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10-15 YAfi ARASI ADOLESAN ÇOCU⁄U OLAN ANNELER‹N HPV AfiISI
HAKKINDAK‹ B‹LG‹ VE TUTUMLARI

Polat DURSUN, Esra KUfiCU, Hulusi B. ZEYNELO⁄LU, Filiz B. YANIK, Ali AYHAN

Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilimdal›, Ankara

ÖZET

Amaç: Adolesan ça¤da çocuklar› olan annelerin profilaktik Human Papilloma virus (HPV) afl›lar› hakk›ndaki bilgi

ve görüfllerinin araflt›r›lmas›.

Gereç ve yöntem: Bu çal›flma Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesinin Türkiye’deki 4 ayr› araflt›rma ve uygulama hasta-

nesindeki kad›n hastal›klar› ve do¤um polikliniklerine baflvuran ve baflvuru an›nda 10-15 yafl›ndaki çocu¤u oldu¤unu

ifade eden 618 kad›n üzerinde yap›lm›flt›r. Çal›flmaya al›nan kad›nlar›n HPV afl›lar› hakk›ndaki bilgi ve görüfllerini

ö¤renmek için 22 soruluk bir anket formu ile demografik bilgiler yan›nda kendileri ile k›z ve erkek çocuklar› için HPV

afl›s›n› kabul etme oranlar› araflt›r›lm›flt›r.

Sonuçlar: Çal›flmaya kat›lan annelerin ortalama yafl› 34.5±7.2 (aral›k 21-56) idi. Çal›flmaya al›nan kad›nlar›n %45’i

HPV’yi duyduklar›n› söylerken %55’› daha önceden duymad›klar›n› ifade etmifltir. Annelerin %41’i HPV ile serviks

kanserinin iliflkili oldu¤unu bilirken ,%59’u bu konu hakk›nda bir fikri olmad›¤›n› ifade etmifltir. Görüflülen annelerin

%69’u HPV afl›s›n› kendileri için, %68’i k›zlar› ve %62’si de erkek çocuklar› için kabul edebileceklerini ifade etmifltir.

HPV afl›s›n›n k›z çocuklar› için kabulünü etkileyen faktörleri tespit etmek için yap›lan multivaryant analizde HPV

afl›s›n› kendisi (OR=48, CI:21.2-111, P<0.0001) ve erkek çocuklar› içinde kabul etmifl olmak (OR=72, CI:30.5-172.7,

P<0.0001) ba¤›ms›z faktörler olarak tespit edilmifltir.

Sonuç: Annelerin büyük bir ço¤unlu¤u koruyucu HPV afl›s›n› çocuklar›na uygulanmas›n› kabul edebileceklerini ifade

etmifltir. Annelerin kendileri için HPV afl›s›n› yapt›rma istekleri ve HPV virüsü hakk›nda önceden bilgileri olmas›

ile çocuklar› için HPV afl›s›n› kabul etmeleri aras›nda güçlü bir iliflki bulunmufltur.

Anahtar kelimeler: HPV, kanser önleme, preinvaziv servikal neoplazi, profilaktik HPV afl›s›, serviks kanseri
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SUMMARY

MATERNAL FACTORS AFFECTING HPV VACCINE ACCEPTANCE FOR THEIR ADOLESCENT

CHILDREN AGED BETWEEN 10 AND 15

Objective: To determine basal knowledge of mothers about human papillomavirus (HPV) and HPV vaccine acceptance

for their 10 to 15-years-old adolescents.

Method: This study included 618 mothers of 10 to 15 years-old adeloscent from 4 different cities of Turkey who

completed a questionnaire that assessed their knowledge of HPV, and their acceptance of HPV vaccine for their

daughter and sons.

Results: The median age of the participants was 34.5 ± 7.2 years (range: 21-56 years). Among the mothers, 45% had

heard of HPV and 55% had no knowledge about HPV. Of the parents, 41% knew HPV is related to cervical cancer,
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G‹R‹fi

HPV ile preinvaziv ve invaziv serviks kanseri

aras›ndaki iliflki uzun zamand›r bilinmektedir.

