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Persisterende infeksjon med visse typer HPV er 
assosiert med utvikling av noen typer kreft.

På verdensbasis dør ca 270 000 kvinner hvert år av 
livmorhalskreft- 80% av disse i utviklingsland (IARC 
2010) 

I Norge får ca 300 kvinner årlig påvist livmorhalskreft. 
Ca 3000 får behandling (konisering) for forstadier til 
kreft

Årsakssammenheng mellom HPV og livmorhalskreft ble 
først erkjent sent på 70-tallet (v/ Zur Hausen)

Humant papillomavirus (HPV)
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Humant papillomavirus (HPV)

HPV er et DNA virus som infiserer epitelceller og kan 
indusere lesjoner i hud og slimhinner

Det er funnet over 200 ulike typer papillomavirus som 
infiserer mennesker- minst 40 av disse infiserer 
genitalslimhinnen 

Burd EM Clin Microbiology Rev 2003, 

Mario Schellhaas, Angie Fox, 

University of Nebraska state museum
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Papillomavirus evolusjon (1)

De ulike papillomavirus er strengt vertsspesifikke

Funnet hos alle pattedyr undersøkt- i tillegg hos fugl og 
reptiler

Fuglepapillomavirus er veldig forskjellig fra pattedyr 
PV: skilte lag samtidig som fugl/pattedyr arter 
skilte lag

Det er anslått at viruset muterer veldig sakte: 1% 
nukleotid forandring per 100 000- 1 Million år. 

Virus og vert har utviklet seg parallelt over lang tid

de fleste papillomavirus forårsaker kun 
usynlige kroniske infeksjoner



Papillomavirus er delt i 29 ulike genus, basert på sekvenslikhet i L1-
virusets hovedoverflateprotein

Humant papillomavirus er funnet hos 5 av de genus

HPV i alpha-gruppen smitter hovedsakelig slimhinne-epitel, og er av 
størst medisinsk betydning (årsak til kreft)

Alpha-PV funnet hos apearter i Afrika/Asia- men ikke i Amerika

Det er funnet fult sett av HR- HPV typer hos alle 
menneskepopulasjoner, også de som har levd isolert (amazonas 
indianere): har vært i menneskeheten siden begynnelsen

Papillomavirus evolusjon (2)



Kreftassosierte HPV 

typer i slimhinner

Hånd

vorter

Kjønnsvorter

Epidermodysplasia verruciformis

hudlesjon hos enkelte mennesker

HPV16

HPV6HPV11

HPV18

HPV relaterte sykdommer

Schiller 2011

Fotvorter



HPV antas å være nest mest vanlig human karcinogen 
(etter tobakk)

HPV infeksjoner forårsaker 5.2% av alle humane 
krefttilfeller (cervix, anus, vulva, vagina, penis, 
tonsiller, og hud)

Forårsaker 10% av krefttilfellene hos kvinner

Strength of association

Zur Hausen 1994, Woodman 2007, IARC Monographs vol. 90, 2007, Bosch 2002 

HPV – og karsinogenese

Relative risk Carcinogenic agent

> 500 HR-HPV and cervical cancer in 
Philippines, Puerto Rico, Bangkok

10 Cigarette smoking and lung cancer



Parkin 2006 (Photo credit: Wikipedia)

HPV infeksjon–forårsaket kreft i 2002



Arbyn et al., J Pathol, 2014

HPV og livmorhalskreft

Low-risk HPV types: 

6,11,40,42,43,44,54,61,69,72,74, 81,83,86,87,89,90,91



Halec et al., J Pathol, 2014
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Epidemiologi

