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IZVLEČEK
Človeške papilomaviruse (HPV) etiološko povezujemo z nastankom številnih benignih in
malignih sprememb kože in sluznic pri ljudeh. Po podatkih Mednarodnega referenčnega centra
za HPV je bilo do novembra 2017 uradno priznanih 206 genotipov HPV, nedavno pa so
dokazali, da naj bi obstajalo še vsaj 400 potencialno novih, še neopredeljenih genotipov HPV.
Naša raziskovalna skupina je leta 2014 v vzorcu analnega brisa dokazala prisotnost novega
genotipa HPV, HPV-204, ki smo ga uvrstili v rod Mupapillomavirus (Mu-PV), kamor sta bila
do tedaj uvrščena le dva genotipa HPV (HPV-1 in HPV-63). V doktorski nalogi smo želeli
natančno filogenetsko in molekularno opredeliti HPV-204. Poleg tega smo na podlagi testiranja
reprezentativne zbirke kliničnih vzorcev želeli opredeliti tkivni tropizem in klinični pomen
novega genotipa HPV-204 ter sorodnih genotipov HPV-1 in HPV-63. V zadnjem delu
doktorske naloge smo želeli opredeliti genetsko raznolikost genotipov iz rodu Mu-PV s
pomnoževanjem in neposrednim določanjem nukleotidnega zaporedja nekodirajočega
genomskega področja (LCR).
S pomočjo več programov in prosto dostopnih spletnih aplikacij smo v prvem delu doktorske
naloge opredelili značilna genomska področja celotnega virusnega genoma HPV-204. Celotno
nukleotidno zaporedje HPV-204 je sestavljeno iz 7.227 baznih parov (bp) s 37,8% deležem bp
gvanin-citozin. HPV-204 izkazuje organizacijo genoma, ki je značilna za predstavnike rodu
Mu-PV, saj vsebuje zapis za šest zgodnjih (E6, E7, E1, E2, E8 in E4) in dve pozni (L1 in L2)
virusni beljakovini, vendar nima zapisa za zgodnjo beljakovino E5. Na podlagi filogenetske
analize gena L1 vseh uradno priznanih genotipov HPV smo potrdili preliminarno uvrstitev
HPV-204 v rod Mu-PV, in sicer v novo vrsto Mu-3, pri čemer lahko sklepamo, da je HPV-204
najbolj soroden s HPV63, s katerim izkazuje 66,9% skladnost v genu L1, medtem ko s HPV-1
izkazuje 66,1% skladnost v genu L1.
Tkivni tropizem in klinični pomen okužb z genotipi iz rodu Mu-PV smo opredelili s testiranjem
reprezentativne zbirke kliničnih vzorcev (n=1.006), za kar smo razvili in uvedli analitično zelo
občutljive kvantitativne HPV-204, HPV-1 in HPV-63 tipsko-značilne reakcije pomnoževanja s
polimerazo v realnem času (RT-PCR). Odkrili smo 11 neodvisnih izolatov HPV-204, in sicer
v brisu materničnega vratu (1/116; 0,8%), vzorcu kožne bradavice (1/43; 2,3%), brisih analnega
kanala (4/110; 3,6%) in brisih penisa (5/110; 4,5%). V sklopu doktorske naloge smo skupno
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odkrili 27 neodvisnih izolatov HPV-1, ki smo jih odkrili v brisih nosnega dela žrela (2/110;
1,8%), dlačnem mešičku obrvi (1/110; 0,9%), vzorcih kožnih bradavic (21/43; 48,8%) in
vzorcih anogenitalnih bradavic (3/40; 7,5%), ter 19 neodvisnih izolatov HPV-63, ki smo jih
odkrili v brisih nosnega dela žrela (3/110; 2,7%), brisih ustne votline (2/105; 1,9%), dlačnih
mešičkih obrvi (4/110; 3,6%), vzorcih kožnih bradavic (9/43; 20,9%) in brisu analnega kanala
(1/110; 0,9%). Na podlagi testiranja arhivskih vzorcev benignih in malignih sprememb ter
klinično nespremenjene kože in sluznic smo dokazali, da vsi genotipi iz rodu Mu-PV izkazujejo
dvojni tkivni tropizem.
V vzorcu kožne bradavice, v katerem smo dokazali HPV-204, je bilo virusno breme HPV-204
izjemno nizko (7,4 x 10-7 virusnih kopij/celico), kar nakazuje na latentno, klinično
nepomembno okužbo. Čeprav je bilo virusno breme HPV-1 večinoma nizko (razpon 5,9 x 10-6
– 1,8 x 10-2 virusnih kopij/celico), je bil HPV-1 najverjetnejši povzročitelj treh kožnih bradavic,
v katerih smo dokazali visoko virusno breme HPV-1 (razpon 8,5 x 103 – 5,2 x 104 virusnih
kopij/celico). Virusno breme HPV-63 je bilo podobno kot pri HPV-1 v večini vzorcev nizko
(razpon 3,2 x 10-6 – 1,1 x 10-2 virusnih kopij/celico), HPV-63 pa je predstavljal najverjetnejšega
povzročitelja le v vzorcu kožne bradavice z visokim virusnim bremenom (3,9 x 10 2 virusnih
kopij/reakcijo). Z opredelitvijo virusnega bremena HPV-204, HPV-1 in HPV-63 smo potrdili,
da je okužba s temi genotipi HPV večinoma klinično neaktivna, pri čemer sta HPV-1 in HPV63 etiološka povzročitelja zgolj posameznih kožnih bradavic, medtem ko HPV-204 nismo
uspeli povezati z nastankom kožnih bradavic.
V zadnjem delu doktorske naloge smo na osnovi analize nukleotidnega zaporedja
nekodirajočega genomskega področja LCR genotipov iz rodu Mu-PV odkrili eno podtipsko
različico HPV-204, ki je vsebovala eno točkasto mutacijo, šest podtipskih različic HPV-1, ki
so vsebovale 1-19 nukleotidnih zamenjav oziroma izpadov, ter dve podtipski različici HPV-63,
pri čemer je prva podtipska različica vsebovala 13, druga pa šest nukleotidnih zamenjav
oziroma izpadov. Predvidevamo, da opredeljene podtipske različice posameznih genotipov
HPV niso povezane z značilno klinično sliko ali anatomskim področjem okužbe.
Izsledke raziskave, ki so predstavljeni v doktorski nalogi, smo objavili kot znanstveni
raziskovalni članek v reviji, ki jo citira Science Citation Index (SCI) (IF2016=2,806):
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Šterbenc A, Hošnjak L, Chouhy D, Bolatti EM, Oštrbenk A, Seme K, Kocjan BJ, Luzar B, Giri
AA, Poljak M. Molecular characterization, tissue tropism, and genetic variability of the novel
Mupapillomavirus type HPV204 and phylogenetically related types HPV1 and HPV63. PLoS
One 2017;12:e0175892.
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ABSTRACT
Human papillomaviruses (HPV) are etiologically linked with the development of various
benign and malignant neoplasms in humans. As of November 2017, a total of 206 HPV types
were officially recognized by the HPV Reference center at the Karolinska Institute in Sweden,
although it has recently been shown that there are still at least 400 novel HPV types that have
not yet been identified. In 2014, our research group identified a novel HPV, HPV-204, in an
anal canal swab sample. HPV-204 was preliminarily classified into the genus
Mupapillomavirus (Mu-PV) that consisted of only two HPV types: HPV-1 and HPV-63. In this
study, our aim was to perform comprehensive phylogenetic and molecular characterization of
HPV-204. In the second part of the study, we wanted to determine the tissue tropism and
potential clinical significance of Mu-PVs by testing a representative collection of clinical
specimens. Finally, we wanted to evaluate the genetic variability of Mu-PVs by amplifying and
sequencing the long control region (LCR) of each Mu-PV.
Using several programs and freely available online applications, we determined characteristic
genomic regions of HPV-204. The 7,227 base pair (bp) long genome of HPV-204 with a GC
ratio of 37.8% exhibits typical genomic organization of Mu-PVs with eight open reading frames
(ORFs) (E6, E7, E1, E2, E8, E4, L2, and L1), while lacking the E5 ORF. Based on phylogenetic
analysis of the L1 gene of all officially recognized HPV types, HPV-204 clusters within the
Mu-PV genus, species Mu-3. HPV-204 is most similar to HPV-63, since the L1 gene of HPV204 exhibits 66.9% nucleotide sequence identity with the L1 gene of HPV-63 and 66.1% with
the L1 gene of HPV-1.
To evaluate the tissue tropism and potential clinical relevance of Mu-PVs, we tested a
representative collection of clinical samples (n=1,006) using three newly developed and highly
sensitive quantitative type-specific real-time polymerase chain reactions (RT-PCRs) for
detection of HPV-204, HPV-1, and HPV-63. A total of 11, 27, and 19 HPV-204, HPV-1, and
HPV-63 isolates were obtained, respectively. HPV204 was detected in cervical swabs (1/116;
0.8%), cutaneous wart (1/43; 2.3%), swabs of the anal canal (4/110; 3.6%), and swabs of the
penile surface (5/110; 4.5%). HPV-1 was detected in nasopharyngeal swabs (2/110; 1.8%),
eyebrow hair follicle (1/110; 0.9%), cutaneous warts (21/43; 48.8%), and anogenital warts
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(3/40; 7.5%), while HPV-63 was detected in nasopharyngeal swabs (3/110; 2.7%), swabs of the
oral cavity (2/105; 1.9%), eyebrow hair follicles (4/110; 3.6%), cutaneous warts (9/43; 20.9%),
and swab of the anal canal (1/110; 0.9%). We have confirmed that all Mu-PVs exhibit dual
tissue tropism, since HPV-204, HPV-1, and HPV-63 were detected in cutaneous, mucosal, and
mucocutaneous epithelia.
HPV-204 viral load was extremely low in a single HPV-204-positive cutaneous wart (7.4 ×
10−7 viral copies/cell). Hence, etiological association between infection with HPV-204 and the
development of cutaneous warts could not be confirmed. Although the majority of HPV-1positive samples contained low number of viral copies (range 5.9 x 10-6 – 1.8 x 10-2 viral
copies/cell), HPV-1 was the most likely causative agent of three cutaneous warts with high
HPV-1 viral load (range 8.5 x 103 – 5.2 x 104 viral copies/cell). Similarly, HPV-63 viral load
was low in the majority of HPV-63-positive tissue samples (range 3.2 x 10-6 – 1.1 x 10-2 viral
copies/cell). However, HPV-63 was the most likely causative agent of one common wart, where
it was present in high viral copy numbers (3.9 x 102 viral copies/cell). Thus, we have confirmed
that the majority of infections with Mu-PVs are clinically latent, whereas HPV-1 and HPV-63
may be the causative agents of sporadic cases of common warts. In contrast, we were not able
to establish a causative association between the presence of HPV-204 and the development of
common warts.
Finally, we evaluated the genetic variability of Mu-PVs by sequencing complete LCR genomic
regions of HPV-204, HPV-1, and HPV-63. We identified one genetic variant of HPV-204 that
contained a single nucleotide polymorphism (SNP), six genetic variants of HPV-1 that
contained 1-19 SNPs and/or nucleotide deletions and two genetic variants of HPV-63 that
contained 6-13 SNPs and/or nucleotide deletions. Based on the obtained data, none of the
genetic variants could be reliably associated with specific clinical manifestations or anatomical
location of infection.
Part of the doctoral thesis was published as a scientific paper in a journal cited by the Science
Citation Index (SCI) (IF2016=2.806):
Šterbenc A, Hošnjak L, Chouhy D, Bolatti EM, Oštrbenk A, Seme K, Kocjan BJ, Luzar B, Giri
AA, Poljak M. Molecular characterization, tissue tropism, and genetic variability of the novel
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Mupapillomavirus type HPV204 and phylogenetically related types HPV1 and HPV63. PLoS
One 2017;12:e0175892.
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI
ak

aminokislina

BCC

bazalnocelični karcinom (angl. basal cell carcinoma)

bp

bazni par

CIN

cervikalna intraepitelijska neoplazija (angl. cervical intraepithelial neoplasia)