Preinvaziv servikal neoplazilerin ço¤unda ve serviks

kanserlerinin hemen tamam›nda HPV virüsü tespit

edilmektedir(1). HPV’nin servikal neoplaziler için

olmazsa olmaz bir risk faktörü olarak belirlenmesi

serviks kanserinin önlenmesinde HPV taranmas› ve

HPV afl›lar›n›n gelifltirilmesine yol açm›flt›r(2,3).

2006 y›l›nda FDA (USA Food and Drug

Administration) ve EMEA (European Medicines

Agency) preinvaziv ve invaziv alt genital sistem

neoplazilerinin önlenmesi için koruyucu HPV afl›lar›n›n

kullan›lmas›n› onaylam›flt›r. Bu ilaçlar›n kullan›ma

girmesi ile birlikte hem t›p çevrelerinde hemde yaz›l›

ve görsel medyada, HPV ve koruyucu HPV afl›lar› ile

ilgili yo¤un bir tart›flma bafllam›flt›r.

Afl›lar›n uygulanmas›nda ve annelerin çocuklar›

için bir afl›y› kabul etmelerinde etkili bir çok faktör

vard›r. Bununla birlikte annelerin hastal›k ve afl›

hakk›ndaki temel bilgileri afl›lama program›n›n baflar›s›

için temel etkendir. HPV afl›lamas›nda adolesan yafl

grubu ana hedef oldu¤u için annelerin afl›y› çocuklar›

için kabul etmeleri bu afl›lama program›n›n baflar›s›nda

temel etkendir. Bu nedenle bu çal›flmada adolesan yafl

grubunda çocu¤u olan annelerin kendileri ve çocuklar›

için HPV afl›s›n› kabul etme oranlar›n› araflt›rd›k.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi etik kurul onay›

al›nd›ktan sonra nisan 2007 ve Haziran 2007 aras›nda

Baflkent üniversitesi jinekoloji ve obstetrik kliniklerine

baflvuran kad›nlarda HPV bilgisi ve HPV afl›s›n› kabul

edilebilirlik anketi uyguland›. Çal›flmaya kat›lmay› kabul

eden olan kad›nlara 22 soruluk bir anket formu

dolduruldu. Anket formlar› kad›n hastal›klar› ve do¤um

asistanlar› taraf›ndan 4 ayr› flehirdeki (Ankara, Adana,

Alanya, Konya) merkezlerimizdeki jinekoloji ve obstetrik

polikliniklerinde doldurtuldu. Bu araflt›rmada toplam

1434 kad›n de¤erlendirildi ve bu çal›flmada elde edilen

sonuçlar ulusal ve uluslararas› kongrelerde poster sunumu

olarak sunuldu ve uluslararas› bir dergide sonuçlar›

yay›nlanmak üzere kabul edildi(4).

Bu makalede bu araflt›rmada sonuçlar› verilmemifl

olan ve afl›n›n hedef grubu olan yafl grubunda afl›laman›n

baflar›l› olmas›nda kilit rol oynayan annelerin görüflleri

yeniden de¤erlendirilmifltir. Önceki araflt›rmaya kat›lan

1434 kad›n içinde 10-15 yafl aras› adolesan çocu¤u

olan 618 annenin verileri yeniden analiz edildi. Anket

formu annelerin demografik bilgilerini, HPV ve

bulaflma yolu, HPV ile iliflkili hastal›klar› hakk›ndaki

bilgilerini , HPV afl›s›n› kendileri ve çocuklar› için

kabul edip etmeyecekleri ile ilgili sorular› içermekteydi
(4,5).

‹statistiksel analizler SPSS v.11 ile uyguland›.

Annelerin yan›tlar›n› de¤erlendirmek için tan›mlay›c›

istatistikler kullan›ld›. Chi-square ve Mann-Whitney

U testleri di¤er istatistiksel analizler için kullan›ld›.

Multivaryant analiz lojistik regresyon yöntemiyle

uyguland›.

Sonuçlar

Çal›flmada 10-15 yafl aras› adolesan çocu¤u olan

toplam 618 kad›n›n yan›tlar› yeniden analiz edildi. Bu

kad›nlar›n ortalama yafl› 34.5 ± 7.2 (aral›k: 21-56 yafl)

idi. Çal›flmaya kat›lan kad›nlar›n %37’si üniversite

derecesine sahipken, di¤erleri de¤iflik ö¤renim derece-

lerindeydi. Bu kad›nlar›n y›ll›k jinekolojik muayeneye

gitme oranlar› %38 idi. Kad›nlar›n %20’sinde daha

önceden anormal Pap smear öyküsü mevcuttu, %77’si

baz› virüslerin kanser yapabilece¤ini, %45’i HPV’yi

while 59% had no opinion about the subject.

