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DNA bazlı Testler



HPV tanısı...HPV tanısı...

Sitolojik/Patolojik Tanı Yöntemleri – hedef doku ile ilgili
doğrudan bilgi verir...

Özgül olmayan yaklaşımlar – Sitoloji /İmmünhistokimya

Özgül yaklaşımlar – In situ hibridizasyon / PCR

Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri

Özgül yaklaşımlar – In situ hibridizasyon / PCR

- HPV konvansiyonel hücre kültürü sistemlerinde üretilemez
- Virus serolojisinin tanıda yeri sınırlı

Nükleik Asit Testleri (NAT)



Önemi bilinmeyen veya düşük düzeyli atipi izlenen
sitolojide triaj

Atipik sitoloji, negatif kolposkopi/biyopsi olgularının
değerlendirilmesi

HPV NAT uygulama alanları:HPV NAT uygulama alanları:

Atipik sitoloji, negatif kolposkopi/biyopsi olgularının
değerlendirilmesi

Tedavi etkinliğinin / rekürensin değerlendirilmesi

Kanser öncül lezyonları için tarama

Cuzick J et al. Vaccine 26S, 2008



HPV DNA’sının saptanması ve tiplendirmesi

Klasik yaklaşım:

Alternatif yaklaşımlar:

HPV NAT ...HPV NAT ...

E6/E7 mRNA’ların saptanması

Viral yük saptanması

Kromozom integrasyonunun saptanması

Alternatif yaklaşımlar:



Hibridizasyon
Yöntemleri

Amplifikasyon
yöntemleri

HPV DNA’sının Saptanması

Dot Blot Hibridizasyon
Sandviç Hibridizasyon

Southern Blot
In Situ Hibridizasyon

Hedef
amplifikasyonu

Sinyal
amplifikasyonu

Hibrid Yakalama
ve benzeri sistemler

PCR ve
gerçek zamanlı PCR



Hedef Amplifikasyonu – HPV PCR

Tipe Özgül PCR Konsensus PCR

 Sadece hedeflenen HPV tipi
saptanır

 Genellikle L1 bölgesi hedef
alınır

 Tipler arası çapraz reaksiyonlar
izlenebilir

 Tipler arası korunmuş bölgeler
saptanır

 Genellikle L1 bölgesi hedef
alınır

 Tiplerin tanımlanması için ayrı
işlem gerekir



HPV konsensus PCR – Yaygın Primer Setleri

Molijn A et al. J Clin Virol 32S, 2005



PCR ile çoğaltımGerçek Zamanlı
(“Real-time”)

PCR
Ürünlerinin  saptanması

Doğrudan veya “RFLP”
sonrası Jel Elektroforezi

Hibridizasyon veya
Ters Hibridizasyon

(Southern Blot, LIPA)

Mikroplak Hibridizasyonu

DNA dizi analizi



Sinyal Amplifikasyonu – Hibrit YakalamaSinyal Amplifikasyonu – Hibrit Yakalama



DNA Testlerinde Güncel Durum:

Yeni testler.... saptama ve tiplendirme
yaklaşımları...

Standardizasyon, performans analizi ve etkinlik
değerlendirmeleri...

Yeni Hedefler...

Yeni testler.... saptama ve tiplendirme
yaklaşımları...

Standardizasyon, performans analizi ve etkinlik
değerlendirmeleri...

Yeni Hedefler...



Yeni testler.... saptama ve tiplendirme yaklaşımları...



Yeni testler.... saptama ve tiplendirme yaklaşımları...



Yeni testler.... Real-time PCR



Yeni testler.... Real-time PCR





Yeni testler.... DNA çipleri



Yeni testler.... DNA çipleri



Yeni testler.... Yeni jenerasyon dizi analizi...



Yeni testler.... Fiyat???



Yeni testler.... Karşılaştırma ve Değerlendirme







Yeni testler.... Kalite kontrolü



Konsensus primerlerin etkinliği ???



HPV DNA testleri, yüksek analitik duyarlılığa ancak
düşük klinik özgüllüğe sahiptir...

HPV DNA saptama ve tiplendirme

Enfeksiyonu temizleyecek kişiler ayrılamaz, lezyonun ilerleme
veya onkojenik potansiyeli konusunda kesin bilgi veremez!!!

Kendiliğinden iyileşecek veya hiç farkedilmeyecek
enfeksiyonların tanı alması !!!

Gereksiz kolposkopi ve tedavi uygulamaları !!!



Klinikle daha uyumlu testler

E6/E7 mRNA’ların saptanması

Viral yük saptanması

Kromozom integrasyonunun saptanması



HPV-16 viral yükü,
CIN-2/3 lezyonu olan kadınlarda

CIN-1 olanlardan önemli düzeyde yüksek !!!

Viral yük saptanması :

HPV-16 yükünün artışı ile CIN gelişimi ilişkili !!!



HPV kromozom integrasyonunun saptanması

İntegrasyon E2 geninin bütünlüğünü bozulur

E6 ve E7 genlerinin ekspresyonu artarE6 ve E7 genlerinin ekspresyonu artar

 İntegrasyon saptanmasının malignite açısından pozitif prediktif
değeri düşük

 Sadece epizomal formun saptanmasının negatif prediktif
değeri: % 76.3

Hücre bölünmesi kontrolünün bozulması



>1.4x106 kopya ve E2/E6 oranının düşük (<0.9) olması
CIN-2/3 için belirleyici !!!

HSIL’da belirgin olarak yüksek viral yük!!!

CIN-1’de epizomal DNA - 72.2%
CIN-2/3 de karışık (epizomal+integre) formlar - 73.5%



Viral yük saptanması – Sorunlar:

 Yöntemlerin standardizasyonu - validasyonu
 Örnek alımından kaynaklanan farklılıkları ekarte

etmek için mutlaka belirli sayıda normal/atipik
hücre varlığı gösterilmeli

 Tipe özgül – örnekteki diğer tipler ???
 Birden fazla tiple ko-enfeksiyon durumunda

sonuçlar ???
 Birden fazla örnek alınması gerekliliği???

 Yöntemlerin standardizasyonu - validasyonu
 Örnek alımından kaynaklanan farklılıkları ekarte

etmek için mutlaka belirli sayıda normal/atipik
hücre varlığı gösterilmeli

 Tipe özgül – örnekteki diğer tipler ???
 Birden fazla tiple ko-enfeksiyon durumunda

sonuçlar ???
 Birden fazla örnek alınması gerekliliği???



İntegrasyon Saptanması – Sorunlar:

 E2 bölgesinde yapısal bütünlüğü bozmayan
mutasyonların anlamı ???

 Epizomal ve integre formu birlikte bulunduran
örneklerde takip ???

 HPV tip 33-HSIL olgularında epizomal formlar,
SIL izlenmeyen kişilerde integrasyon !!!

 Sıklıkla sadece epizomal formda bulunan
varyantlar (HPV tip 58 varyantı)

 E2 bölgesinde yapısal bütünlüğü bozmayan
mutasyonların anlamı ???

 Epizomal ve integre formu birlikte bulunduran
örneklerde takip ???

 HPV tip 33-HSIL olgularında epizomal formlar,
SIL izlenmeyen kişilerde integrasyon !!!

 Sıklıkla sadece epizomal formda bulunan
varyantlar (HPV tip 58 varyantı)

Yeni bulgular, gelişmeler???







HPV VaryantlarıDiğer Yenilikler:



E5 ekspresyonuDiğer Yenilikler:



E5 ekspresyonuDiğer Yenilikler:



Sonuç...Sonuç...



Potansiyel Aşı HedefleriDiğer Yenilikler:




