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SERV‹KS KANSER‹ AﬁILAMASIYLA ‹LG‹L‹ TÜRK SERV‹KAL
KANSER ÇALIﬁMA GRUBUNUN ÖNER‹LER‹
Sandra Boswell

Wells Healthcare bu doküman› Türkiye’de serviks
kanseri aﬂ› önerileri konusunda makale haz›rlaman›n
çerçevesini çizmek için ﬂirket d›ﬂ› uzmanlar ve olas›
yazarlarla yap›lacak görüﬂmeleri kolaylaﬂt›rmak
amac›yla haz›rlam›ﬂt›r. Bu yaz› görüﬂme üzerine oldu¤undan, önerilen tema ve fikirler sabit de¤ildir; yazarlarla oluﬂturulan çerçeveden geliﬂtirilecek veya ç›kar›lacak olan tema ve fikirler esnekliklerini korumaktad›r. Bu doküman sadece görüﬂmeler için baﬂlang›ç noktas› oluﬂturmaktad›r.

HPV
HPV ile ilgili genel arka plan bilgisi:
• HPV yayg›n ve kolay bulaﬂan bir cinsel hastal›kt›r
• Ço¤u kad›n ve erkek cinsel olarak aktif hale geldikten k›sa bir süre sonra infeksiyon bulaﬂ›r
• Dünyan›n birçok ülkesinde kad›n ve erkeklerin
%70–80’i HPV ile infekte olmaktad›r
• Prezervatifler HPV infeksiyonunu önlemede sadece k›smi olarak etkilidir
• Türkiye’de HPV prevalans›yla ilgili s›n›rl› veri bulunmaktad›r
• Maksimum fayda için, serviks kanser aﬂ›s› cinsel
aktiviteden önce yap›lmal›d›r
- Bildirilen ilk cinsel aktivite yaﬂ› 19-21 yaﬂ aras›nda de¤iﬂmektedir; ancak, Türkiye’nin baz›
bölgelerinde kad›nlar›n çok genç yaﬂta evlenmesi yayg›n bir durumdur
o UNICEF kad›nlar›n yaklaﬂ›k %18’inin 18
yaﬂ›ndan önce evlendi¤ine iﬂaret etmektedir

ARKA PLAN
Serviks Kanseri
Serviks kanseri konusunda genel arka plan bilgisi:
• Dünyan›n her yerinde kad›nlarda kanser nedeniyle ölümlerde ikinci s›rada gelir
• Onkojenik insan papillomavirüs (HPV) serviks
kanseri nedenidir
• Türkiye’de tahmini yaﬂa-ayarlanm›ﬂ serviks kanseri insidans› 100,000 kiﬂide 4.5’dir
• 2002 y›l›nda tahminen 1364 invazif kanser olgusu
ve serviks kanserinden 726 ölüm yaﬂanm›ﬂt›r
• Türkiye Cumhuriyeti Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan elde
edilen verilere göre Türkiye çap›nda serviks kanseri insidans› 1995 y›l›nda %0.7 iken 2006 y›l›nda
%3.9’a ç›km›ﬂt›r
• Türkiye’de serviks kanseri belirtilerinin prevalans› konusunda s›n›rl› veri bulunmaktad›r

Serviks Kanserinin Geliﬂimi
Serviks kanser geliﬂimine bak›ld›¤›nda:
• Serviks HPV infeksiyon olgular›n›n ço¤u iki sene
içerisinde kendili¤inden geçer
• Baz› kad›nlarda serviks kanseri onkojenik tipte
HPV ile kronik infeksiyondan on- yirmi y›l sonra
geliﬂir
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• Serviks kanserinin geliﬂim evreleri ﬂunlardan
oluﬂmaktad›r
- Düﬂük ve yüksek dereceli lezyonlar, in situ karsinom ve invazif kanser
o Pap smear ve HPV testi gibi ikincil önleme
yöntemleri düzenli olarak tarama yap›lan
kad›nlarda ço¤u serviks kanser olgusunu
önleyebilir
o Buna karﬂ›n, birçok Türk kad›n›na hiç tarama yap›lmamaktad›r