Of the parents interviewed, 69% reported they would accept HPV vaccination for themselves, 68% for their daughters,

and 62% for their sons. Multivariant analysis revealed that acceptance of HPV vaccine for themselves (OR=48,

CI:21.2-111, P<0.0001) and sons (OR=72, CI:30.5-172.7, P<0.0001) were independent variables for the vaccination

acceptance for daughters.

Conclusion: Majority of the mothers would accept HPV vaccine for themselves and their childrens without any intervention.

There is a strong relation between mother’s opinion about HPV vaccine and and willingness of their child’s vaccination.

Key words: attitudes, cancer prevention, cervical cancer, health knowledge, HPV, HPV vaccine, parents, preinvasive cervical neoplasia
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daha önceden duydu¤unu ifade etmiflti. Yüzde ellibefli

ise daha önceden HPV virüsünü duymad›klar›n› ifade

etmifltir. Annelerin % 41’i HPV ile serviks kanserinin

iliflkili olabilece¤ini bilirken %30’nun bununla ilgili bir

bilgisi yoktu (Tablo I).

Tablo I: Demografik özellikler.

Görüflülen annelerin %69’u kendileri, % 68’i k›z

çocuklar› %62’si ise erkek çocuklar› için HPV afl›s›n›

kabul edebileceklerini belirtmifltir (Tablo II). Anormal

Pap test öyküsü olan anneler HPV afl›s›n› kendileri (87

vs. 66; P = 0.0001), k›z çocuklar› (87 vs. 65; P =

0.0001), ve erkek çocuklar› için (78 vs.60; P = 0.004)

daha fazla oranda kabul etmifllerdir. Virüsler ve kanser

aras›ndaki iliflkiyi bilme, HPV’yi bilme, HPV ile serviks

kanseri aras›ndaki iliflkiyi bilme, üniversite derecesi

olma de¤iflkenleri kullan›larak yap›lan binary lojistik

regresyon analizinde HPV afl›s›n› kendisi için kabul

etmek (OR=48, CI:21.2-111, p<0.0001) ve erkek

çocuklar› için kabul etmifl olmak (OR=72, CI:30.5-

172.7, p<0.0001) k›zlar›n afl›lanmas›n› kabul etmek

için ba¤›ms›z faktörler olarak tespit edilmifltir.

Tablo II: Annelerin kendileri ve Çocuklar› için HPV Afl›s›n› kabul

etme oranlar›.

TARTIfiMA

Dünya çap›nda her y›l ortalama 471.000 yeni

serviks kanseri vakas› tespit edilmekte ve bunlar›n

65.000’i Avrupa k›tas›nda geliflmektedir. Y›ll›k ölüm

oran› ise tüm dünyada 233.000 iken Avrupa da vakalar›n

32.000’i ölmektedir. Günümüzde HPV enfeksiyonu

ile preinvasiv ve invaziv serviks kanserleri aras›ndaki

iliflki kesin olarak gösterilmifltir. HPV’nin moleküler

yap›s›n›n detayl› olarak anlafl›lmas› ise profilaktik HPV

afl›lar›n›n geliflmesine yol açm›flt›r. Profilaktik HPV

afl›lar› 2006’da önce ABD’de ard›ndanda Avrupa’da

onay al›p piyasaya sürülmüfltür. Ard›ndan da hem t›p

dünyas›nda hemde yaz›l› ve görsel medyada HPV afl›s›

ile ilgili yo¤un tart›flmalar bafllam›flt›r(5,6).

