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İnsan Papilloma Virüsü ve Mesane Kanseri İlişkisi
Relationship Between Human Papilloma Virus and Bladder Cancer
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Abstract

İnsan papilloma virüsü (HPV), 170’ten fazla tipi bulunan bir DNA
virüsüdür. HPV cinsel bulaşan enfeksiyonlar arasında en yaygın olanıdır
ve dünya kanser yükünün %10 kadarının HPV enfeksiyonuna bağlı
olduğu sanılmaktadır. Virüsün bazı subgruplarının yaptığı prekanseröz
lezyonların invaziv karsinomlara dönüştüğü, serviks, vulva, orofarenks,
anüs ve penis kanser etiyolojisindeki yeri bilinmektedir. Anogenital
bölgede gözlenen kondilomların üretra, mesane ve üreterde de
görüldüğü olgular yayınlanmıştır. Mesane kanseri patogenezindeki
yeri ise tartışmalıdır. Yapılan son çalışmalar HPV ile mesane kanseri
arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Mesanenin skuamöz hücreli
karsinomlarının zemininde kondilomların varlığı gösterilmiştir. Bu
derlemede literatür eşliğinde HPV-ürotelyal karsinom ve mesanenin
skuamöz hücreli karsinomu ilişkisi değerlendirilmeye çalışıldı.
Anahtar Kelimeler: Ürotelyal karsinom, skuamöz hücreli karsinom,
insan papilloma virüs enfeksiyonu

Human papilloma virus (HPV) is a DNA virus with more than 170 types.
HPV is the most common sexually transmitted infection and 10% of
the world’s cancer burden is thought to be HPV infection-related. It is
known that precancerous lesions caused by some subgroups of this virus
transformed into invasive carcinoma, and its place in etiology of cervix,
vulva, oropharynx, anus and penile cancer is also well-known. Cases
have been published where condyloma are seen not only in anogenital
region, but also in urethra, bladder and ureter. However, their role in
bladder cancer pathogenesis is questionable. Recent studies showed
that HPV and bladder cancer are associated. Condyloma was identified
to be in the development of squamous cell carcinoma of the bladder.
In this review, the relationship between HPV-urothelial cancer and
squamous cell carcinoma of the bladder is examined with references to
the literature.
Keywords: Urothelial carcinoma, squamous cell carcinoma, human
papilloma virus infection

Giriş

bölgede enfeksiyonlar oluşturur. Subklinik enfeksiyonlar persistan
kaldığında (%5-10), invaziv kansere dönüşebilecek prekanseröz
lezyonların gelişimi için de risk faktörüdür (6). HPV’nin diğer
virüslere oranla kanserle ilişkisinin daha fazla olduğu ortaya
konmuştur ve yılda 500,000 yeni kanser olgusunun nedeni
olarak bildirilmektedir (7,8).
HPV, kanser oluşturma risklerine göre 3 alt tipe ayrılır. Bunlardan
yüksek riskli onkojenik grup HPV tip 16-18-31-33-35-39-45-5152-56-58-59-68-73 ve 82 olarak sınıflandırılmıştır (9). Yüksek
riskli grubun karsinom ve displazi ile ilişkisi saptanmıştır. Orta
riskli HPV tipleri, hafif-orta dereceli displastik lezyonlarda,
karsinomalara oranla daha sık gözlenir (10). Düşük onkojenik
riskli grup kondilomlarda ve düşük dereceli servikal intraepitelyal
neoplazide görülür (9). Servikal kanserlerin yaklaşık %70’ine
yüksek risk grubunda yer alan HPV 16 ve 18 tiplerinin neden
olduğu bilinmektedir (11). Serviks, vulva ve vajinanın,
prekanseröz ve kanseröz lezyonlar için HPV önemli etken
olarak bilinmektedir (12). Bununla beraber yüksek riskli
HPV enfeksiyonunun diğer bazı malignitelerle birlikteliği de
gösterilmiştir. Bunların başlıcaları orofarenks, penis ve anüs
kanserleridir (13).