DNK

deoksiribonukleinska kislina

FFPE

arhivski tkivni vzorci, ki so fiksirani s formalinom in vklopljeni v parafin (angl.
formalin fixed, paraffin embedded)

HPV

človeški papilomavirus (angl. human papillomavirus)

ISH

hibridizacija in-situ (angl. in situ hybridisation)

LCM

laserska mikrodisekcija (angl. laser capture microdissection)

nt

nukleotid

OZ

oligonukleotidni začetniki

PCR

verižna reakcija s polimerazo (angl. polymerase chain reaction)

PC5

proproteinska konvertaza 5 (angl. proprotein convertase 5)

pRB

celična retinoblastomska beljakovina

PV

papilomavirus (angl. papillomavirus)

RNK

ribonukleinska kislina

rpm

obrati na minuto (angl. rotations per minute)

RT-PCR verižna reakcija s polimerazo v realnem času (angl. real-time polymerase chain
reaction)
SCC

ploščatocelični karcinom (angl. squamous cell carcinoma)
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1. UVOD

1.1 ČLOVEŠKI PAPILOMAVIRUSI
Izjemno heterogeno skupino DNK-virusov, ki značilno okužujejo epitelijske celice
vretenčarjev, imenujemo papilomavirusi (PV). V družino Papillomaviridae uvrščamo več kot
320 PV, pri čemer večino opredeljenih PV najdemo pri ljudeh in sesalcih, medtem ko so pri
drugih živalskih vrstah redki (van Doorslaer in sod., 2017). PV, ki jih etiološko povezujemo z
nastankom različnih novotvorb kože in sluznic pri ljudeh, imenujemo človeški papilomavirusi
(angl. human papillomaviruses, HPV) (Bernard in sod., 2010).
1.1.1. Virusna zgradba in značilnosti genoma HPV
HPV merijo v premeru približno 55 nm, kar jih uvršča v skupino majhnih virusov. Virion HPV
je kroglaste oblike brez virusne ovojnice. Dedni material obdaja dvoplastna ikozaedrična
beljakovinska sredica (kapsida), ki jo sestavlja 72 morfoloških enot oziroma kapsomer (Slika
1). Vsako kapsomero tvorita dva tipa strukturnih beljakovin, in sicer pet velikih (L1) in ter ena
mala (L2) plaščna beljakovina, pri čemer so beljakovine L1 med seboj navzkrižno povezane z
disulfidnimi mostički, beljakovina L2 pa je vstavljena akisalno, s čimer pripomore k
oblikovanju in vzdrževanju strukture kapsomere (Kocjan in Poljak, 2011, Guan in sod., 2017).

Slika 1: Zgradba kapside HPV (Vir: Guan in sod., 2017).
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Virusni genom predstavlja kovalentno zaprta, krožna, dvojnovijačna molekula DNK v velikosti
od 7.500 do 8.000 baznih parov (bp), katere molekulska masa znaša 5,2 x 10 6 Da (Zheng in
Baker, 2006; Kocjan in Poljak, 2011). Genom HPV delimo na tri področja: zgodnje E (angl.
early) in pozno L (angl. late) kodirajoče področje, ter nekodirajoče genomsko področje LCR
(angl. long control region) (Slika 2) (Zheng in Baker, 2006; Cid-Arregui, 2009).

Slika 2: Organizacija genoma HPV (Vir: Cid-Arregui, 2009).

1.1.1.1. Zgodnje področje genoma HPV
Zgodnje področje oziroma področje E genoma vsebuje pri večini genotipov HPV zapis za vsaj
šest genov (E1, E2, E4, E5, E6 in E7). Ti geni kodirajo nestrukturne beljakovine, ki sodelujejo
pri uravnavanju podvojevanja DNK in izražanja virusnih genov ter pri interakciji z
beljakovinami v gostiteljevih celicah (Zheng in Baker, 2006).
Gen E1 vsebuje zapis za virusno beljakovino E1, ki igra pomembno vlogo pri začetku
podvojevanja virusne DNK in pri vzdrževanju virusnega genoma v obliki zunajkromosomskih
delcev oziroma episomov. Beljakovina E1 deluje kot od ATP-odvisna helikaza in je s tem edini
encim, ki ga zapisujejo PV, pri čemer se visoko ohranjena ATP-vezavna domena
(GxxxxGK(T/S)) nahaja na karboksilnem koncu beljakovine E1. Zaradi zmerne občutljivosti
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do tarčnih vezavnih mest beljakovina E1 pri naravni okužbi za vezavo v bližino mesta začetka
podvojevanja virusnega genoma oziroma ori (angl. origin of replication) nujno potrebuje
beljakovino E2 (Bergvall in sod., 2013). Edino do danes znano izjemo predstavlja beljakovina
E1 HPV-1, ki lahko spodbuja podvojevanje virusnega genoma tudi v odsotnosti beljakovine E2
(Gopalakrishnan in Khan, 1994). Zaradi kopičenja beljakovine E1 v jedru gostiteljske celice se
predvideva, da predstavlja ravno ta celični organel najverjetnejše mesto podvojevanja virusne
DNK. Vstop beljakovine E1 v celično jedro posreduje bipartitni jedrni lokalizacijski signal
(angl. bipartite nuclear localization signal; NLS), sestavljen iz dveh krajših zaporedij
aminokislin ((KRK in K(K,R)X(K,R)), ki sta prisotni na aminskem koncu beljakovine E1 in ju
lahko dokažemo pri večini do sedaj opredeljenih genotipov HPV. Poleg NLS se na aminskem
koncu beljakovine E1 pri večini genotipov HPV nahaja tudi visoko ohranjen z levcinom bogat
jedrni izvozni signal (angl. nuclear export signal; NES), ki skupaj z NLS zagotavlja transport
beljakovine E1 med celičnim jedrom in citoplazmo. V bližini NLS/NES področja se večinoma
nahaja tudi več fosforilacijskih mest za od ciklina odvisne kinaze (cdk) ((S/T)-P) in vezavno
mesto za cikline (RXL), ki omogoča vezavo kompleksa ciklin A/E-cdk2. Kompleks ciklin A/Ecdk2 preko fosforilacije zadrži beljakovino E1 v celičnem jedru na začetku in med fazo S
celičnega cikla, kar najverjetneje omogoča sinhronizacijo podvojevanja virusne DNK s sintezo
gostiteljeve DNK (Bergvall in sod., 2013).
Gen E2 vsebuje zapis za beljakovino E2, ki sodeluje pri uravnavanju podvojevanja, ločevanja
in izražanja genoma HPV. Kot je že bilo omenjeno v prejšnjem odstavku, je vezava beljakovine
E2 nujna za pritrjevanje beljakovine E1 na mesto začetka podvojevanja virusnega genoma.
Poleg tega beljakovina E2 v fazi mitoze omogoča pritrjevanje virusnih episomov na gostiteljeve
kromosome, s čimer zagotavlja njihovo pravilno ločitev med delitvijo celice. Beljakovina E2
igra ključno vlogo tudi pri uravnavanju izražanja virusnih onkogenov, saj v primeru nizkih
koncentracij spodbuja izražanje onkogenih beljakovin E6 in E7, medtem ko je izražanje E6 in
E7 v primeru visokih koncentracij beljakovine E2 zavrto, saj beljakovina E2 neposredno ovira
vezavo celičnih dejavnikov prepisovanja na področje zgodnje promotorske regije (Kojcan in
Poljak, 2011; McBride, 2013). Pri nekaterih genotipih HPV lahko v beljakovini E2 dokažemo
prisotnost značilne levcinske zadrge (L(X)6L(X)6L(X)6L), ki zagotavlja dimerizacijo
beljakovine E2 (Vinson in sod., 2002).
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Gen E4 vsebuje zapis za beljakovino E4, ki skupaj z beljakovino E2 uravnava podvojevanje
virusnega genoma in sestavljanje virusnih delcev ter olajša izstop novih virusnih delcev iz
okuženih celic preko porušenja celičnega citoskeleta (Kocjan in Poljak, 2011). Beljakovina E4
je pokazatelj produktivne okužbe, saj je njeno kopičenje v srednjih in zgornjih slojih epitelija,
ki ga lahko med produktivno okužbo dokažemo s pomočjo imunohistokemije, v tesni povezavi
z začetkom pomnoževanjem genoma HPV (Doorbar, 2013a).
Gen E5 vsebuje zapis za kratko, z membrano povezano beljakovino E5, ki je ena izmed najbolj
proučevanih virusnih beljakovin. Beljakovina E5 izraža transformirajoče lastnosti, saj naj bi
zlasti pri genotipih HPV iz rodu Alphapapillomavirus (Alpha-PV) sodelovala pri začetni stopnji
virusne onkogeneze, medtem ko je njena vloga pri produktivni okužbi slabše definirana
(DiMaio in Petti, 2013). Beljakovina E5 namreč preko vezave na receptorje celičnih rastnih
dejavnikov PDGF (angl. platelet derived growth factor) in EGF (angl. epithelial growth factor)
zviša raven mitogenih signalov in s tem spodbuja nekontrolirano delitev oziroma proliferacijo
okuženih celic. Poleg tega naj bi beljakovina E5 sodelovala pri angiogenezi, antiapoptotskem
delovanju ter izmikanju HPV imunskemu sistemu gostitelja, saj onemogoča prenos molekul
poglavitnega histokompatibilnega kompleksa (PHK) 1 na površino okuženih celic (Kocjan in
Poljak, 2011; DiMaio in Petti, 2013). Kljub številnim funkcijam beljakovine E5 pa večina
genotipov HPV iz rodov Betapapillomavirus (Beta-PV) in Gammapapillomavirus (GammaPV) ne vsebuje gena E5 (Venuti in sod., 2011; DiMaio in Petti, 2013).
Gena E6 in E7 z zapisom za onkogeni beljakovini E6 in E7 predstavljata najbolj raziskani
področji v genomu HPV. Beljakovini E6 in E7 sodelujeta pri številnih celičnih procesih, ki
lahko privedejo do maligne preobrazbe okuženih celic, pri čemer so med najpomembnejšimi
vzdrževanje oziroma spodbujanje celične delitve, oviranje zaščitnega delovanja celičnih tumor
zavirajočih beljakovin p53 in celične retinoblastomske beljakovine (pRb) ter indukcija
neomejenega delitvenega potenciala celic oziroma nesmrtnosti (Kocjan in Poljak, 2011; Vande
Pol in Klingelhutz, 2013; Roman in Munger, 2013). Beljakovini E6 in E7 sta se najverjetneje
razvili iz skupne predhodne beljakovine, saj so lahko iste funkcionalne domene pri nekaterih
PV prisotne v beljakovini E6, pri drugih PV pa jih najdemo v beljakovini E7. Poleg tega
nekateri goveji PV (angl. bovine papillomaviruses; BPV) (npr. BPV-3, BPV-4 in BPV-6) in
tudi HPV (HPV-101, HPV-103 ter HPV-108) sploh ne vsebujejo zapisa za beljakovino E6, pri
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čemer se predvideva, da njeno delovanje najverjetneje nadomešča beljakovina E7 (de Villiers,
2013; Vande Pol in Klingelhutz, 2013).
Za beljakovino E6 je značilno, da vsebuje dva cinkova prsta (angl. zinc finger)
(CxxC(x)29CxxC), ki omogočata njeno dimerizacijo in s tem optimalno delovanje (Lipari in
sod., 2001; Vande Pol in Klingelhutz, 2013). Za razliko od beljakovine E6 pa vsebuje
beljakovina E7 zgolj en cinkov prst, ki se nahaja na karboksilnem koncu beljakovine in je po
strukturi ter delovanju podoben domeni beljakovine E6 (Roman in Munger, 2013). Dodatno
vsebuje beljakovina E7 še vezavno domeno (LxCxE) za pRB. Vezava beljakovine E7 na pRB
namreč sproži razgradnjo pRB v proteasomu, s čimer je zaviralna vloga te beljakovine v
nadzorovanju celične proliferacije onemogočena (Stanley in sod., 2007).
1.1.1.2. Pozno področje genoma HPV
Pozno oziroma področje L obsega približno 40% celotnega genoma HPV. Vsebuje dva odprta
bralna okvirja (angl. open reading frame; ORF) z zapisom za dve strukturni beljakovini – veliko
(L1) in malo (L2) plaščno beljakovino. Gen L1 z zapisom za beljakovino L1 je najbolj ohranjeni
del genoma, ki je prisoten pri vseh genotipih HPV, zaradi česar predstavlja osnovno genomsko
področje za klasifikacijo in opredeljevanje evolucijske sorodnosti različnih genotipov HPV.
Beljakovina L1 je izjemno imunogena in v gostitelju sproži nastanek nevtralizirajočih
protiteles, ki so tipsko-značilna. Vsa trenutno dostopna profilaktična cepiva proti HPV temeljijo
na sposobnosti spontanega samo-sestavljanja virusne beljakovine L1 v virusom podobne delce
(angl. virus-like particles; VLP), ki sprožijo močan tipsko-značilen imunski odziv (Kocjan in
Poljak, 2011; Buck in sod., 2013). Rekombinantni VLP predstavljajo glavno komponento tako
dvovalentnega cepiva proti HPV-16 in HPV-18 (Cervarix), ki ga proizvaja farmacevtsko
podjetje GlaxoSmithKline Biologicals (Rixnsart, Belgija), kot tudi štirivalentnega cepiva proti
HPV-6, HPV-11, HPV-16 in HPV-18 (Gardasil) ter devetvalentnega cepiva proti HPV-6, HPV11, HPV-16, HPV-18, HPV-31, HPV-33, HPV-45, HPV-52 in HPV-58 (Gardasil9), ki ju
proizvaja farmacevtsko podjetje Merck (West Point, Pensilvanija, ZDA) (Poljak in sod., 2017).
V nasprotju z beljakovino L1 je beljakovina L2 slabše imunogena, vendar se pri posameznih
genotipih HPV ne razlikuje. Visoko ohranjeni epitopi beljakovine L2, ki so sicer skriti v
notranjosti virusa, ob izpostavitvi sprožijo nastanek širokospektralnih nevtralizirajočih
protiteles, kar bi lahko v prihodnosti uporabili pri sintezi naslednje generacije profilaktičnih
cepiv, ki bi ščitila proti širšem naboru genotipov HPV (Schellenbacher in sod., 2017).
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1.1.1.3. Nekodirajoče genomsko področje LCR
Nekodirajoče genomsko področje LCR se tipično nahaja med koncem gena L1 in začetkom
zgodnjega genomskega področja (gen E6). V LCR ni zapisov za virusne beljakovine, se pa v
tem področju nahajajo zaporedja DNK, ki sodelujejo pri uravnavanju podvojevanja in
prepisovanja genoma HPV (Kocjan in Poljak, 2011). Med drugim lahko v LCR opredelimo
mesto ori, poliadenilacijska mesta za pozne virusne mRNK, zaporedje TATA (angl. TATA box),
vezavna mesta za beljakovini E1 in E2 ter vezavna mesta za več dejavnikov prepisovanja
(Bergvall in sod., 2013; Doorbar in sod., 2015). LCR je genetsko izjemno raznoliko področje,
zaradi česar je najprimernejše za opredeljevanje podtipskih različic HPV (Cornet in sod., 2012).

