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De senaste årens forskning har
klarlagt det kausala sambandet
mellan infektion med vissa ty-

per av humant papillomvirus (HPV)
och utvecklingen av cervixcancer, den
näst vanligaste cancerformen bland
kvinnor globalt sett [1]. Det starka sam-
bandet mellan HPV och cervixcancer
har påvisats konsekvent runt om i värl-
den [2].

I ett globalt perspektiv är cervixcan-
cer sannolikt en av de cancerformer
som lättast skulle kunna förebyggas ge-
nom tidig upptäckt och behandling av
förstadier till cervixcancer, och kanske
genom framtida vaccinering mot onko-
gena HPV-typer [3].

Fler HPV-typer idag
Antalet kända HPV-typer har ökat

snabbt under de senaste 20 åren. Hittills
har 77 olika HPV-typer identifierats, av
vilka drygt 30 infekterar den genitala
slemhinnan [4]. Bland de onkogena ge-
nitala HPV-typerna – de s k högriskty-
perna – är HPV 16 den absolut vanli-
gast förekommande i olika delar av
världen. Ett känt undantag är dock In-
donesien, där HPV 18 dominerar. I en
nyligen slutförd världsomfattande stu-
die har drygt 1 000 cervixcancertumö-
rer från sammanlagt 22 länder analyse-
rats. HPV-DNA upptäcktes i 93 procent
av tumörerna [2]. HPV 16, 18, 31 och
45 svarade tillsammans för drygt 80
procent av infektionerna. Etiologin till
de 7 procent HPV-negativa tumörerna
är icke klarlagd, kanske därför att pro-
ven hade en HPV-koncentration som
understeg den nuvarande polymeras-

kedjereaktions(PCR)-baserade detek-
tionsmetodens känslighet.

Prevalensen av HPV i en population
är beroende av ålder och sexualvanor.
Unga sexuellt aktiva kvinnor har den
högsta HPV-prevalensen, med en topp
mellan 16 och 25 års ålder. Därefter ses
en skarp nedgång i HPV-prevalensen,
troligen på grund av att infektionen eli-
mineras av immunologiska faktorer
[5].

Trots frekvent HPV-exponering un-
der unga år, då transformationszonen i
cervix är som mest känslig för HPV-in-
fektion, är cervixcancer ovanlig i jäm-
förelse med den beräknade risken på 79
procent att smittas av HPV under livsti-
den [6]; i Sverige diagnostiseras invasiv
cervixcancer hos endast 0,7 procent av
alla kvinnor före 75 års ålder [7].

Samband
med cervixcancer
Sambandet mellan HPV och cervix-

cancer påvisades för drygt 20 år sedan
av zur Hausen [8]. Upprepade epidemi-
ologiska studier har därefter analyserat
detta samband. De metoder som använ-
des för HPV-analyser under 1980-talet
hade ofta låg känslighet. Resultaten
från olika studier var därför mycket va-
rierande, och följden blev att den beräk-
nade relativa risken för cervixcancer
vid HPV-infektion ej kunde fastställas
med säkerhet.

Sedan den känsliga PCR-metoden
började användas i slutet av 1980-talet
har betydligt starkare samband mellan
vissa HPV-typer och cervixcancer påvi-
sats. Idag har nästan 100 fall–kontroll-
studier och flera kohortstudier publice-
rats. I de senaste årens studier observe-
ras, nästan utan undantag, en minst tju-
gofaldig riskökning för både cervixcan-
cer in situ och invasiv cervixcancer vid
infektion med HPV 16. Även för HPV-
typerna 18, 31 och 33 ses i regel lika
höga risker.

Ett generellt problem i fall–kontroll-
studier är att HPV-status fastställs först
vid tidpunkten för diagnos. Det tids-
mässiga sambandet mellan HPV-infek-

tion och utveckling av cervixcancer kan
klarläggas endast i prospektiva studier.
Eftersom endast ett fåtal sådana studier
genomförts återstår fortfarande många
frågetecken, i synnerhet som dessa un-
dersökningar ofta varit små, haft kort
uppföljningstid och genomförts i kraf-
tigt selekterade grupper. Ett stort fråge-
tecken gäller vilken betydelse andra
faktorer kan ha och hur HPV samverkar
med dessa vid utveckling av cervixcan-
cer.

Behovet av stora metodologiskt väl
planerade prospektiva studier med an-
vändande av en känslig metod för de-
tektion av HPV, upprepad provtagning
och lång uppföljningtid kan därför inte
nog poängteras.

