40,5’i (n=220) ilkokul, %13,1’i (n=71)
ortaokul, %17,5’i (n=95) lise, %28,9’u (n=157) üniversite
mezunuydu. %61,7’si (n=335) evli, %38,3’ü (n=208) bekardı.
Genital HPV hakkında %16,6’sının (n=90) bilgisi var iken,
%83,4’ünün (n=453) bilgisi yoktu. Bilgisi olanların %25,6’sı
(n=23) medyadan, %50’si (n=45) sağlık kuruluşlarından,
%13,3’ü (n=12) aile bireylerinden, %11,1’i (n=10) eğitim
kurumlarından bilgi edinmişti. Bilgisi olan katılımcıların
%38,9’unun (n=35) genital siğilin tedavisi hakkında da
bilgisi vardı. Genital HPV hakkında bilgisi olan kadınların
%61,1’inin (n=55) servikal kanser hakkında bilgisi vardı,
%56,7’si (n=51) genital siğilin servikal kansere neden
olabileceğini biliyordu.
Katılımcıların sadece %25,8’i (n=140) vajinal sürüntü
testini biliyordu ve %16,9’u (n=92) daha önce sürüntü testi
yaptırmıştı. Genital HPV hakkında bilgisi olanların %27,8’i
(n=25) daha önce sürüntü testi yaptırmıştı. Genital HPV
hakkında bilgisi olan kadınların sadece %26,7’si (n=24)
genital siğilden korunma yöntemleri hakkında bilgi
sahibi idi. Genital HPV hakkında bilgisi olan katılımcıların
%40’ı (n=36) prezervatifin bulaştan koruyucu olduğunu
düşünüyordu. Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkları (sifiliz,
hepatit C ve AIDS) tüm katılımcıların %69,1’i (n=375), genital
HPV hakkında bilgisi olan kadınların %81,1’i (n=73) biliyordu.
Katılımcıların HPV aşısı farkındalığı ile ilgili bilgileri Tablo 1’de
görülmektedir. Katılımcıların kızlarına aşı yaptırma ile ilgili
yaklaşımları Grafik 1’de görülmektedir.
Yaş, medeni durum ve eğitim düzeyleri ile genital siğil hakkında
bilgi sahibi olmanın ve tedavisini bilmenin istatistiksel açıdan
anlamlı bir ilişkisi yoktu (p>0,05). Eğitim düzeyleri ile vajinal
sürüntü testini bilmek arasında istatistiksel açıdan anlamlı
bir ilişki yokken (p=0,62) hem medeni durum hem de yaş
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ile vajinal sürüntü testini bilme arasında istatistiksel açıdan
çok anlamlı bir ilişki vardı (p<0,001). Daha önce sürüntü
testi yaptırma ile eğitim, medeni durum ve yaş arasında

da istatistiksel açıdan çok anlamlı bir ilişki vardı (p<0,001).
Genital siğilin kansere neden olabildiğini bilme ile eğitim
düzeylerinin istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkisi yokken, yaş
ve medeni durumla istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardı
(p<0,05) (Tablo 2).
Katılımcıların yaş ve eğitim düzeyleri arasında pozitif
yönde orta düzeyde anlamlı bir korelasyon vardı (r=0,531,
p<0,001). Katılımcıların yaş ve medeni durumları arasında
pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir korelasyon vardı
(r=0,526, p<0,001). Katılımcıların yaş, eğitim ve medeni
durumları ile bilgi ve yaklaşımlarının korelasyon analizi Tablo
3’te görülmektedir.

Tartışma

Grafik 1. Katılımcıların kızlarına aşı yaptırma ile ilgili
düşünceleri
HPV: Human papilloma virüs

Bu çalışmada 18 yaş üzeri kadınların genital verru,
servikal kanser, sürüntü testi, korunma yöntemi, HPV
aşısı ve eğitime yönelik bilgi ve tutumları değerlendirildi.
Çalışmaya katılanların büyük bir bölümünün genital
verrukayı tanımadıklarını, HPV virüsünün servikal kansere
neden olduğunu bilmediklerini tespit edildi. Yine büyük
bir oranda katılımcıların servikal kanserden korunma
yöntemi ve başarı oranları hakkında bilgi sahibi olmadıkları

Tablo 1. Human papilloma virüs aşısı farkındalığı
Evet
n (%)

Hayır
n (%)

HPV aşısını duydunuz mu?

174 (%32)

369 (%68)

HPV aşısı oldunuz mu?

14 (%2,6)

529 (%97,4)

HPV aşısının servikal kanserden koruduğunu biliyor musunuz?

57 (%10,5)

486 (%89,5)

Daha önce HPV enfeksiyonu, HPV aşısı ve servikal kanser hakkında eğitim aldınız mı?

18 (%3,3)

525 (%96,7)

HPV enfeksiyonu, HPV aşısı ve servikal kanser hakkında eğitim almak ister misiniz?

376 (%69,2)

167 (%30,8)

HPV: Human papilloma virüs

Tablo 2. Human papilloma virüs ile ilgili bilgilerinin yaş, medeni durum ve eğitim düzeyi ile ilişkisi
p değeri
Eğitim düzeyi

Medeni durum

Yaş

Genital siğil hakkında bilginiz var mı?