1.2. FILOGENETSKA RAZVRSTITEV PAPILOMAVIRUSOV
Klasifikacija in opredelitev evolucijskih povezav med različnimi PV temelji na primerjavi
skladnosti nukleotidnih zaporedij gena L1. Na osnovi genetske podobnosti nukleotidnega
zaporedja gena L1 razvrščamo HPV v rodove, vrste in genotipe. Med posameznimi rodovi PV
je skladnost v nukleotidnih zaporedjih gena L1 manjša od 60%, medtem ko je skladnost
nukleotidnih zaporedij gena L1 virusnih vrst znotraj posameznega rodu 60%-70%, različnih
genotipov HPV znotraj posamezne vrste pa 71%-89%. Genotipi HPV predstavljajo
najpomembnejši taksonomski nivo razvrščanja virusov, saj posamezne genotipe HPV
povezujemo z nastankom različnih bolezni pri človeku (Bernard in sod., 2010; de Villiers,
2013).
Kot nov genotip HPV lahko opredelimo vsak virusni izolat, ki se v celotnem nukleotidnem
zaporedju gena L1 razlikuje za več kot 10% od gena L1 preostalih uradno priznanih genotipov
HPV. Kadar je neskladnost med dvema nukleotidnima zaporedjema v genu L1 med 2% in 10%,
govorimo o virusnem podtipu, v primeru, da je ta razlika manjša od 2%, pa o podtipski različici
določenega genotipa HPV (Bernard in sod., 2010; Cubie, 2013).
Do novembra 2017 je bilo po podatkih Referenčnega centra za HPV uradno priznanih 206
genotipov HPV. Vse do sedaj uradno priznane in opredeljene genotipe HPV uvrščamo v 5
rodov: Alpha-PV, Beta-PV, Gamma-PV, Mupapillomavirus (Mu-PV) in Nupapillomavirus
(Nu-PV), pri čemer posamezni rodovi okužujejo specifična anatomska področja, kjer
povzročajo značilne benigne oziroma maligne novotvorbe (Bzhlava in sod., 2015).
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Za človeka so klinično najpomembnejši genotipi HPV iz rodu Alpha-PV, kamor uvrščamo 65
genotipov HPV, razvrščenih v 14 virusnih vrst. Genotipe HPV iz rodu Alpha-PV povezujemo
z okužbo ploščatoceličnega epitelija kože in sluznic, kjer povzročajo nastanek različnih
benignih in malignih sprememb. Tropizem za epitelij sluznic izkazuje okoli 40 genotipov HPV
iz rodu Alpha-PV, ki jih glede na njihovo zmožnost maligne transformacije celic nadalje delimo
na nizkorizične in visokorizične genotipe HPV. Nizkorizične genotipe HPV, od katerih sta
najpomembnejša HPV-6 in HPV-11, povezujemo z nastankom vseh histološko potrjenih
primerov anogenitalnih bradavic in papilomov grla. V skladu s klasifikacijo mednarodne
agencije za raziskovanje raka (angl. International Agency for Research on Cancer, IARC) iz
leta 2009 z nastankom raka etiološko povezujemo 12 genotipov HPV (HPV-16, HPV-18, HPV31, HPV-33, HPV-35, HPV-39, HPV-45, HPV-51, HPV-52, HPV-56, HPV-58 in HPV-59), ki
jih imenujemo visokorizični genotipi HPV (Bouvard in sod., 2009; Kocjan in Poljak, 2011;
Egawa in sod., 2015). Dolgotrajna okužba z visokorizičnimi genotipi HPV lahko vodi v
nastanek raka materničnega vratu, raka zadnjika, raka nožnice in vulve, raka penisa ter raka v
področju glave in vratu. Poleg nizkorizičnih in visokorizičnih genotipov HPV uvrščamo v rod
Alpha-PV še genotipe HPV, ki značilno okužujejo kožni epitelij, kjer povzročajo kožne
bradavice in anogenitalne bradavice pri otrocih (najpogosteje HPV-2, HPV-27 in HPV-57)
(Kocjan in Poljak, 2011; Egawa in sod., 2015).
Skupno uvrščamo v rod Beta-PV 52 genotipov HPV, ki so nadalje razvrščeni v 5 virusnih vrst.
Pri imunsko kompetentnih osebah genotipe HPV iz rodu Beta-PV najpogosteje dokažemo v
oziroma na koži ter v dlačnih mešičkih. V keratinocitih genotipi iz rodu Beta-PV najpogosteje
vzpostavijo klinično neznačilno oziroma latentno okužbo, medtem ko lahko v dlačnih mešičkih
ti genotipi HPV uspešno zaključijo svoj pomnoževalni cikel, zaradi česar predstavljajo dlačni
mešički pomemben rezervoar Beta-PV. Genotipe iz rodu Beta-PV lahko dokažemo tudi v
sluzničnem epiteliju glave, vratu in vagine ter v kožno-sluzničnem epiteliju penisa in analnega
kanala, vendar pa klinični pomen okužb v teh anatomskih področjih še ni znan (Bottalico in
sod., 2011; Cubie, 2013; Ma in sod., 2014; Quint in sod., 2015). V nasprotju z imunsko
kompetentnimi posamezniki pa imajo bolniki z redko genetsko boleznijo, ki jo imenujemo
bradavičasta epidermodisplazija (lat. epidermodysplasia verruciformis), izrazito nagnjenost k
okužbam z različnimi genotipi HPV, še zlasti z genotipi iz rodu Beta-PV, ki povzročajo
nastanek številnih benignih, bradavicam podobnih izrastkov. Pri bolnikih z bradavičasto
epidermodisplazijo in pri imunsko oslabljenih posameznikih lahko okužba z genotipi iz rodu
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Beta-PV ob hkratni prisotnosti drugih dejavnikov tveganja (npr. UV-sevanje) privede do
nastanka raka kože (Kocjan in Poljak, 2011; Egawa in sod., 2015; Quint in sod., 2015).
Rod Gamma-PV je po številu genotipov HPV, ki jih uvrščamo v ta rod, v zadnjih letih presegel
rodova Alpha-PV in Beta-PV. V rod Gamma-PV tako uvrščamo 82 genotipov HPV, razvrščenih
v 27 virusnih vrst. Genotipi iz rodu Gamma-PV večinoma povzročajo dolgotrajne, klinično
neaktivne okužbe kožnega epitelija, lahko pa jih najdemo tudi v sluzničnem epiteliju glave,
vratu, materničnega vratu in vulve, ter v kožno-sluzničnem epiteliju penisa in analnega kanala
(Bottalico in sod., 2011; Ma in sod., 2014; Hošnjak in sod., 2015; Oštrbenk in sod., 2015).
Podobno kot genotipi iz rodu Beta-PV lahko tudi genotipi iz rodu Gamma-PV povzročajo
posamezne primere kožnih bradavic pri imunsko kompetentnih in še zlasti pri imunsko
oslabljenih osebah (Kocjan in Poljak, 2011; Egawa in sod., 2015).
Rodova Mu-PV in Nu-PV predstavljata najmanjša rodova HPV, saj v rod Mu-PV uvrščamo le
tri genotipe HPV, razvrščene v tri virusne vrste, v rod Nu-PV pa zgolj en genotip HPV. Genotipi
HPV iz teh rodov najpogosteje povzročajo latentne oziroma klinično neznačilne okužbe,
etiološko pa jih povezujemo tudi z nastankom benignih novotvorb, predvsem kožnih bradavic
(Kocjan in Poljak, 2011).