Mesane kanseri, dünya genelinde erkeklerde 7. kadınlarda ise
en sık 17. sırada gözlenen kanser türü olup ciddi morbidite
ve mortalite ile seyretmektedir. Ürogenital tümörler arasında
prostat kanserinden sonra ikinci sıradadır. Dünya kanser
yükünün %10’unda insan papilloma virüs (HPV) enfeksiyonuna
bağlı olduğu sanılmaktadır. Yoğun araştırmalara karşın mesane
kanseri etiyopatogenezinde HPV’nin rolü ile ilgili veriler hala
tartışmalıdır. Papilloma virüs ailesinden bir DNA virüsü olan HPV,
mesanenin bazı ürotelyal ve skuamöz hücreli karsinomlarında
gösterilmiştir (1,2). Çalışmalarda mesane karsinomlarında
gösterilen HPV oranları %0-100 arasında değişmekte olup
HPV’nin tümör patogenezindeki rolü de henüz tam olarak
aydınlatılamamıştır (3).

İnsan Papilloma Virüs Enfeksiyonu
HPV diğer papilloma virüsler gibi sadece deri veya mukozal
membranların keratinositlerinde etkili enfeksiyonlar oluşturur
(4,5). Literatürde tanımlanan 170’ten fazla tipi olup bunlardan
40 kadarı tipik olarak cinsel temasla geçiş gösterir ve anorektal
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Yüksek risk grubu HPV tipleri onkojenik aktivitesini E6 ve E7
onkoproteinleri ile sağlar (14). E6 p53 genini, E7 ise pRb genini
inaktive ederek karsinogenezin gelişmesine neden olmaktadır
(7,15).

İnsan Papilloma Virüsü ve Üriner Sistem
Üretra, mesane ve üreterde izlenen kondiloma aküminata
lezyonları histomorfolojik olarak genital bölge lezyonlarına
benzer özellikler göstermektedir. Üretranın virüs için bir rezervuar
olabileceği düşünülmektedir. Temas ile bulaş sonucu sadece
eksternal genitallerin değil, üretra ve mesanenin de etkilendiği
görülmektedir (16).
Erkeklerde HPV enfeksiyonunu en sık dış genital bölgede,
genellikle glans, koroner sulkus, prepisyum ve penil şaftta
yerleşir (8). Giuliano ve ark. (17) 463 hasta üzerinde yaptığı
çalışmasında HPV lezyonlarını sırasıyla penil şaft (%49,9), glans
(%35,8), skrotum (%34,2), perianal bölge (%20), anal kanal
(%17,6), üretra (%10,1) olarak bildirmektedir. Ayrıca semen
(%5,3) ve nadiren de idrar örneğinde (%0,8) görüldüğü
açıklanmıştır. Yapılan birçok çalışmada üriner sistemde, özellikle
idrar örneklerinde HPV’ye rastlanmadığı da bildirilmiştir. Ancak
HPV polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) kullanılmasından sonra
idrar örneklerinde daha fazla saptanmaya başlanmıştır (7).

İnsan Papilloma Virüsü ve Mesane Kanseri
HPV enfeksiyonunun, üriner sistem kanseri etiyolojisindeki
yeri net olarak gösterilememiş ve mesane kanseri gelişimine
etkisi tartışılmaya devam etmektedir. Kondiloma aküminatalı
erkeklerin mesane epitelinin HPV ile enfekte olduğu çalışmalarla
gösterilmiştir (18). Bazı olgularda üretra ve mesanede
kondilomlar gözlenmiş, olgular epitelyal diferansiyasyon
bağlamında izlenmiştir. Özellikle 1980 sonundan itibaren bu ilgi
artmış ve pek çok çalışma yapılmıştır.
Kitamura ve ark. (19) Southern Blot analiz ile 10 mesane
kanseri olgusunda HPV 16 saptamışlar ve HPV’nin mesane
kanseri etiyolojisinde rol alabileceğini tartışmaya açmışlardır.
HPV mesane kanseri ilişkisini ortaya koymak için 50’den fazla