Adolesanlar afl›lamada ideal bir hedef gruptur ve bu

grubun afl›lanmas›nda anne baban›n afl›lamay› kabul

etmesi çok kritik bir öneme sahiptir. Afl›lama program›n›n

baflar›n›n hedef popülasyonun hastal›k ve afl› hakk›ndaki

bilgisi ve inan›fllar› ile yak›ndan iliflkili oldu¤u bilin-

mektedir. HPV ile servikal neoplaziler aras›ndaki iliflki

çok iyi bilinmesine ra¤men yap›lan araflt›rmalarda genel

popülasyonun bu konudaki bilgilerinin s›n›rl› oldu¤u

gösterilmifltir. Birçok çal›flmada kad›nlar›n HPV ve iliflkili

lezyonlar› hakk›nda çok fazla bilgi sahibi olmad›¤›

gösterilmifltir. Bir çal›flmada kad›nlar›n %33’ünün ve

erkeklerin %50’sinin HPV’yi hiç duymad›¤› bildirilmifltir
(7-12). Bizim çal›flmam›zda kad›nlar›n %45’i HPV’yi

duymufl ve %41’i de HPV ile serviks kanseri aras›ndaki

iliflkiyi bildiklerini ifade etmifltir. Bu sonuçlarda Türk

kad›nlar›n›n HPV hakk›ndaki bilgisinin önceki

bildirilenlerden çok farkl› olmad›¤›n› düflündürtmektedir.

Afl›n›n maliyeti, adolesanlarda afl›laman›n seksüel

aktiviteyi erken yaflta bafllatma korkusu, dinsel ve sosyal

inan›fllar HPV afl›lama program›n›n baflar›s› önündeki

önemli engeller olarak bildirilmifltir(13). Bununla birlikte,

Polat Dursun ve ark.

%

Evlilik Durumu

Evli 93

Ayr›/Boflanm›fl/Dul 7

E¤itim Durumu

‹lkokul 22

Ortaokul 16

Lise 35

Üniversite 27

Çal›flma Durumu

Ev Han›m› 58

Çal›fl›yor 42

Düzenli Jinekolojik Muayeneye

Gidiyor musunuz?

Evet 42 

Hay›r 58

Baz› Virüslerin Kanser Yapabildi¤ini

Biliyor musunuz?

Evet 76

Hay›r 24

Daha Önce HPV virüsünü Duydunuz mu?

Evet 45

Hay›r 55

HPV ile Serviks Kanseri Aras›nda

iliflki oldu¤unu Biliyor musunuz?

Evet 41

Hay›r 59

HPV afl›s›n› kendiniz için kabul eder misiniz? %

Evet 69

Hay›r 31

K›z Çocu¤unuz için HPV Afl›s›n› kabul eder misiniz ?

Evet 68

Hay›r 32

Erkek Çocu¤unuz için HPV Afl›s›n› kabul eder misiniz?

Evet 62

Hay›r 38
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monogam yaflama ve güvenli seks uygulamada baz›

araflt›rmalarda HPV afl›lamas›n› kabul etmeme için

sebepler olarak rapor edilmifltir(14). HPV afl›s›n›n kabul

edilebilirli¤i hakk›nda yap›lan bir araflt›rmada Brewer

ve ark. düflük e¤itim derecesine sahip insanlar› afl›lamay›

daha çok kabul etti¤ini bildirmifltir(14). Bizim araflt›rma-

m›zda ise anormal Pap test hikayesi olan kad›nlar

afl›lamay› hem k›z hemde erkek çocuklar› için daha fazla

kabul etmifltir. Ayr›ca baz› araflt›rmac›larda, yüksek

say›da partner olmas›, HPV hakk›nda önceden bilgi

sahibi olunmas›, afl› maliyetinin düflük tutulmas›, yüksek

e¤itim seviyeleri ve afl›n›n güvenli olmas› ile kabul

edilebilirlik aras›nda iliflki oldu¤unu bildirmifltir(7,11,12).