0,127

0,409

0,098

Genital siğil tedavisi hakkında bilginiz var mı?

0,367

0,484

0,252

Vajinal sürüntü testini biliyor musunuz?

0,608

<0,001

<0,001

Daha önce vajinal sürüntü testi yaptırdınız mı?

0,005

<0,001

<0,001

Genital siğilin servikal kansere neden olabileceğini biliyor musunuz?

0,499

0,020

0,029

Genital siğilden korunma yöntemlerini biliyor musunuz?

0,418

0,538

0,862

Kondom genital siğilden %100 korur mu?

0,027

0,002

0,889

Diğer CYBH (sifiliz, hepatit C, AIDS) biliyor musunuz?

<0,001

0,160

0,413

HPV aşısını duydunuz mu?

<0,001

0,019

0,081

HPV aşısı oldunuz mu?

0,868

0,234

0,170

HPV aşısının servikal kanserden koruyabildiğini biliyor musunuz?

0,064

0,962

0,055

Kızınıza HPV aşısı yaptırmayı düşünür müsünüz?

0,266

0,944

0,520

Daha önce HPV enfeksiyonu, HPV aşısı ve servikal kanser hakkında eğitim aldınız mı?

0,799

0,659

0,582

HPV enfeksiyonu, HPV aşısı ve servikal kanser hakkında eğitim almak ister misiniz?

0,062

0,698

0,007

HPV: Human papilloma virüs, CYBH: Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
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saptandı. Sifiliz, hepatit C ve AIDS gibi cinsel yolla geçen
diğer hastalıklar hakkında katılımcıların bilgi düzeyleri
yüksekti. Ancak %90’ı HPV aşısı ve aşının servikal kanserden
koruyuculuğuna dair bilgiye sahip değildiler. Tüm bu
konularla ilgili olarak da katılımcıların %69,2 oranında
eğitim almak istediklerini saptadık.
Literatürde HPV, servikal kanser, “pap smir”, HPV aşısı ve eğitim
desteği ile ilgili konularda farklı çalışmaların bulunmasına (1720) rağmen kadınların tüm bu konularla ilgili farkındalıklarını
araştıran çalışma sayısı nadirdir.
Pınar ve ark.’nın (21) polikliniğe başvuran 471 kadına yaptıkları
anket sonucuna göre bu kadınların %57,7’si aşıyı duyduğunu
belirtmiştir. Bu çalışmada dikkat çeken bir diğer unsur da
kadınların %42,9’unun serviks kanseri ile ilgili bilgiyi medya
aracılığıyla, %25,7’sinin sağlık personelinden edindikleri,
%72,6’sının ise bu bilgiyi yetersiz gördüklerini belirtmişlerdir.
Tarwireyi ve ark. (22) 2003 yılında hemşireler üzerinde
yaptıkları çalışmada, %86,6’sının HPV’nin serviks kanseri
için risk etmeni olduğunu bilmedikleri saptanmıştır. Bizim
çalışmamızda ise; HPV hakkında bilgisi olan olgulardan
yalnızca %34,2’si HPV’nin serviks kanserine sebep olduğunu
bilmektedir. Bütün katılımcılar göz önüne alındığında;
HPV’nin serviks kanserine neden olduğunu bilenlerin oranı
%6,8 gibi çok düşük bir oranda kalmıştır.
Ülkemizden Yilmazel ve Duman (23), üniversite birinci ve
son sınıf öğrencilerinin genital HPV, servikal kanser ve HPV
aşısı hakkında bilgi ve farkındalıklarını değerlendirdikleri
çalışmada akademik derecenin servikal kanser hakkındaki
bilgi düzeylerini etkilediğini, ancak yine de 1. sınıf ve 4.
sınıftaki öğrencilerin her ikisinde de hastalık hakkındaki bilgi
düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Diğer ülkelerde
yine öğrenciler üzerine yapılan benzer çalışmalarda da benzer
sonuçlar elde etmişlerdir. Kız öğrencilerden ileride kızlarına
HPV aşısı yaptırmayı planlayanların düşük oranda oldukları
saptanmıştır. Biz çalışmamızda; eğitim düzeyleri ile hastalık,
korunma yöntemi ve aşı hakkındaki bilgi düzeyleri arasında
bir ilişki tespit etmedik.
Ozsurekci ve ark.’nın (24) Türk pediatristler arasında yaptığı
HPV ve immünizasyon ile ilgili bilgi ve farkındalık çalışmasında;
katılımcıların çoğunluğunun HPV enfeksiyonunun cinsel yolla