çalışma yapılmış; 2011 yılında Li ve ark. (2) yaptığı metaanalizde mesane kanserli hastalarda HPV prevalansı %16,88
olarak saptanmış ve bunların büyük çoğunluğu yüksek riskli
HPV tipleridir (%15,8). Jimenez-Pacheco ve ark. (20) yaptıkları
21 çalışmanın meta-analizinde HPV mesane kanseri arasında
ilişki saptamıştır (göreceli risk: %2,19). Kaya ve ark.’nın (21)
çalışmasında mesane karsinomu ile HPV ilişkisi %3,3 olarak
verilmiştir. Yavuzer ve ark.’nın (22) ise ürotelyal karsinom tanılı
70 olgu ve serviks karsinomlu 18 olguda PCR ile yaptıkları
çalışmada HPV ürotelyal karsinomda görülmezken (%0) serviks
karsinomu grubunda 15 olguda (%83,3) pozitif bulunmuştur
(22).
HPV etkili mesane karsinomlarında genellikle skuamöz
diferansiyasyon olduğunu bildiren yayınlar bulunmaktadır.
Kaynaklarda az sayıda HPV pozitif skuamöz hücreli karsinom
olgusu sunulmuştur, immünsüpresyon (23) ve inatçı
kondilomatöz enfeksiyon gibi özel durumlarda virüsün mesanede
onkojenik aktivite sergileyebileceği bildirilmektedir (24,25).
İmmünosüpresif tedavi alan ya da persistan kondilomları olan
hastalardan gelişen mesane skuamöz hücreli karsinomların
kondilom zemininde geliştiği bildirilmiştir (26,27).
HPV enfeksiyonunda histopatolojik olarak; papiller yapılanma
gösteren hiperplastik epitelde hiperkeratoz, parakeratoz ve
granüler hücre tabakasında belirginleşme gözlenir. Viral etkiye
özgün koilosit adı verilen hücreler izlenir. Bu histolojik değişiklikler
HPV’nin yapısal özellikleri nedeniyle oluşmaktadır (28). Etkilenen
epitelde p16 pozitifliği izlenir. Resim 1’de kondilom olgusunda
koilositler ve HPV pozitifliği gösterilmektedir.
Mesanenin ürotelyal ve skuamöz hücreli karsinomlarında
immünohistokimyasal olarak HPV pozitifliği gösterilebilse de
in situ hibridizasyon yöntemi daha duyarlıdır (29). Bunun
yanı sıra PCR’de altın standart olarak kabul edilmektedir (30).
PCR ve in situ hibridizasyonun birlikte kullanımı en kesin tanı
yöntemidir. Mesane kanserli hastalarda yapılan incelemelerde en
sık HPV tipinin 16 olduğu, tip 18’in de benzer sıklıkta saptandığı
görülmüştür (31). HPV tip 16 ve 18 diğer karsinomlarda da
önemli etken olarak bilinmektedir.

Resim 1. Mesanede izlenen kondiloma aküminata (verrü) olgusu, papillomatöz hiperplazi ve akantozis izlenen lezyonda karakteristik
olarak koilositik atipi gösteren hücreler izlenmektedir (ok) (hemotoksilen-eozin x400), insan papilloma virüsü ile enfekte hücrelerde
immünohistokimyasal olarak pozitif reaksiyon izlenmiştir (insan papilloma virüs antikoru x400)
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Sonuç
Yapılan çalışmalar sonucunda mesane kanseri ile HPV arasında
ilişki olduğu görülmektedir. Ancak servikal kanser etiyolojisinde
etkin rol oynayan HPV’nin, mesane kanseri üzerine etkisi %0-20
arasındadır. Bu farklılıklar çalışmaların yapıldığı popülasyonlardaki
HPV prevalanslarıyla ilgili olabilir. Geçmiş dönemde yapılan
çalışmalarda ilişkisi görülen mesane kanseri HPV birlikteliğinin
ortaya konması için geniş ve farklı popülasyonları içine alan
çalışmalar yapılması gerekir. Ayrıca HPV tip 16 ve 18 enfeksiyonu
tanısı almış olguların dikkatle izlenmesi, hastaların riskler
açısından bilgilendirilmesinin de önemi açıktır.
Etik
Hakem Değerlendirmesi:
değerlendirilmiştir.
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