1.3. PATOGENEZA OKUŽB S HPV
1.3.1. Vezava in vstop HPV v epitelijske celice
Za okužbo s HPV je potrebna mikropoškodba epitelija kože oziroma sluznic s posledično
izpostavitvijo bazalne membrane ter bazalnih keratinocitov večvrstnega ploščatoceličnega
epitelija. Vstop virusa v epitelijske celice je posledica kompleksnih interakcij med virusno
beljakovino L1 in heparan sulfatnimi proteoglikani (HSPG) na bazalni membrani ter površini
tarčnih celic (bazalni keratinociti) (Slika 3). Pri naravni okužbi se virus preko HSPG najprej
veže na bazalno membrano, kar privede do konformacijske spremembe in izpostavitve Nterminalnega dela beljakovine L2. Slednjo cepi celični encim furin ali celična proproteinska
konvertaza 5 (angl. proprotein convertase 5; PC5), kar vodi v nadaljnje konformacijske
spremembe in izpostavitve L1 vezavnih mest za celične receptorje. Po vezavi na bazalne
keratinocite vstopi HPV v celice s pomočjo klatrinsko posredovane endocitoze ali kaveolnega
endocitotskega sistema (Kocjan in Poljak, 2011; Schiller in Lowy 2012, Aksoy in sod., 2017).
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Slika 3: Vezava HPV na gostiteljsko celico (Vir: Schiller in Lowy, 2012).

Vstopu v tarčne celice sledi razgradnja virusnih delcev v poznih endosomih in/ali lizosomih, ki
se razlikuje pri različnih genotipih HPV. Beljakovina L2 se poveže s celičnimi elementi, ki
omogočajo pobeg L2-DNK kompleksa iz lizosoma. HPV lahko vstopa v celično jedro samo v
fazi mitoze, ko sta trans-Golgijeva mreža in pregrada med nukleoplazmo ter citosolom
odstranjeni in se lahko L2-DNK kompleks neovirano prenese v celično jedro bazalnih
keratinocitov, kjer se virusna DNK nahaja izključno v episomalni obliki (Broniarczyk in sod.,
2015).

1.3.2. Pomnoževanje genoma HPV
Okužbi tarčnih celic sledi začetno pomnoževanje virusnega genoma, ki je neodvisno od
celičnega cikla. V tem času nastane v bazalnih keratinocitih manjše število kopij virusnega
genoma (50-200 kopij virusnih episomov/človeško celico). V nadaljevanju pa je podvojevanje
genoma HPV močno odvisno od stopnje zrelosti keratinocitov in je zato v tesni povezavi s
celičnim ciklom. Z dozorevanjem okuženih celic se zvečuje tudi zmožnost pomnoževanja HPV,
pri čemer se novi zreli virusni delci sproščajo zgolj iz popolnoma diferenciranih epitelijskih
celic (Kocjan in Poljak, 2011; Broniarczyk in sod., 2015).
HPV lahko vzpostavi tri vrste okužbe, in sicer (i) latentno oziroma klinično nemo, (ii)
produktivno ali (iii) nepopolno oziroma abortivno okužbo (Slika 4).
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Slika 4: Potek okužbe s HPV (Vir: Horton in Stokes, 2014).

Za latentno okužbo je značilna odsotnost kliničnih simptomov okužbe s HPV ob hkratnem
minimalnem virusnem pomnoževanju in izražanju virusnih genov. Na različnih živalskih
modelih je bilo dokazano, da lahko po klinični ozdravitvi (npr. izginotju bradavic) PV DNK še
vedno dokažemo v manjšem deležu bazalnih keratinocitov. Slednji najverjetneje predstavljajo
dolgo živeče zarodne ali njim podobne celice, v katerih se lahko latentna okužba vzpostavi na
dva načina: (i) v bazalnih keratinocitih se vzpostavijo nizke koncentracije virusne DNK, ki ne
omogočajo dokončanja virusnega pomnoževalnega cikla in nastanka novotvorb ali (ii) okužba
s HPV privede do nastanka novotvorb, ki ob posredovanju imunskega sistema sicer izginejo,
čeprav imunski sistem ne uspe popolnoma zatreti virusnega pomnoževanja. Posledično lahko
pride v primeru zavrtja imunskega sistema do povečanja števila kopij PV DNK in s tem do
ponovnega zagona okužbe, ki pa ne privede vedno do izražanja kliničnih simptomov (npr.
ponovnega nastanka bradavic) (Maglennon in sod., 2011; Doorbar, 2013b).

1.3.2.1. Produktivna okužba
Za produktivno okužbo je značilno, da virus uspe zaključiti pomnoževalni cikel, katerega
končni rezultat je tvorba novih, infektivnih virusnih delcev. Klinično se produktivna okužba
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izrazi kot nastanek benignih novotvorb kože in sluznic ter cervikalne intraepitelijske neoplazije
nizke stopnje (angl. cervical intraepithelial neoplasia grade 1; CIN1). Kot je prikazano na sliki
4, se v bazalnih keratinocitih genom HPV vzdržuje v episomalni obliki s pomočjo nestrukturnih
beljakovin E1 in E2 ter celičnega aparata za podvojevanje DNK. Sinteza virusnih beljakovin je
v tej fazi omejena, zaradi česar je koncentracija beljakovine E2 nizka, kar spodbudi izražanje
beljakovin E6 in E7. Povišane koncentracije nestrukturnih virusnih beljakovin E6 in E7 (in v
manjšem deležu tudi E5) preprečujejo zaustavitev celičnega cikla in diferenciacijo celic. V
normalnih pogojih namreč bazalni keratinociti ob prehodu v suprabazalne sloje epitelija po
določenem številu delitev prenehajo s celično delitvijo in vstopijo v proces terminalne
diferenciacije. V primerjavi z neokuženimi celicami pa je število delitev suprabazalnih celic pri
okužbi s HPV povečano. Ob prehodu celic v višjo, trnasto plast (lat. stratum spinosum)
ploščatoceličnega epitelija se izražanje beljakovin E1 in E2 poveča, kar zavre izražanje
beljakovin E6 in E7. Posledično se celice prenehajo deliti in se diferencirajo v keratinocite. Na
tej stopnji se z vezavo beljakovin E1 in E2 na značilne domene v nekodirajočem genomskem
področju LCR aktivira podvojevanje genoma HPV, ki najverjetneje poteka po principu
kotalečega se kroga (angl. rolling circle amplification). Nastanku tisočih kopij virusnega
genoma sledi v zadnji stopnji pomnoževalnega cikla HPV sinteza plaščnih beljakovin L1 in L2,
ki poteka ob prehodu keratinocitov v zgornjo, zrnato plast (lat. stratum granulosum).
Beljakovini L1 in L2 s pomočjo beljakovine E2 obdata podvojeni virusni genom, čemur sledi
sproščanje zrelih virusnih delcev iz okuženih epitelijskih celic, kar zagotavlja beljakovina E4
(Frazer, 2004; Kocjan in Poljak, 2011; Horton in Stokes, 2014; Doorbar in sod., 2015).

1.3.2.2. Nepopolna oziroma abortivna okužba
Za razliko od produktivne okužbe pri abortivni okužbi HPV ne uspe zaključiti pomnoževalnega
cikla. Ključni dogodek v patogenezi abortivne okužbe predstavlja vključevanje oziroma
integracija virusnega genoma v genom dolgotrajno okuženih bazalnih celic gostitelja.
Vključevanje virusnega genoma v gostiteljske kromosome je naključno, medtem ko se virusni
genom skoraj brez izjeme prekine v genu E2. Zaradi fizične prekinitve gena E2 je nadzor nad
izražanjem beljakovin E6 in E7 onemogočen, kar sproži njuno kopičenje. Kot je razvidno iz
slike 5, se z napredovanjem cervikalnih sprememb aktivnost beljakovin E6 in E7 (označeno z
rdečo) veča, medtem ko je izražanje poznih genov (označeno z zeleno) čedalje bolj omejeno.
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Beljakovini E6 in E7 se vežeta na tumor zavirajoči beljakovini p53 in pRB, kar sproži njuno
razgradnjo in onemogoči tumor-zavirajoče delovanje. Posledično se začnejo epitelijske celice
nenadzorovano deliti, s čimer se poveča genomska nestabilnost. S tem se zveča nagnjenost k
nesmrtnosti in maligni preobrazbi gostiteljskih celic, okuženih s HPV (Kocjan in Poljak 2011;
Schiffman in sod., 2016).

Slika 5: Molekularni dogodki v patogenezi raka materničnega vratu (Schiffman in sod., 2016).

Klasični primer abortivne okužbe predstavlja dolgotrajna okužba materničnega vratu z
visokorizičnimi genotipi HPV iz rodu Alpha-PV (najpogosteje HPV-16 in HPV-18), ki preko
predrakavih sprememb (CIN1-CIN3) lahko privede do nastanka raka materničnega vratu
(Schiffman in sod., 2016).

1.3.3. Tkivni tropizem
Za nekatere genotipe HPV je značilno, da lahko sprožijo nastanek značilnih novotvorb, ki pa
so omejena zgolj na določeno anatomsko področje. Zanimiv primer izrazito regionalne okužbe
s HPV predstavlja okužba s HPV-7 pri mesarjih. Čeprav je HPV-7 relativno pogost genotip
HPV, ga skoraj izključno povezujemo z nastankom bradavic na rokah mesarjev, ki so
najverjetneje posledica z delom povezanih poškodb kože in ne prenosa virusa s človeka na
človeka. Poleg tega tudi genotipe HPV-1, HPV-2, HPV-4, HPV-60 in HPV-63 pogosteje
dokažemo na rokah in podplatih kot na drugih anatomskih področjih (Egawa in sod., 2015;
Christensen, 2016).
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V predhodnih raziskavah je bilo dokazano, da se tkivni tropizem regulira predvsem na nivoju
izražanja virusnih genov in ne na nivoju virusnega vstopa v epitelijske celice, pri čemer se
glavni regulatorni elementi, ki določajo razpon okužb različnih tkiv s posameznim genotipom
HPV, nahajajo v nekodirajočem genomskem področju LCR (Steinberg in sod., 1989; Ottinger
in sod., 2009; Egawa in sod., 2015; Christensen, 2016).
Tradicionalno smo genotipe HPV delili na sluznične oziroma anogenitalne (Alpha-PV) ter
kožne HPV (Beta-PV, Gamma-PV, Mu-PV, Nu-PV), čedalje več raziskav pa dokazuje, da
večina genotipov HPV izkazuje dvojni oziroma kožno-sluznični tropizem (Cubie, 2013; de
Villiers, 2013; Ma in sod., 2014; Hošnjak in sod., 2015; Oštrbenk in sod., 2015).