Serviks Kanseri Aﬂ›s›
Serviks kanseri aﬂ›s› konusunda arka plan bilgisi:
• Kanserlerin %70’inden sorumlu olan HPV-16 ve
HPV-18’i önlemek amac›yla güvenli ve etkili aﬂ›lar
geliﬂtirilmiﬂtir
• Bu aﬂ›lar 80’in üzerinde ülkede ruhsat alm›ﬂ durumdad›r ve bir çok ülkede uzmanlardan oluﬂan
komiteler bunlar›n kullan›m› konusunda öneriler
yay›nlam›ﬂt›r
• Türkiye’deki Ulusal Ba¤›ﬂ›klama Program› genelde etkili bir programd›r ve rutin ba¤›ﬂ›klama amac›yla çocuklar›n %80’den fazlas›na ulaﬂ›lmaktad›r
- NIP ergenlerde aﬂ›lama sa¤lamaz
• Okul ve toplum-bazl› ergen aﬂ›lama programlar›n›n uzmanlar taraf›ndan serviks kanseri aﬂ›lamas›
için ideal ortam oldu¤u düﬂünülmektedir

Serviks Kanseri Aﬂ›s›n›n Etkisi
• Modeller ergen k›zlar için haz›rlanan aﬂ›lama
programlar›n›n, kapsam›n›n %70’den fazla olmas›
ve korunman›n 10 y›ldan fazla sürmesi ﬂart›yla,
aﬂ›da yer alan onkojenik HPV tiplerinin neden oldu¤u serviks kanseri insidans›n›n bir hayli azaltaca¤›n› öngörmektedir
• Aﬂ›lama yaﬂam boyu serviks kanseri riskini %3580 oran›nda azaltabilir

TARTIﬁMA
Primer Ba¤›ﬂ›klama Stratejisi
Primer ba¤›ﬂ›klama stratejisi olas›l›klar›yla ilgili tart›ﬂmalar:
• Uzman gruplar›n›n yapt›¤› ço¤u resmi öneride 912 yaﬂ›ndaki ergen k›zlara primer aﬂ›lama yap›lmas› gerekti¤i önerisinde bulunmuﬂtur

• Ba¤›ﬂ›klaman›n cinsel aktiviteden önce olmas›n›
sa¤lar ve bu gruba ulaﬂmak kolayd›r
- ABD’de 11–12 yaﬂ önerilmektedir
- Birleﬂik Krall›k’ta 12–13 yaﬂ önerilmektedir
• Okul bazl› programlar en etkili olanlard›r, baz› ülkelerde toplum bazl› ba¤›ﬂ›klama da kullan›lmaktad›r
• Erkek çocuklar›na ba¤›ﬂ›klama yapman›n etkinli¤i
henüz oluﬂturulmam›ﬂ olsa da, baz› ülkelerde
hem k›z hem de erkek çocuklar› aﬂ›lanmaktad›r
• En yüksek kapsam› sa¤layabilmek için, ergenliköncesi ba¤›ﬂ›klaman›n hükümet taraf›ndan desteklenen ulusal ba¤›ﬂ›klama program›n›n bir parças› olarak yürütülmesi gerekir

Daha Önce Aﬂ›lanmam›ﬂlarda (Catch-Up)
Ba¤›ﬂ›klama Stratejisi
Catch-up strateji olas›l›klar›n›n tart›ﬂ›lmas›:
• Bir çok ülke büyük yaﬂlardaki çocuklar ve genç
kad›nlara fayda sa¤layacak bir catch-up ba¤›ﬂ›klama stratejisi önermektedir
• Catch-up yaﬂ› ülkelere göre 13 ile 26 yaﬂ aras›nda
de¤iﬂmektedir
- ABD 26 yaﬂ›na kadar önermektedir
- Birleﬂik Krall›k 18 yaﬂ›na kadar önermektedir
• Bir çok ülkede catch-up ba¤›ﬂ›klama için hükümet
fonu ayr›lmaktad›r
• Baz› k›zlar bu yaﬂlarda cinsel aç›dan aktif olsa bile, çok az›na aﬂ›da yer alan tüm HPV tiplerinden
zaten infeksiyon bulaﬂm›ﬂ olaca¤›ndan yine de
fayda sa¤layabilir