HPV i genitalia smitter seksuelt, og er veldig smittsomt- den 

vanligste seksuelt overførbare infeksjon blant menn og 

kvinner

Livstidsrisiko for HPV smitte er estimert til minst 70%

HPV prevalensen i befolkningen er relatert til alderen, og er høyest i 

aldersgruppe 17-25 (over 25% prevalens). Det er vanlig med 

multiple infeksjoner

De aller fleste HPV infeksjoner går over av seg selv, og kun i få 

tilfeller vil infeksjonen persistere og eventuelt føre til kreft

Bosch 03, IARC Monographs vol. 90, 2007



Schiffman, J Natl Cancer Inst., 2011

Bakgrunn – HPV og progresjon til kreft



Incidens av HPV infeksjon, 
forstadier til kreft og kreft

Det finnes ingen metoder for å skille 

mellom premalignante lesjoner som 

vil gå spontant I regress og de som vil 

progrediere til  kreft 

Schiffman, NEJM, 2005



Stanley, Clin Microbiol Rev , 2012



E6 og E7 er hovedonkogener

E6 og E7 hos HR-HPV er 
involvert i 
celleimmortalisering, og 
endringer i 
celledelingssyklus.

Er involvert i nedsatt 
immunrespons-
hemmer IFN respons

Forskjeller mellom HR-HPV 
og LR-HPV- LR-
HPV fører ikke til 
proliferasjon av 
basalcellene

Moody and Laimins, 2010
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HPV genekspresjon følger celledifferensieringen

Viruset smitter i basalcelle i 
epitelet- via smårift/skade i 
epitellaget

Cellereparasjon av skaden 
setter i gang virus 
replikasjon- som skjer i 
celle kjernen 

Viruset finnes som et 
episomalt DNA- 50-100 
kopier/ smittet celle basalt, 
mange 1000 kopier/celle i de 
øvre epitellagene

Virusinfeksjonen induserer 
celleproliferasjon heller enn 
celle lysering, og de ulike 
genene uttrykkes etter hvert 
som cellene differensiererModifisert fra Doorbar 2006 



Histo-quaterly cervix 2013 

Transformasjonssonen i cervix

stratifisert metaplastisk område mellom plateepitelet 

i ectocervix og sylinderepitel i endocervix



Spesielt i transformasjonssonen i cervix, dereguleres 
det virale genuttrykket- Overuttrykk av virale 
onkoproteiner

Modifisert fra Doorbar et al., Rev Med Virol, 2015 

Zur Hausen 2002



HPV-mottagelige celler i Squamo-Columnar Junction

Herfs et al., PNAS, 2012 



Egawa et al., Viruses, 2015 
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Naturlig immunitet ved HPV infeksjon

Viruset er ikke lytisk

• forlater cellene i øverste epitelcellelaget når disse cellene 
avstøtes og dør: 

• lite celledestruksjon som følge av infeksjonen

Derfor ingen inflammatorisk respons. 

Verten forblir lenge ”uvitende” om infeksjonen

Antistoffrespons er målbar etter infeksjon hos ca 50% av de 
infiserte

Viruset kan ligge latent i basalcellene/stamceller- lite/ingen 
uttrykk av virale proteiner



Evidens for HPV DNA hos kvinner med 
normal cervix

I studie fra kvinner som gjennomgikk hysterktomi av andre 
grunner enn cervixpatologi i Storbritannia, 37/88 (42%) 
hadde påvisbar HPV DNA i cervix (median alder 49 år)

HPV kan muligens reaktiveres hos eldre kvinner med nedsatt 
immunitet

Leonard et al., Sci. Rep, 2016 



Oppsummering- fra infeksjon til kreftutvikling

HPV er en vanlig forekommende genital infeksjon hos 
mennesker

Går i regress i 90% av tilfellene innen 2 år

Virale faktorer (E6/E7, immun evasjon, integrasjon av 
genomet, mm) bestemmer karsinogesitet

Hvilket organ som smittes, og hvilke celler, er også av 
betydning (basal, reserve, og stemceller i cervix-
lever lenge)

Menneskets immunforsvar spiller en viktig rolle-
spesielt den cellulære immunitet- men ingen klar 
assossiasjon med HLA typer



Tusen takk for oppmerksomheten