1.4. Klinična slika s HPV povzročenih okužb
Okužba s HPV je lahko asimptomatska, kratkotrajna in prehodna, lahko pa vodi v nastanek
različnih benignih in malignih novotvorb.

1.4.1. Asimptomatske okužbe
Večina ljudi je hkrati okužena z več različnimi HPV, ki ne povzročajo klinično izražene bolezni
in so najverjetneje del normalne kožne flore. V različnih raziskavah je bilo dokazano, da
predstavljajo dlačni mešički enega izmed najpomembnejših virusnih rezervoarjev, saj lahko v
njih dokažemo genotipe HPV iz rodov Alpha-PV, Beta-PV in Gamma-PV. Poleg tega lahko
genotipe iz rodov Beta-PV in Gamma-PV dokažemo tudi v klinično normalni sluznici ustne in
nosne votline (Poljak in sod., 2009; Bottalico in sod., 2011; Forslund in sod., 2013).
1.4.2. Benigne spremembe
1.4.2.1. Benigne spremembe sluznic
Anogenitalna okužba s HPV predstavlja najpogostejšo spolno prenosljivo okužbo, saj se večina
spolno aktivnih ljudi vsaj enkrat v življenju okuži s HPV. Najpogostejše benigne novotvorbe,
ki jih povezujemo z okužbo z nizkorizičnimi genotipi HPV, so anogenitalne bradavice.
Ocenjuje se, da je letna incidenca približno 85-205 novih primerov anogenitalnih bradavic na
100.000 oseb, pri čemer je najvišja stopnja obolevnosti v starosti do 30 let. Nastanek
anogenitalnih bradavic je v vseh primerih posledica okužbe s HPV, genotipa HPV-6 in HPV-
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11 pa predstavljata etiološka povzročitelja v približno 90% primerov (Kocjan in Poljak, 2011;
de Sanjose in sod., 2017; Serrano in sod., 2017).
Podobno kot anogenitalne bradavice tudi vse primere papilomov grla povezujemo z okužbo s
HPV, predvsem s HPV-6 in HPV-11, vendar je pojavnost papilomov precej nižja (1-4 primeri
na 100.000 oseb). Papilomi grla se najpogosteje pojavijo do petega leta starosti kot posledica
prenosa okužbe z matere na novorojenca med vaginalnim porodom, lahko pa se razvijejo tudi
v odrasli dobi (najpogosteje med 20. in 40. letom starosti), kjer predstavljajo najpogostejši način
prenosa oralni spolni odnosi (Larson in Derkay, 2010; Kocjan in Poljak, 2011).
HPV v nekoliko nižjem deležu (44%-92%) povezujemo tudi z nastankom papilomov očesne
veznice, kjer sta prav tako najpogostejša etiološka povzročitelja HPV-6 in HPV-11
(Kalogeropoulos in sod., 2012).
1.4.2.2. Benigne spremembe kože
Najpogostejše benigne spremembe kože, ki jih povzroča okužba kožnega epitelija s HPV, so
kožne bradavice. Povprečna prevalenca kožnih bradavic je pri otrocih in odraslih 3%-13% in
lahko pri osnovnošolskih otrocih doseže tudi do 33%. Histološko razlikujemo tri vrste bradavic,
in sicer navadne kožne bradavice (lat. verrucae vulgaris), plantarne kožne bradavice (lat.
verrucae plantaris) in ploščate kožne bradavice (lat. verrucae planae). V navadnih kožnih
bradavicah najpogosteje dokažemo prisotnost HPV-2, HPV-27 in HPV-57, ki jih uvrščamo v
rod Alpha-PV, medtem ko je HPV-1, ki ga uvrščamo v rod Mu-PV, najpogostejši etiološki
povzročitelj plantarnih kožnih bradavic. Najpogostejša povzročitelja ploščatih kožnih bradavic
sta HPV-3 in HPV-40 iz rodu Alpha-PV (van Haalen in sod., 2009; Hogendoorn in sod., 2017).
Nekatere izmed genotipov HPV povezujemo z značilnimi morfološkimi značilnostmi kožnih
bradavic (Slika 6) in celo s prognozo bolezni. HPV-1 tako najpogosteje dokažemo v bradavicah
z granularnimi znotrajcitoplazemskimi inkluzijskimi telesci, HPV-63 (Mu-PV) v punktatnih
keratotičnih spremembah s filamentoznimi znotrajcitoplazemskimi inkluzijskimi telesci ter
nekatere genotipe HPV iz rodu Gamma-PV (npr. HPV-4, HPV-60 in HPV-65) s pigmentnimi
bradavicami, ki vsebujejo homogena znotrajcitoplazemska inkluzijska telesca. V primerjavi s
plantarnimi bradavicami, ki jih povzročajo HPV-2, HPV-27 ali HPV-57, je uspešnost
zdravljenja s salicilno kislino in krioterapijo izrazito boljše pri HPV-1 pozitivnih plantarnih
bradavicah, medtem ko se uspešnost zdravljenja navadnih kožnih bradavic ne razlikuje glede
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na genotip HPV. V nedavni raziskavi so pokazali, da se HPV-1 pozitivne bradavice pogosteje
pojavljajo pri otrocih in na podplatih ter da je čas do obiska zdravnika krajši pri HPV-1 kot pri
HPV-2, HPV-27 ali HPV-57 pozitivnih bradavicah (Egawa, 1994; Bruggink in sod., 2012;
Egawa in sod., 2015; Hogendoorn in sod., 2017).
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Slika 6: Morfološke značilnosti kožnih bradavic, povzročene z okužbo s HPV-1, HPV-2, HPV-27 in HPV-57 (Vir:
Hogendoorn in sod., 2017).
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1.4.3. Maligne spremembe
1.4.3.1. Maligne spremembe sluznic
Čeprav je večina okužb s HPV asimptomatskih, lahko dolgotrajna okužba z visokorizičnimi
genotipi HPV iz rodu Alpha-PV v nekaterih primerih privede do nastanka predrakavih in
rakavih sprememb na materničnem vratu. Kljub izjemnim učinkom organiziranih programov
presejanja ostaja rak materničnega vratu četrti najpogostejši rak pri ženskah, pri čemer je več
kot 84% primerov diagnosticiranih v manj razvitih državah, kjer je rak materničnega vratu celo
drugi najpogostejši rak pri ženskah (za rakom dojk). Za nastanek raka materničnega vratu je
okužba z vsaj enim izmed visokorizičnih genotipov HPV (najpogosteje HPV-16, HPV-18,
HPV-31, HPV-33, HPV-45, HPV-52 in HPV-58) nujen, vendar ne zadosten pogoj, pri čemer
lahko HPV DNK dokažemo v 99% primerov raka materničnega vratu. Dejavnike tveganja za
razvoj raka poleg okužbe s HPV med drugim predstavljajo kajenje, oslabljen imunski sistem
(zlasti okužba s človeškim virusom imunske pomanjkljivosti, HIV), dolgotrajna uporaba
hormonske kontracepcije, večje število spolnih partnerjev in večje število živorojenih otrok
(Kocjan in Poljak, 2011; de Sanjose in sod., 2017; Serrano in sod., 2017).
Poleg raka materničnega vratu, ki je skoraj v vseh primerih povezan z okužbo z visokorizičnimi
genotipi HPV, lahko le-ti v določenem deležu povzročajo tudi druge predrakave in rakave
spremembe anogenitalne sluznice. HPV DNK lahko dokažemo v približno 85%-91% primerov
raka zadnjika, 68%-86% primerov raka nožnice, 15%-48% primerov raka vulve in 47%-55%
primerov raka penisa (Serrano in sod., 2017).
Okužba s HPV lahko vodi tudi v nastanek raka v področju glave in vratu, ki se od HPVnegativnega raka glave in vratu, ki ga povezujemo predvsem s prekomernim uživanjem
alkohola, žvečenjem tobaka in kajenjem, razlikuje tako v patogenezi kot tudi v prognozi
bolezni. Delež rakov glave in vratu, ki jih povezujemo s HPV, se v svetu pomembno razlikuje,
načeloma pa lahko dokažemo HPV DNK v 20%-25% primerov raka ustnega dela žrela, 3%5% primerov raka ustne votline in 2%-5% primerov raka grla. HPV-16 je najpogostejši genotip
HPV, ki ga dokažemo v teh rakih (Serrano in sod., 2017).
1.4.3.2. Maligne spremembe kože
Genotipe iz rodu Beta-PV pri bolnikih z bradavičasto epidermodisplazijo in pri bolnikih z
oslabljenim imunskim sistemom (npr. po presaditvi organov) povezujemo z nastankom
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ploščatoceličnega karcinoma (SSC) kože. Mehanizem z Beta-PV posredovane onkogeneze se
pomembno razlikuje od onkogeneze, ki jo sprožijo visokorizični genotipi iz rodu Alpha-PV, saj
se virusni genom genotipov iz rodu Beta-PV ne vgradi v gostiteljevo DNK. Beta-PV delujejo
kot kofaktorji v začetnih stopnjah maligne preobrazbe keratinocitov, kjer ovirajo celične DNK
popravljalne mehanizme preko delovanja onkogenih beljakovin E6 in E7. Onemogočeno
popravljanje poškodb DNK, ki jih sproži UV sevanje, in ovirana apoptoza poškodovanih celic
vodita v nastanek zgodnjih predrakavih sprememb kože (aktinične keratoze), karcinoma in-situ
in SCC kože (Quint in sod., 2015).

1.5. OPREDELJEVANJE NOVIH GENOTIPOV HPV
Sprva je bilo odkrivanje novih genotipov HPV omejeno zgolj na benigne in maligne
spremembe, v katerih je bila koncentracija virusa tako visoka, da je omogočala neposredno
kloniranje virusnega genoma (de Villiers, 2013). Odkritje velikega števila novih genotipov
HPV (zlasti iz rodov Beta-PV in Gamma-PV) v zadnjih letih pa je omogočila uporaba novejših
molekularnih metod, ki omogočajo odkrivanje novih genotipov HPV tudi iz vzorcev z nizkimi
koncentracijami virusa. Najpomembnejše moderne metode za odkrivanje novih genotipov HPV
tako temeljijo na (i) verižni reakciji s polimerazo (angl. polymerase chain reaction, PCR), (ii)
od nukleotidnega zaporedja neodvisnih tehnikah pomnoževanja, (iii) uporabi širokospektralnih,
rodovno-navzkrižnih oligonukleotidnih začetnikov (OZ), ki omogočajo pomnoževanje
širokega spektra genotipov HPV, in (iv) določanju nukleotidnega zaporedja z uporabo
globokega sekveniranja (angl. deep sequencing) (Chouhy in sod., 2013; Ekström in sod., 2013;
Kocjan in sod., 2015a).