Evlenirken Serviks Kanseri Aﬂ›s›?
• Ergenlik-öncesi çocuklar, ergenler ve evlenmemiﬂ
genç kad›nlara aﬂ› yapmak baz› ülkelerde dini tutuculuk nedeniyle dirençle karﬂ›lanabilir
• Evlenmeyi planlayan çiftlere aﬂ› konusunda bilgi
verilmelidir, bu bilgilendirme catch-up ba¤›ﬂ›klama program›n›n parças› olabilir
• Bu yaklaﬂ›m›n sorunlar› ﬂunlard›r
- Alt› ayl›k aﬂ›lama program›
- Yetiﬂkinleri aﬂ›layacak altyap› eksikli¤i
- Bu tür bir program için hükümet fonu ayr›lmamas›
- Çiftler evlilik öncesi cinsel deneyime sahip olabilir
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26 Yaﬂ›ndan Büyük Kad›nlar›n
Ba¤›ﬂ›klanmas›
• Serviks kanseri aﬂ›lar›yla yap›lan ilk çal›ﬂmalarda
26 yaﬂ›n üzerindeki kad›nlar yer almam›ﬂt›r
• Bu grup HPV ile infekte hale gelmeye devam etmektedir
• ‘Birleﬂtirme’ çal›ﬂmalar› aﬂ›n›n 55 yaﬂ›na kadar immünojenik oldu¤unu göstermiﬂtir
• Avustralya 26 yaﬂ›n›n üzerindeki kad›nlar›n ba¤›ﬂ›klamas›na olanak sa¤layan önerilerde bulunmuﬂtur

Bireysel Seçici Ba¤›ﬂ›klama
• Aﬂ› olmak isteyen her kad›na ba¤›ﬂ›klama önerilmelidir

TÜRK SERV‹KAL KANSER ÇALIﬁMA GRUBU’NUN
ÜYELER‹ TARAFINDAN TASLAK OLARAK
HAZIRLANAN ÖNER‹LER
• 11-12 yaﬂlar›ndaki k›zlar için üç doz serviks kanser aﬂ›s›yla rutin aﬂ›lama önerilmektedir
• Catch-up aﬂ›lama daha önce aﬂ›lanmam›ﬂ ya da
tam aﬂ› serisini tamamlamam›ﬂ 13-26 yaﬂ›ndaki
k›z çocuklar› ve kad›nlar için önerilmektedir. ‹deal olan›, aﬂ›n›n cinsel temas yoluyla HPV’ye maruz kalma olas›l›¤›ndan önce uygulanmal›d›r
• Kiﬂiye Göre Seçici Ba¤›ﬂ›klama: Primer ve catchup ba¤›ﬂ›klamaya ek olarak, aﬂ› olmak isteyen 26
ile 55 yaﬂlar› aras›ndaki tüm kad›nlara serviks
kanseri aﬂ›s› önerilmelidir. Kad›nlar doktorlar›yla
serviks kanser ba¤›ﬂ›klama konusunu görüﬂmek
için teﬂvik edilmelidir, birlikte ba¤›ﬂ›klaman›n uygun olup olmad›¤›na karar verebilirler
• Önceli¤in tarama yap›lmayan kad›nlara verilmesi
gerekir
• Her bir serviks kanseri dozu 0.5 ml’dir, kas içine
uygulan›r
• Serviks kanseri aﬂ›s› üç-dozlu bir programla uygulan›r. ‹kinci ve üçüncü dozlar, ilk dozdan sonra
s›ras›yla 1 ya da 2 ve 6 ay sonra uygulanmal›d›r
• Serviks kanseri aﬂ›s› di¤er yaﬂ aﬂ›lar› yap›l›rken
ayn› ziyaret s›ras›nda uygulanabilir (gerçi ﬂu anda
Türkiye’de baﬂka bir ergen aﬂ›s› yap›lmas›na gerek yoktur)
• ﬁu anda, serviks kanseri tarama önerileri serviks
kanseri aﬂ›s› alan kad›nlarda de¤iﬂmemiﬂtir. Ka-
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d›nlar›n hepsi, önerildi¤i gibi, düzenli serviks
kanseri taramas›ndan geçirilmelidir