Bizim çal›flmam›zda ilginç olarak sadece annelerin

%40’i HPV ile serviks kanseri aras›ndaki sebep sonuç

iliflkisini bildi¤ini söylerken bu kad›nlar› %69’u kendileri,

%68’i k›z çocuklar›, %62’si de erkek çocuklar› için

HPV afl›s›n› kabul edebileceklerini bildirmifltir. Benzer

bir gözlem Meksika’dan Ponce ve ark. taraf›ndan

bildirilmifltir(15). Bu çal›flmada annelerin sadece %1.9’u

HPV’yi serviks kanseri için bir risk faktörü olarak

belirtirken kad›nlar›n büyük bir ço¤unlu¤u çocuklar›n›n

HPV afl›lamas› için yap›lacak bir çal›flmaya afl›lanmak

üzere kat›lmas›n› kabul etmifltir. Lenselink ve ark. ise

Hollanda’daki annelerin %29.5’inin HPV’yi hiç

duymad›¤›n›, %14.3’ünün HPV ile serviks kanserinin

iliflkili olabilece¤ini bildirmifltir. Bu çal›flmada HPV

hakk›nda bilgi sahibi olmak, yafl, e¤itim HPV afl›s›n›

kabul etme ile bir iliflki göstermemifltir(5). Bizim

çal›flmam›zda, annelerdeki yüksek orandaki HPV kabul

oran› kad›nlar›n yüksek e¤itim seviyesi ve Türk

kad›nlar›n›n afl›lama hakk›ndaki pozitif düflünce ve

tutumlar› ile aç›klanabilir. Bu araflt›rmadaki annelerin

HPV afl›s›n› kabul oranlar› ABD’den bildirilen oranlarla

benzerdir ki bu araflt›rmada ABD’li kad›nlar›n %75’i

HPV afl›s›n› kendi k›zlar› için kabul edebileceklerini

bildirmifltir(1).

Bir baflka Amerikan çal›flmas›nda ise anne

babalar›n %24’ünün HPV afl›s›na karfl› olduklar›n›

bildirilmifltir. Bunun nedeni olarak da anne babalar bu

afl›n›n çocuklar›n› daha erken yafllarda cinsel iliflkiye

bafllamaya yönlendirebilece¤ini ileri sürmüfllerdir.

Bununla birlikte ayn› yazarlar HPV afl›lamas›na karfl›

olan veya karars›z olan annelerin % 37 ve % 65’inin

bir e¤itim sonras› afl›lamay› kabul ettiklerini bildirmifltir
(16). Di¤er taraftan, bir di¤er çal›flmada ise ABD’deki

adolesan annelerin HPV afl›s› hakk›nda olumlu düflün-

dükleri bildirilmifltir(17). Bunun aksine, ‹ngiliz annelerin

HPV afl›s› hakk›nda erken puberte döneminde afl›lama-

dan, virüsün cinsel yolla bulaflmas›ndan ve afl›lamadan

kaynaklanan yan etkilerden dolay› baz› olumsuz

görüfllere sahip oldu¤u bildirilmifltir(18).

Baz› araflt›rmalarda k›sa bir e¤itim verilmesi

kad›nlar›n afl›lama hakk›ndaki görüfllerinin %75

olumluya çevrildi¤i bildirilmifltir(19). Di¤er taraftan,

randomize prospektif bir çal›flmada ise HPV hakk›ndaki

bilgi formunun kad›nlar›n HPV bilgisini artt›rd›¤› fakat

bu bilgi art›fl›n›n HPV afl›s›n› kabul etmeye çok az

etkisi oldu¤u bildirilmifltir. Bu nedenle de bu yazarlar

“HPV afl›s›n›n kabul edilmesinde ve anne-baban›n

karar verme sürecinde anne baban›n bilgi, davran›fl ve

tutumlar›n›n çok önemli oldu¤u” sonucuna varm›fllard›r
(20).

Sonuç olarak bu çal›flmada, e¤itimli ve ülkenin

nisbeten geliflmifl bölgelerinde yaflayan annelerin HPV

hakk›nda bilgilerinin bat›l› ülkeler ile benzer oldu¤unu

ve HPV afl›s›n› kendileri ve çocuklar› için kabul etme

oranlar›n›n da benzer oldu¤unu tespit ettik. Bizim

çal›flma grubumuzun e¤itim seviyesinin çok yüksek

olmas› nedeniyle sonuçlar›n tüm Türkiye’ye genel-

lenemeyece¤ini düflünmekteyiz. Yine de bu çal›flmada

elde edilen sonuçlar›n HPV afl›lama politikas›na yön

verebilece¤i kanaatindeyiz. Kad›nlar›n HPV afl›s›n›

reddetme ve kabul etmeleri ile ilgili daha ayr›nt›l›

çal›flmalara ihtiyaç oldu¤u kanaatindeyiz.
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