1.5.1. Referenčni center za HPV
Leta 1985 je bil za potrebe opredeljevanja novih genotipov HPV v Nemškem centru za
raziskovanje raka (angl. German Cancer Research Center) v Heidelbergu ustanovljen
Mednarodni referenčni center za HPV pod vodstvom dr. Ethel-Michele de Villiers. Leta 2012
je bil Mednarodni referenčni center za HPV (angl. International Human Papillomavirus
Reference Center) premeščen na Karolinska Institut v Stockholm na Švedskem in je trenutno
pod vodstvom dr. Joakima Dillnerja. Trenutni sistem opredeljevanja in določanja unikatnih
številk novih genotipov HPV, ki temelji na primerjavi nukleotidnega zaporedja gena L1, je bil
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sprejet leta 1995 na delavnici o papilomavirusih (angl. Papillomavirus Workshop) v Quebecu
(Bzhlava in sod., 2015).
Virusni genom potencialno novega genotipa HPV, ki se od preostalih znanih genotipov HPV v
nukleotidnem zaporedju gena L1 razlikuje za vsaj 10%, je za uradno opredelitev in priznanje
potrebno vklonirati v plazmidni vektor in mu določiti celotno nukleotidno zaporedje ter
značilna genomska področja. Mednarodni postopek za potrjevanje novih genotipov HPV
določa, da je potrebno celotni genom novo odkritega genotipa HPV deponirati v Mednarodni
referenčni center za HPV v Stockholmu, kjer mu nato dodelijo zaporedno številko. Genotipi
HPV so tradicionalno označeni glede na zaporedje, po katerem so bili prvič opredeljeni, zato
so oštevilčeni naključno in ne na podlagi bioloških lastnosti ali filogenetske sorodnosti (Bzhlava
in sod., 2015).
Do novembra 2017 je bilo po podatkih Referenčnega centra za HPV uradno priznanih 206
genotipov HPV, ki so označeni od HPV-1 do HPV-210, pri čemer so bili štirje predhodno
uradno priznani genotipi HPV (HPV-46, HPV-55, HPV-64 in HPV-79) prekvalificirani v
podtipe HPV, saj niso več izpolnjevali kriterijev za prvotno opredelitev.
Na podlagi metagenomskih raziskav se ocenjuje, da obstaja še vsaj 400 različnih genotipov
HPV, pri čemer jih večina najverjetneje spada v rodova Beta-PV in Gamma-PV. Kljub temu,
da so raziskovalci s pomočjo metagenomskega sekveniranja pridobili veliko število celotnih
genomov HPV, le-ti brez deponiranih klonov, ki predstavljajo enostaven način dolgotrajne
hrambe nukleotidnega zaporedja referenčnega izolata, zaenkrat ne morejo biti opredeljeni kot
novi genotipi HPV (Bzhlava in sod., 2015).

1.5.2. Podatkovna baza PaVE
Po prenehanju posodabljanja centralne baze prototipskih genomov HPV leta 1997 je za
zagotavljanje organiziranega, zanesljivega in posodobljenega vira informacij za znanstvenike s
področja PV ameriški Nacionalni inštitut za alergije in nalezljive bolezni (angl. National
Institute of Allergy and Infectious Diseases) leta 2012 ustanovil prosto dostopno podatkovno
bazo PapillomaVirus Episteme (PaVE) (http://pave.niaid.nih.gov/). V bazi PaVE je trenutno
zbranih 456 genomov PV, 4.630 nukleotidnih zaporedij genov in genomskih področij, 4.174
aminokislinskih zaporedij virusnih beljakovin in 61 virusnih beljakovinskih struktur.
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1.5.3. Opredeljevanje novih genotipov HPV v Sloveniji
Naša raziskovalna skupina je med leti 2009 in 2015 odkrila ter dokončno opredelila deset novih
genotipov HPV, in sicer HPV-120, HPV-125, HPV-150, HPV-151, HPV-159, HPV-174, HPV179, HPV-184, HPV-199 in HPV-204 (Bottalico in sod., 2011; Kovanda in sod., 2011a;
Kovanda in sod., 2011b; Kocjan in sod., 2013a; Kocjan in sod., 2013b; Hošnjak in sod., 2015;
Oštrbenk in sod., 2015; Šterbenc in sod., 2017). Poleg tega je naša raziskovalna skupina odkrila
in dokončno opredelila tudi nov PV pri hrčkih (PsuPV1) (Kocjan in sod., 2017) ter delno
opredelila več kot 65 kandidatnih izolatov za nove genotipe HPV.

1.5.4. Odkrivanje novih genotipov iz rodu Mupapillomavirus
V nasprotju z rodovi Alpha-PV, Beta-PV in Gamma-PV, ki vsebujejo veliko število
opredeljenih genotipov HPV, sta bila do odkritja HPV-204 v rod Mu-PV uvrščena in v celoti
opredeljena samo dva genotipa HPV (HPV-1 in HPV-63), čeprav so raziskovalci v zadnjih letih
za identifikacijo novih genotipov HPV uporabljali naprednejše molekularne tehnike (npr.
metagenomsko sekveniranje) (Bzhlava in sod., 2015) (Slika 7).
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Slika 7: Grafični prikaz vložitve genotipov HPV iz posameznih rodov v Referenčni center za HPV po letih.
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HPV-1 predstavlja nasploh prvi opredeljeni genotip HPV, ki so ga odkrili leta 1980 v vzorcih
globokih plantarnih bradavic. HPV-1 uvrščamo v vrsto Mu-1 in ga etiološko povezujemo z
nastankom palmoplantarnih bradavic (Danos in sod., 1980; Danos in sod., 1982). Leta 1993 so
v punktatnih keratotičnih spremembah na nogi prvič dokazali prisotnost HPV-63, ki je z
genotipom HPV-1 izkazoval 69% skladnost v nukleotidnem zaporedju gena L1, kar ga uvršča
v vrsto Mu-2 (Egawa in sod., 1993). HPV-1 in HPV-63 izkazujeta tropizem za kožni epitelij,
saj značilno okužujeta ekrina izvodila žlez znojnic na koži dlani in podplatov in ju le izjemoma
povezujemo z okužbo in nastankom benignih sprememb na drugih anatomskih področjih (Ma
in sod., 2014; Egawa in sod., 2015).
1.5.4.1. Odkritje človeškega papilomavirusa HPV-204
Raziskovalna skupina iz Argentine je leta 2009 v vzorcu brisa kože dokazala prisotnost
kandidatnega izolata za nov genotip HPV, ki je izkazoval 71% podobnost z nukleotidnim
zaporedjem gena L1 genotipa HPV-1 (Chouhy in sod., 2010). Za pomnoževanje so uporabili
različico PCR, in sicer vgnezdeni PCR (angl. single-tube nested hanging droplet PCR), ter
širokospektralne OZ FAP59/FAP64, ki nalegajo na ohranjen del gena L1 večine HPV.
Pridobljeno delno nukleotidno zaporedje gena L1 (200 bp) kandidatnega izolata za nov genotip
HPV so deponirali v gensko banko GenBank (NCBI) pod pristopno številko FJ947082 (Chouhy
in sod., 2010).
Na osnovi delnega nukleotidnega zaporedja gena L1 kandidatnega izolata za nov genotip HPV
FJ947082 smo razvili OZ in lovko za tipsko-značilni PCR v realnem času (angl. real-time
polymerase chain reaction, RT-PCR) za pomnoževanje 133 bp dolgega dela gena L1. Z
uporabo novo razvitega tipsko-značilnega RT-PCR smo leta 2014 dokazali prisotnost
kandidatnega izolata FJ947082 v neodvisnem vzorcu analnega brisa 36-letnega imunsko
kompetentnega moškega z analnimi bradavicami. V vzorcu smo dodatno dokazali prisotnost
HPV-53, ki ga uvrščamo med potencialno visokorizične genotipe HPV iz rodu Alpha-PV, in ga
le izjemoma povezujemo z nastankom anogenitalnih bradavic. Celotno nukleotidno zaporedje
novega Mu-PV smo pomnožili z reverznim PCR in parom OZ FJ947082-LR-F ter FJ947082LR-R, ki smo ga razvili na podlagi delnega nukleotidnega zaporedja gena L1 FJ947082. Celotni
genom smo nato vklonirali v plazmidni vektor in ga poslali v Referenčni center za HPV na
Švedskem, kjer so oktobra 2014 potrdili, da gre za novi genotip, ter mu dodelili zaporedno
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številko HPV-204. Celotno nukleotidno zaporedje HPV-204 smo vnesli v gensko banko
GenBank pod pristopno številko KP769769 (Kocjan in sod., 2015b).
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2. CILJI IN HIPOTEZE

2.1. CILJI DOKTORSKE NALOGE
Glavni cilj doktorske naloge je bil natančno filogenetsko in molekularno opredeliti novo odkriti
genotip HPV-204. V nadaljevanju smo za določanje tkivnega tropizma in kliničnega pomena
HPV-204 želeli razviti analitično zelo občutljiv kvantitativen HPV-204 tipsko-značilen RTPCR. V drugem delu doktorske naloge smo želeli na novo razviti in uvesti dva tipsko-značilna
kvantitativna RT-PCR, s katerima bi opredelili tkivni tropizem in klinični pomen preostalih
genotipov iz rodu Mu-PV (HPV-1 in HPV-63). Pričakovali smo, da bomo z določitvijo
celotnega nukleotidnega zaporedja nekodirajočega genomskega področja LCR v vseh HPV204, HPV-1 in HPV-63 pozitivnih vzorcih dokazali podtipske različice izbranih genotipov
HPV.

2.2. HIPOTEZE
Na osnovi zastavljenih ciljev smo postavili naslednje hipoteze:
(i) Genom HPV-204 je dolg 7.200-7.250 bp in ima vse molekularne značilnosti genotipov rodu
Mupapillomavirus.
(ii) Genom HPV-204 vsebuje zapise za vsaj 5 zgodnjih virusnih beljakovin: E1, E2, E4, E6 in
E7 ter za obe središčni beljakovini L1 in L2, ne vsebuje pa zapisa za virusno beljakovino E5.
(iii) HPV-204, HPV-1 in HPV-63 izkazujejo tropizem tako za kožo kot tudi za različne sluznice.
(iv) HPV-204, HPV-1 in HPV-63 najpogosteje povzročajo latentne oziroma klinično neaktivne
okužbe.
(v) HPV-204, HPV-1 in HPV-63 so etiološki povzročitelji posameznih primerov navadnih
kožnih bradavic.
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3. MATERIALI IN METODE

3.1. Molekularna opredelitev HPV-204
Za opredelitev značilnih genomskih področij in določitev genov z zapisom za virusne
beljakovine HPV-204 smo uporabili prosto dostopno spletno aplikacijo ORF Finder Tool
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/gorf.html) in program Vector NTI Advance v11
(Invitrogen, Carlsbad, ZDA). Podrobnejšo molekularno analizo genoma HPV-204 smo izvedli
z uporabo različnih prosto dostopnih spletnih aplikacij. Med drugim smo uporabili Poly(A)
Signal Miner za določanje poliadenilacijskih mest (AATAAA, ATTAAA) za zgodnje in pozne
virusne mRNK (Liu in sod., 2005), SIGSCAN software V4.05 za opredeljevanje vezavnih mest
za dejavnike prepisovanja (Prestridge, 1991), GPMiner (http://gpminer.mbc.nctu.edu.tw/) za
določanje zaporedja TATA (angl. TATA box) (TATAAA) promotorja gena E6 in 2ZIP-Server
za določanje prisotnosti levcinskih zadrg (angl. leucine zippers) (L-X6-L-X6-L-X6-L) znotraj
gena E2 (Bornberg-Bauer in sod., 1998). Ostale funkcionalne domene oziroma motive smo
določili na podlagi obstoječe literature.
Značilnosti genoma HPV-204 smo primerjali z genomoma preostalih genotipov iz rodu Mu-PV
(HPV-1 in HPV-63), pri čemer smo za opredelitev njunih genomov uporabili enake metode kot
pri HPV-204.