Özel Durumlar
• Aﬂ› uygulamas› öncesinde Pap testi ya da HPV
testi endikasyonu yoktur
• Serviks kanseri aﬂ›s› ﬂüpheli ya da anormal Pap
testi, pozitif HPV DNA ya da Hybrid Capture II®
yüksek-risk testi veya genital si¤ili olan kad›nlara
verilebilir
• Aﬂ›lar terapötik amaçl› de¤ildir, sadece profilaktik
amaçl›d›r. Aﬂ› yap›lanlar klinik çal›ﬂmalardan elde edilen verilerin aﬂ›n›n mevcut Pap testi anormallikleri, HPV infeksiyonu ya da genital si¤il
üzerinde herhangi bir terapötik etkisi olaca¤›n›
belirtmedi¤i konusunda bilgilendirilmelidir. Bu
kad›nlar›n aﬂ›lamas› henüz edinilmemiﬂ aﬂ› HPV
tipi taﬂ›yan infeksiyona karﬂ› korunma sa¤layacakt›r
• Emziren kad›nlara serviks kanseri aﬂ›s› yap›labilir
• Hastal›k ya da ilaç nedeniyle ba¤›ﬂ›kl›¤› zay›f düﬂen kad›nlara serviks kanseri aﬂ›s› yap›labilir. Ancak, aﬂ›lamaya verilen immün yan›t ve aﬂ›n›n etkinli¤i yeterli düzeyde ba¤›ﬂ›kl›¤› olan kad›nlarda
daha az olabilir

Gebelik
• Serviks kanseri aﬂ›s›n›n hamile kad›nlarda kullan›m› önerilmemektedir
• Bir kad›n ilk iki doz aﬂ›y› olduktan sonra hamile
kal›rsa, do¤um yapana kadar üçüncü aﬂ› dozunu
almamal›d›r. Sadece ilk dozu ald›ysa (ikinci ve
üçüncü dozlar› almad›ysa) tüm aﬂ› kürünü do¤umdan sonra baﬂtan baﬂlayarak almal›d›r
• Aﬂ› nedensel olarak advers gebelik sonuçlar› ya da
fetus geliﬂiminde advers olaylara neden olmam›ﬂt›r. Ancak, gebelik s›ras›nda aﬂ›lamayla ilgili veriler s›n›rl›d›r. Gebelik s›ras›nda serviks kanseri aﬂ›s› yap›lan kad›nlarda terapötik kürtaj endikasyonu yoktur

Aﬂ› Kullan›m› Kontrendikasyonlar›
• Serviks kanser aﬂ›s› herhangi bir bileﬂenine karﬂ›
aﬂ›r› duyarl›l›k öyküsü olan kiﬂilerde kontrendikedir.
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Uyar›lar
• Serviks kanseri aﬂ›s› minör akut hastal›¤› olan
(örn., diyare ya da ateﬂli ya da ateﬂsiz hafif üst solunum yolu infeksiyonlar›,) kad›nlara uygulanabilir. Orta ya da ﬂiddetli akut hastal›¤› bulunan kiﬂilerin aﬂ›lanmas› hastal›k geçene kadar ertelenmelidir.
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