Riskfaktorer
Eftersom endast ett fåtal HPV-infek-

terade kvinnor – möjligen också vissa
kvinnor utan HPV-infektion – utveck-
lar cervixcancer måste andra faktorer
medverka vid den maligna transforma-
tionen i cervix. HPV är därmed kanske
inte en nödvändig, och definitivt inte en
tillräcklig faktor för att utlösa cervix-
cancer [9].

Både värd- och omgivningsfaktorer
har avgörande betydelse:

Den viktigaste värdfaktorn, som in-
fluerar progressionen av cellföränd-
ringar i cervix, är antagligen immunite-
ten. Immunsuppression (genetisk eller
förvärvad) är associerad med en ökad
risk för cervixcancer. Paritet påverkar
sannolikt risken för utveckling av can-
cer i cervix. Ökad känslighet för HPV
under graviditeten kan orsakas av im-
munologiska faktorer, ändrat nutritio-
nellt status, hormonell påverkan eller
trauma i samband med förlossningen.
Genetiska faktorer, såsom HLA-haplo-
typ (humant leukocytantigen typ A) har
också visat sig kunna modulera effekten
av HPV-infektion i cervix [10].

Många sexualpartner och tidig sexu-
aldebut är omgivningsfaktorersom i de
flesta epidemiologiska studier associe-
rats med en ökad risk för cervixcancer.
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Frågorna:

1. Molekylärvirologisk förklaring till det morfologiska svaret på infektion med olika HPV-typer.
Integration av virus-DNA i cellgenomet? Påverkan på onkogener? Olika förmåga att störa kontrollen av
cellernas tillväxt?

2. Mannen är reservoar. Varför så sällan dysplasi eller cancer hos honom? Inga målceller?

3. Immunitetens roll. Blandinfektioner?

4. Vilka faktorer utom HPV-typ ökar risken för cancer? Enbart slump? Rökning? Annat?

5. Varför går ca 50 procent av CIN 2–3 i regress? Immunologiskt försvar? Utebliven virusintegration?
Utebliven verkan av cokarcinogener? Infektion med »milda» typer av HPV?

6. Orsaken till 7 procent HPV-negativa cancertumörer. Oupptäckta HPV-typer? Andra karcinogener?

7. Vad bestämmer den kliniska maligniteten vid invasiv cancer? Virustyp? Specifika effekter på
cellgenomet av integrerat HPV-DNA? Aktivering av olika onkogener?

8. Varför övergår exofytiska kondylom nästan aldrig till cancer?

Några av de frågetecken som kvarstår avseende
sambandet mellan papillomvirus och cervixcancer.
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Sedan hänsyn tagits till HPV-infektion,
brukar emellertid den risken sjunka.
Endast hos kvinnor som inte är HPV-in-
fekterade ses en kvarstående överrisk
som skulle kunna förklaras av annan
sexuellt överförd infektion, tex klamy-
dia [11].

Rökning och p-piller är andra exoge-
na faktorer för vilka en viss riskökning
för cervixcancer i regel kvarstår efter
justering för HPV.

Tumörprogression
Utvecklingen från den initiala HPV-

infektionen till cervixcancer passerar
ett antal väldefinierade förstadier. Des-
sa har sedan 1960-talet benämnts cervi-
kal intraepitelial neoplasi, CIN 1, 2 och
3. CIN 3 kan oftast inte skiljas morfolo-
giskt från cancer in situ. Östör har sam-
manställt resultaten av publicerade stu-
dier från 1950 och framåt, där natural-
historien för CIN har studerats [12]. Vid
uppföljning av drygt 4500 kvinnor dia-
gnostiserade med CIN 1 var den kumu-
lativa risken för progression till CIN3
11 procent. De övriga CIN 1-fallen
kvarstod oförändrade (32 procent) eller
regredierade (57 procent). Sannolikhe-
ten för att CIN 3 skall progrediera till in-
vasiv cancer är ca 12 procent [13].

Det verkar alltså som om en förhål-
landevis konstant proportion av första-
dierna har en potential att progrediera
om de lämnas utan behandling. Regres-
sionstendensen är mindre för CIN 2 och
3 än för CIN 1.

Att CIN 1, 2 och 3 utgör förstadier
som successivt övergår i varandra för
att slutligen utvecklas till cancer in situ
är vida accepterat. Redan 1973 publi -
cerade emellertid Thomas en studie
från Baltimore. Där noterades en tydlig
skillnad i exponeringsvariabler hos
majoriteten av kvinnor med lätta cell-
förändringar (CIN 1) jämfört med
kvinnor med svårare dysplasi (CIN 2
och 3). 

Slutsatsen var att vissa dysplastiska
förändringar var en del av det precance-
rösa spektret, medan andra saknade ma-

lign potential [14]. Detta antagande har
stärkts på senare år.