3.2. Filogenetska opredelitev HPV-204
Celotno nukleotidno zaporedje gena L1 HPV-204 smo primerjali z zaporedji L1 vseh preostalih
uradno priznanih genotipov HPV, pridobljenih iz baze referenčnih genotipov HPV PaVE
(https://pave.niaid.nih.gov/). Poravnavo pridobljenih nukleotidnih zaporedij smo izvedli z
algoritmom MAFFT v6.846 (Katoh in Toh, 2010), pri čemer smo kot najprimernejši model
nukleotidnih zamenjav (ang. nucleotide substitution model) za nadaljnje analize filogenetskih
povezav opredelili splošni časovno reverzibilni model GTR (angl. general time reversible
model) s petimi diskretnimi gama stopnjami (+G) in nevariabilnimi mesti (+I). Za izris
filogenetskega drevesa smo uporabili metodo največje verjetnosti (angl. maximum likelihood)
v sklopu programa Randomized Axelerated Maximum Likelihood (RaxML) HPC2 v.6.3
(Stamatakis in sod., 2007). Izvedli smo 1.000 ponovnih vzorčenj izhodiščnih podatkov (angl.
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bootstrap), s katerimi smo določili zanesljivost razvejišča filogenetskega drevesa. Za prikaz
filogenetskega drevesa smo uporabili računalniški program FigTree v1.3.1 (Drummond in
Rambaut, 2007).

3.3. Tipsko-značilni kvantitativni RT-PCR za dokazovanje Mu-PV
3.3.1. Tipsko-značilni kvantitativen RT-PCR za dokazovanje HPV-204
Za potrebe testiranja reprezentativne zbirke arhivskih vzorcev smo razvili, analizirali in uvedli
HPV-204 tipsko značilen RT-PCR. OZ FJ947082-RT-PCR-F in FJ947082-RT-PCR-R3 ter
lovka FJ947082-RT-PCR-P (Preglednica 1), ki smo jih zasnovali na podlagi nukleotidnega
zaporedja referenčnega genoma HPV-204 (KP769769) z uporabo prosto dostopne spletne
aplikacije Primer3Plus

(http://primer3plus.com/cgi-bin/dev/primer3plus.cgi), omogočajo

pomnoževanje in detekcijo 133 bp dolgega odseka gena L1 HPV-204. Specifičnost naleganja
izdelanih OZ in lovke smo preverili z uporabo prosto dostopne spletne aplikacije Basic Local
Alignment Search Tool (BLAST) (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).
Preglednica 1: Značilnosti oligonukleotidnih začetnikov in lovke za HPV-204 tipsko-značilen
kvantitativen PCR v realnem času

Tarčno

Oligonukleotidni

Genomska

genomsko

začetniki oz. lovka

lokacija

PCR

(bp)

pridelka

področje

L1

Nukleotidno zaporedje

FJ947082-RT-PCR-F

5.461-5.483

5'-TTTAATCCTGAAACAGAACGCTT-3'

FJ947082-RT-PCR-R3

5.593-5.571

5'-ATCTAGCAGGATTTTCCACATCA-3'

FJ947082-RT-PCR-P

5.532-5.554

5'-FAM-

Velikost

133 bp

AAGTAGTGTTACCGGGCATCCTA-BHQ-3'

Tipsko-značilen kvantitativen RT-PCR za dokazovanje HPV-204 smo izvedli s kompletom
kemikalij QuantiTect Probe RT-PCR Kit (Qiagen, Hilden, Nemčija) v skladu z navodili
proizvajalca. Reakcijsko mešanico smo optimizirali glede na predvideno dolžino RT-PCR
pridelkov in lastnosti izdelanih OZ ter lovke. Vsebovala je 5 μl osamljene DNK, 10 μl pufrske
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raztopine 2x QuantiTect Probe RT-PCR Master mix, 0,4 μM vsakega OZ, 0,2 μM lovke in
sterilno vodo do končnega reakcijskega volumna (20 μl).
Tarčno zaporedje smo pomnoževali s pomočjo računalniško vodenega sistema LightCycler 480
II RT-PCR Instrument (Roche) pod naslednjimi pogoji: začetni 15 min aktivaciji polimeraze
pri 95°C (hitrost spreminjanja temperature (angl. ramp rate) 4,4°C/s) je sledilo 45-kratno
ponavljanje temperaturnega cikla v dveh korakih: 15 s denaturacija pri 95°C (2,2°C/s) in 60 s
naleganje oziroma podaljševanje pri 60°C (2,2°C/s). Temu je sledilo 30 s ohlajanje reakcijske
mešanice na 40°C (2,2°C/s). Med vsakim korakom naleganja oziroma podaljševanja smo
spremljali pomnoževanje tarčnega odseka z merjenjem fluorescenčnega signala na kanalu FAM
v območju valovne dolžine 465-510 nm.
3.3.2. Tipsko-značilen kvantitativen RT-PCR za dokazovanje HPV-1
Za potrebe testiranja reprezentativne zbirke arhivskih vzorcev smo razvili, analizirali in uvedli
HPV-1 tipsko značilen RT-PCR. OZ HPV1-FW2 in HPV-1-RW1 ter lovka HPV1-PROBE
(Preglednica 2), ki smo jih zasnovali na podlagi nukleotidnega zaporedja referenčnega genoma
HPV-1 (popravljena verzija V01116) z uporabo prosto dostopne spletne aplikacije Primer3Plus,
omogočajo pomnoževanje in detekcijo 148 bp dolgega odseka gena L1 HPV-1. Specifičnost
naleganja izdelanih OZ in lovke smo preverili z uporabo prosto dostopne spletne aplikacije
BLAST.

Preglednica 2: Značilnosti oligonukleotidnih začetnikov in lovke za HPV-1 tipsko-značilen
kvantitativen PCR v realnem času

Tarčno

Oligonukleotidni Genomska Nukleotidno zaporedje

Velikost

genomsko

začetniki

PCR

področje

lovka

(bp)

HPV1-FW2

6.103-6.125

5'-AGCAACATGCAAATATCCTGATT-3'

HPV-1-RW1

6.250-6.230

5'-TTGTGGGACTGCCTCCTTATC-3'

HPV1-PROBE

6.180-6.203

5'-YAK-AAGTAGTGTTACCGGGCATCCTA-

L1

oz. lokacija

pridelka
148 bp

BHQ-3'

Tipsko-značilen kvantitativen RT-PCR za dokazovanje HPV-1 smo izvedli s kompletom
kemikalij LightCycler 480 Probes Master Kit (Roche) v skladu z navodili proizvajalca.
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Reakcijsko mešanico smo optimizirali glede na predvideno dolžino RT-PCR pridelkov in
lastnosti izdelanih OZ ter lovke. Vsebovala je 5 μl osamljene DNK, 10 μl pufrske raztopine 2x
LightCycler 480 Probes Master, 0,6 μM vsakega OZ, 0,4 μM lovke in sterilno vodo do
končnega reakcijskega volumna (20 μl).
Tarčno zaporedje smo pomnoževali s pomočjo računalniško vodenega sistema LightCycler 480
II RT-PCR Instrument (Roche) pod naslednjimi pogoji: začetni 15 min aktivaciji polimeraze
pri 95°C (4,4°C/s) je sledilo 45-kratno ponavljanje temperaturnega cikla v treh korakih: 10 s
denaturacija pri 95°C (4,4°C/s), 30 s naleganje pri 60°C (2,2°C/s) in 1 s podaljševanje pri 72°C
(4,4°C/s). Temu je sledilo 30 s ohlajanje reakcijske mešanice na 40°C (2,2°C/s). Med vsakim
korakom podaljševanja smo spremljali pomnoževanje tarčnega odseka z merjenjem
fluorescenčnega signala na kanalu FAM v območju valovne dolžine 465-510 nm.
3.3.3. Tipsko-značilen kvantitativen RT-PCR za dokazovanje HPV-63
Za potrebe testiranja reprezentativne zbirke arhivskih vzorcev smo razvili, analizirali in uvedli
HPV-63 tipsko značilen RT-PCR. OZ HPV63-FW3 in HPV63-RW3 ter lovka HPV63PROBE-2 (Preglednica 3), ki smo jih zasnovali na podlagi nukleotidnega zaporedja
referenčnega genoma HPV-63 (X70828) z uporabo prosto dostopne spletne aplikacije
Primer3Plus, omogočajo pomnoževanje in detekcijo 108 bp dolgega odseka gena E2 HPV-63.
Specifičnost naleganja izdelanih OZ in lovke smo preverili z uporabo prosto dostopne spletne
aplikacije BLAST.
Preglednica 3: Značilnosti oligonukleotidnih začetnikov in lovke za HPV-63 tipsko-značilen
kvantitativen PCR v realnem času

Tarčno

Oligonukleotidni Genomska Nukleotidno zaporedje

genomsko začetniki
področje

E2

oz. lokacija

Velikost
PCR

lovka

(bp)

pridelka

HPV63-FW3

3.219-3.239

5'-TCCTGTCAATAGCTCCCCACT-3'

HPV63-RW3

3.326-3.307

5'-GACCCCTTCGTCTCTGCTTT-3'

HPV63-PROBE-2

3.263-3.283

5'-FAM-ACACCAACCCAGCCACCCAAGBHQ-3'

108 bp
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Tipsko-značilen kvantitativen RT-PCR za dokazovanje HPV-63 smo izvedli s kompletom
kemikalij LightCycler 480 Probes Master Kit (Roche) v skladu z navodili proizvajalca.
Reakcijsko mešanico smo optimizirali glede na predvideno dolžino RT-PCR pridelkov in
lastnosti izdelanih OZ ter lovke. Vsebovala je 5 μl osamljene DNK, 10 μl pufrske raztopine 2x
LightCycler 480 Probes Master, 0,5 μM vsakega OZ, 0,2 μM lovke in sterilno vodo do
končnega reakcijskega volumna (20 μl).
Tarčno zaporedje smo pomnoževali s pomočjo računalniško vodenega sistema LightCycler 480
II RT-PCR Instrument (Roche) pod naslednjimi pogoji: začetni 15 min aktivaciji polimeraze
pri 95°C (4,4°C/s) je sledilo 45-kratno ponavljanje temperaturnega cikla v treh korakih: 10 s
denaturacija pri 95°C (4,4°C/s), 30 s naleganje pri 60°C (2,2°C/s) in 1 s podaljševanje pri 72°C
(4,4°C/s). Temu je sledilo 30 s ohlajanje reakcijske mešanice na 40°C (2,2°C/s). Med vsakim
korakom podaljševanja smo spremljali pomnoževanje tarčnega odseka z merjenjem
fluorescenčnega signala na kanalu VIC/HEX/Yellow555 v območju valovne dolžine 533-580
nm.