geçen hastalık olarak bildiklerini ancak %51’inin kondomun
enfeksiyona karşı korunmada %100 etkili bir yöntem olarak
düşündüklerini saptamışlardır. Katılımcıların çoğunluğu
(%75) kız çocuklarına HPV aşısını önerebileceklerini,
bununla ilgili olarak da %71’inin HPV aşısının Ulusal Aşılama
Programına dahil edilmesi hususunda hemfikir olduklarını
tespit etmişlerdir (24). Çalışmamızda kadınların %43’ü
kızlarına HPV aşısı yaptırmayı düşünmedikleri, %25’inin de
net bir fikirlerinin olmadığını saptadık.
Gerend ve Magloire (25) üniversite öğrencilerinin HPV
enfeksiyonu hakkında bilgi ve farkındalığını değerlendirdiği
bir çalışmada, kadınların erkeklerden daha yüksek bilgi
ve farkındalıkları saptanmış. Cinsel olarak aktif ve multipl
partneri olanlarda daha yüksek oranda risk gözlemlemişler.
Daha genç katılımcıların ve erkeklerin bilgi düzeylerinin
düşük olduğunu, Afrika/Amerikalı öğrencilerin HPV eğitimine
daha ilgili olduklarını ve cinsel olarak aktif, birden fazla
cinsel partneri olan kadınların HPV aşısına daha fazla ilgileri
olduğunu tespit etmişlerdir. Bizim çalışmamızda; genital
siğilin servikal kansere neden olabildiğini bilme ile eğitim
düzeyleri açısından bir ilişkisi yokken, yaş ve medeni durum
arasında anlamlı bir ilişki vardı.
Kim (26), 19-60 yaş arası Koreli bireylerde yaptığı HPV
enfeksiyonundan korunma üzerine bilgi, farkındalık ve
davranış çalışmasında katılımcıların farkındalıklarının çok
düşük olduğunu tespit etmiştir. Bunun yanı sıra kadınların
erkeklere göre daha fazla bilgiye sahip olduklarını saptamıştır.
Bu çalışma ile Kim (26), Kore’deki genel toplumun HPV ve
ilişkili servikal kanser hakkında çok düşük seviyede bilgi sahibi
olduklarını ve katılımcıların %95’inin HPV hakkında eğitim
ihtiyacının gerekli olduğunu belirttiklerini ortaya koymuştur.
Biz de çalışmamızda kadınların %69,2’sinin genital verru,
servikal kanser, korunma yöntemleri ve HPV aşısı hakkında
eğitim almak istediklerini tespit ettik.
HPV aşısının koruyuculuğu açıkça ortaya konmasına
rağmen yapılan araştırmalar genel toplumun bu konudaki
bilgisinin sınırlı olduğunu göstermiştir. Bir çok çalışmada
toplumun HPV aşısı hakkında çok fazla bilgi sahibi
olmadığı gösterilmiştir (27-31). Çalışmamızın yalnızca
kadınlarda ve sadece 3. basamak bir sağlık kuruluşunun
dermatoloji polikliniğe başvuran olgu grubunda yapılmış

Tablo 3. Katılımcıların yaş, eğitim ve medeni durumları ile bilgi ve yaklaşımlarının korelasyonları
Yaş

Eğitim

Medeni durum

r

p

r

p

r

p

Vajinal sürüntü bilme

0,259

0,000

0,213

0,000

0,213

0,000

Daha önce vajinal sürüntü testi yaptırma

0,338

0,000

0,305

0,000

0,305

0,000

Genital siğilden korunma bilgisi

0,033

0,442

0,034

0,434

0,034

0,434

Genital siğilin kanser neden olduğunu bilme

0,143

0,001

0,100

0,020

0,100

0,020

Kondom HPV’den korur

-0,017

0,687

0,114

0,008

0,114

0,008

Cinsel yolla bulaşan hastalık bilgisi

-0,012

0,779

-0,060

0,161

-0,060

0,161

HPV aşısını duyma

0,019

0,658

0,100

0,019

0,100

0,019

HPV aşısı yaptırma

0,068

0,111

0,63

0,142

0,063

0,142

Eğitim almak isteme

-0,029

0,495

0,017

0,698

0,017

0,698

HPV: Human papilloma virüs
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olması araştırmanın kısıtlılıkları arasında sayılabilir. Bu
sebeple sonuçlarımızın tüm Türkiye’ye genellenemeyeceği
düşüncesindeyiz. HPV enfeksiyonu ve aşısı hakkında,
Türkiye genelinde yapılacak daha geniş ölçekli çalışmalara
gereksinim vardır.
Sonuç
Diğer çalışmalarla benzer şekilde biz de çalışmamızda
kadınların büyük bir bölümümün genital HPV, bu etkenin
servikal kansere neden olması, servikal kanserden korunma
yöntemleri ve HPV aşısı hakkında bilgi düzeylerini düşük
bulduk. Ancak çalışmamızda, katılımcıların çoğunluğunun
önlenebilir bir hastalık olan servikal kanser ve korunma
yöntemleri hakkında eğitim almak istedikleri sonucuna vardık.
Bu amaçla toplum geneline ulaşılarak HPV enfeksiyonu, genital
verru, servikal kanser ve aşılama ile ilgili seminerlerin verilmesi
ve farkındalığın artırılması gerektiğini düşünmekteyiz.
Etik
Etik Kurul Onayı: Kurul onay no: 70632468-050.01.04/2015/181
ile alınmıştır, Hasta Onayı: Tüm hastalardan hasta onam formu
alınmıştır.
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