Ny kunskap
De flesta neoplasier av CIN-1- re-

spektive CIN 2–3-typ anses idag vara
två separata tillstånd (dock med det ge-
mensamt att de orsakas av HPV) vilka
hos vissa kvinnor kan uppträda samti-
digt. CIN 2–3, som oftast är lokalisera-
de högre upp i cervixkanalen, kan vara
svåra att upptäcka. Därför kan det upp-
fattas som många oskyldiga CIN 1-för-
ändringar tidsmässigt föregår CIN 2–3
[15]. Majoriteten av de CIN 1-lesioner
som upptäcks är att betrakta som en ma-
nifestation av akut HPV-infektion, som
i regel regredierar efter en tid.

Dessa CIN 1-lesioner kan dock an-
ses vara en klinisk markör för kvinnor
som riskerar att utveckla andra precan-
cerösa förändringar med potential att
progrediera [16]. Denna nyvunna kun-
skap har lett till att en alltmer avvaktan-
de inställning rekommenderas vid
CIN 1; för att undvika överbehandling
lämnas dessa förändringar i många fall
obehandlade.

Den oro som eventuellt kan upp-
komma hos patienterna till följd av ovan
nämnda förfarande har tidigare diskute-
rats i Läkartidningen [17].

Under 1990-talet har det samlats allt
starkare belägg för att progression från
CIN 1 till CIN 2–3, om den inträffar,
ofta sker mycket snabbt. I en prospektiv
studie där utveckling av CIN 2–3 stude-
rades i relation till HPV-infektion sågs
CIN 2–3 tidigt i förloppet av en infek-
tion med onkogena HPV-typer. Tiden
från upptäckt av den initiala HPV-in-
fektionen till utveckling av CIN 2–3 var
maximalt 24 månader, oavsett om
CIN 1 upptäcktes dessförinnan [18]. I
en kohortstudie från Finland som pågått
sedan 1981 har en motsvarande snabb
progressionstendens observerats. Pro-
gressionen från initial HPV-infektion
till cervixcancer in situ kvarstod kon-
stant (drygt 14 procent) efter 25 måna-
ders uppföljning och framåt. Det bety-
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Cytologisk sc-
reening har
framgångsrikt

reducerat incidensen av
cervixcancer i många
länder. I Sverige har död-
ligheten i cervixcancer
halverats sedan början på
1900-talet, mycket tack
vare den gynekologiska
hälsokontrollen som in-
fördes på 1960-talet.
Ett pris vi fått betala för
denna intervention är en
betydande överbehand-
ling av kvinnor med lätta
cellförändringar, som
med stor sannolikhet
skulle ha regredierat
spontant .
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der att de förstadier som har förmågan
att progrediera gör det relativt snabbt,
nästan undantagslöst inom de första två
åren efter det att av HPV-infektionen
diagnostiserats [19].

Riskvärdering
vid screening
Cytologisk screening har fram-

gångsrikt reducerat incidensen av cer-
vixcancer i många länder [20]. I Sveri-
ge har dödligheten i cervixcancer hal-
verats sedan början på 1900-talet,
mycket tack vare den gynekologiska
hälsokontrollen som infördes på 1960-
talet.

Ett pris vi fått betala för denna inter-
vention är en betydande överbehand-
ling av kvinnor med lätta cellföränd-
ringar, som med stor sannolikhet skulle
ha regredierat spontant [3]. Idag har vi
inte förmågan att skilja ut de CIN 1-le-
sioner som är precancerösa från de be-
tydligt vanligare ofarliga CIN 1-föränd-
ringarna.

Det är emellertid av största vikt att vi
skaffar oss denna kunskap, inte minst i
ljuset av de rapporter som visar att ut-
vecklingen från inital HPV-infektion
till cervixcancer i regel går mycket
snabbare än vad man tidigare trott. Idag
vet vi att infektion med onkogena HPV-
typer spelar en central roll för utveck-
lingen av cervixcancer.

Det återstår emellertid att klargöra
vilken betydelse olika latens och persi-
stens av infektion med olika HPV-typer
eller kombinationer av HPV-typer har,
och hur dessa samverkar med övriga
riskfaktorer för cervixcancer. Det finns
därför ett stort behov av väl kontrollera-
de och väl utförda prospektiva studier
med lång uppföljningstid.

Det är också av största vikt att utvär-
dera betydelsen av PCR-baserad HPV-
typning i kombination med cytologisk
screening vid den gynekologiska hälso-
kontrollen. Studier av detta slag pågår
för närvarande, vilket förhoppningsvis
kommer att leda till en bättre förmåga
att skilja de kvinnor hos vilka risken för

progression är stor från dem för vilka
risken är liten.

I ett längre perspektiv kan därmed
incidensen av cervixcancer reduceras
ytterligare.
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