3.4. Ocena analitične občutljivosti in specifičnosti posameznega tipsko-značilnega
RT-PCR
Za analizo razvitih RT-PCR testov smo pripravili 10-kratne redčitve referenčnih plazmidov
HPV-204, HPV-1 in HPV-63. Analitično občutljivost posameznega testa in njegovo
kvantitativno območje smo opredelili s testiranjem redčitvene vrste plazmidne DNK, ki je ob
prisotnosti 100 ng človeške DNK vsebovala celoten genom ustreznega Mu-PV v koncentraciji
od 109 do 10-1 virusnih kopij/reakcijo. Testiranje redčitvene vrste smo izvedli v triplikatu.
Analitično specifičnost in morebitno navzkrižno reaktivnost posameznega tipsko-značilnega
RT-PCR smo preverili z določanjem nukleotidnega zaporedja dobljenih RT-PCR pridelkov
(podrobneje opisano v poglavju 3.11. Čiščenje pridelkov RT-PCR in PCR, sekvenčna reakcija
ter določanje nukleotidnega zaporedja) in s testiranjem redčitvene vrste najbolj sorodnih
genotipov. Slednje smo izvedli tako, da smo HPV-204 tipsko značilen RT-PCR testirali s HPV1 in HPV-63 referenčnimi plazmidi, HPV-1 tipsko značilen RT-PCR s HPV-204 in HPV-63
referenčnimi plazmidi ter HPV-63 tipsko značilen RT-PCR s HPV-1 in HPV-204 referenčnimi
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plazmidi, pri čemer smo uporabili redčitveno vrsto posameznega referenčnega plazmida v
koncentraciji od 109 do 104 kopij/reakcijo.

3.5. Zbirka vzorcev za opredelitev kliničnega pomena in tkivnega tropizma HPV204, HPV-1 in HPV-63
V zbirko vzorcev, ki smo jih uporabili za opredelitev kliničnega pomena in tkivnega tropizma
genotipov iz rodu Mu-PV, smo vključili reprezentativen nabor arhivskih vzorcev benignih in
malignih novotvorb kože ter sluznic, ki so najpogosteje povezane z okužbo s HPV, kot tudi
vzorce klinično normalne kože in sluznic ter dlačne mešičke obrvi.
Vsi vključeni vzorci so bili odvzeti v skladu s Helsinško deklaracijo v sklopu preteklih oziroma
trenutno potekajočih raziskav naše raziskovalne skupine. Uporabo kliničnih vzorcev za
raziskovalne namene je odobrila Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko (številke
odobrenih vlog: 34/11/06, 45/04/07, 131/06/07, 174/05/09, 83/11/09, 97/11/09, 100/12/09,
53/09/10, 109/08/12 in 63/10/13).
Za zagotavljanje anonimnosti in varovanja osebnih podatkov bolnikov, ki so prispevali klinične
vzorce, smo vse vključene vzorce označili z neponovljivimi kodami. Raziskovalci smo tako
lahko dostopali le do podatkov o starosti, spolu in imunskemu stanju bolnikov.
V zbirko 1.006 vzorcev, ki so bili odvzeti istemu številu imunsko kompetentnih bolnikov, smo
vključili vzorce s histološko potrjeno diagnozo papilomov grla (n=31), SCC ustne votline in
ustnega dela žrela (n=20), papilomov očesne veznice (n=30), SCC očesne veznice (34), SCC
materničnega vratu (n=59), kožnih bradavic (n=43), SCC (n=43) in bazalnoceličnega
karcnionma (angl. basal cell carcinoma; BCC) (n=45) kože ter anogenitalnih bradavic (lat.
condyloma acuminata) (n=40).
Dodatno smo v raziskavo vključili še vzorce klinično normalne kože in sluznic, in sicer brise
nosnega dela žrela (n=110), ustne votline (n=105), materničnega vratu (n=116), analnega
kanala bolnikov z različnimi anogenitalnimi obolenji (hemeroidi, analne bradavice in fisure)
(n=110) in površine penisa (n=110) ter vzorce dlačnih mešičkov obrvi (n=110).
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3.6. Kvantitativen RT-PCR za dokazovanje človeškega beta-globina
V vseh HPV-204, HPV-1 in HPV-63 pozitivnih vzorcih smo določili koncentracijo beta
globina, za kar smo uporabili v našem laboratoriju razviti kvantitativni RT-PCR, ki s parom OZ
beta-403f

(5'-TGGGTTTCTGATAGGCACTGACT-3')

in

532r

(5'-

AACAGCATCAGGAGTGGACAGAT-3') omogoča pomnoževanje 150 bp dolgega odseka
gena za človeški beta-globin. Pomnoževanje gena za človeški beta-globin smo izvedli s
kompletom kemikalij QuantiTect SYBR Green PCR + UNG Kit (Qiagen) v skladu z navodili
proizvajalca. Reakcijska mešanica je vsebovala 5 μl osamljene DNK, 12,5 μl reagenta 2x
QuantiTect SYBR Green PCR Master Mix, 0,5 μM vsakega OZ in sterilno vodo do končnega
reakcijskega volumna (25 μl).
Tarčno zaporedje gena za človeški beta-globin smo pomnoževali s pomočjo instrumenta
LightCycler 2.0 Instrument (Roche), in sicer pod naslednjimi pogoji: začetni 10 min aktivaciji
polimeraze in denaturaciji pri 95°C (20°C/s) je sledilo 45-kratno ponavljanje temperaturnega
cikla v treh korakih: 15 s denaturacija pri 94°C (20°C/s), 20 s naleganje pri 60°C (20°C/s) in
20 s podaljševanje pri 72°C (2°C/s). Za preverjanje specifičnosti pomnoževanja PCR pridelka
smo uporabili metodo talilne krivulje (angl. melting curve analysis), in sicer tako, da je
pomnoževanju DNK sledil enkratni temperaturni cikel, ki je vključeval tri korake: 0 s pri 95°C
(20°C/s), 30 s pri 50°C (20°C/s) in 0 s pri 95°C (0,1°C/s). Temu je sledilo 30 s ohlajanje
reakcijske mešanice na 40°C (20°C/s). Med vsakim posameznim korakom podaljševanja smo
spremljali pomnoževanje tarčnega odseka z merjenjem fluorescenčnega signala v območju
valovne dolžine 530 nm, medtem ko smo fluorescenčni signal neprekinjeno spremljali v tretjem
koraku analize talilne krivulje, in sicer v območju valovne dolžine 530 nm. Vzorce smo
opredelili kot pozitivne za prisotnost človeškega beta-globina samo v primeru, ko so se dobljene
vrednosti talilne temperature (angl. melting temperature, Tm) nahajale med 80,5 in 81,5°C.

3.7. Ocena virusnega bremena v HPV-204, HPV-1 in HPV-63 pozitivnih tkivnih
vzorcih
Virusno breme opredeljujemo kot razmerje med številom virusnih kopij in številom človeških
diploidnih celic. Za vsak tkivni vzorec, v katerem smo dokazali prisotnost HPV-204, HPV-1
in/ali HPV-63, smo izračunali število kopij virusnega genoma s pomočjo tipsko-značilnega
kvantitativnega RT-PCR za dokazovanje HPV-204, HPV-1 oziroma HPV-63, medtem ko smo
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število človeških diploidnih celic ocenili na podlagi izmerjene koncentracije človeškega betaglobina, pri čemer smo v skladu s predhodno raziskavo (Hazard in sod., 2006) predpostavili,
da vsebuje vsaka človeška celica 6,6 pg DNK.

3.8. Opredelitev prisotnosti sočasnih okužb z drugimi genotipi HPV v HPV-204,
HPV-1 in HPV-63 pozitivnih tkivnih vzorcih
Za dokazovanje prisotnosti sočasnih okužb z drugimi sluzničnimi in kožnimi genotipi HPV
smo za testiranje HPV-204, HPV-1 in HPV-63 pozitivnih tkivnih vzorcev uporabili dva PCR
protokola (Harwood in sod., 1999, Kocjan in sod., 2008).
V vzorcih kožnih bradavic smo dokazovali sočasno prisotnost najpogostejših genotipov HPV,
ki jih povezujemo z nastankom kožnih bradavic, z uporabo para OZ HVP2/B5 v skladu s
predhodno opisanim postopkom (Harwood in sod., 1999). Par degeneriranih OZ HVP2/B5
omogoča pomnoževanje in detekcijo 11 genotipov HPV iz različnih rodov, in sicer osem
genotipov iz rodu Alpha-PV (HPV-2, -3, -10, -27, -28, -29, -57 in -77), dva genotipa iz rodu
Mu-PV (HPV-1 in HPV-63) ter en genotip iz rodu Nu-PV (HPV-4).
Pridelke PCR, ki smo jih pridobili s pomočjo para OZ HVP2/B5, smo analizirali na 2.0%
agaroznem gelu, čemur je sledilo določanje nukleotidnega zaporedja dobljenega pridelka PCR.
Genotipe HPV smo določili tako, da smo primerjali dobljena nukleotidna zaporedja z ostalimi
nukleotidnimi zaporedji, ki so zbrana v genski banki GenBank. Podrobnejši opis postopka
analize pridelkov PCR in genotipizacije HPV je na voljo v poglavjih 3.10. Gelska elektroforeza
in opredelitev pridelkov PCR, 3.11. Čiščenje pridelkov RT-PCR in PCR, sekvenčna reakcija ter
določanje nukleotidnega zaporedja ter 3.12. Sestavljanje in analiza dobljenih nukleotidnih
zaporedij.
V vzorcih anogenitalnih bradavic smo za dokazovanje prisotnosti nizkorizičnih genotipov HPV
iz rodu Alpha-PV (HPV-6 in HPV-11), ki predstavljata najpogostejša etiološka povzročitelja
anogenitalnih bradavic, uporabili interno razviti tipsko-značilni RT-PCR. Za pomnoževanje
smo uporabili OZ HP1,3_F2, HP2_F2 in HP_iLC ter fluorescenčno označeno lovko HP_LNA
skupaj s kompletom kemikalij QuantiTect Probe PCR Kit (Qiagen). Tarčno zaporedje smo
pomnoževali s pomočjo instrumenta LightCycler 2.0 Instrument v skladu s predhodno opisanim
protokolom (Kocjan in sod., 2008).
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3.9. Določanje podtipskih različic
3.9.1 Določanje podtipskih različic HPV-204
Za potrebe opredeljevanja podtipskih različic HPV-204 smo analizirali nekodirajoče genomsko
področje LCR v vseh HPV-204 pozitivnih vzorcih. OZ, s katerimi smo pomnoževali celotno
nekodirajoče genomsko področje LCR (Preglednica 4), smo razvili s pomočjo spletne aplikacije
Primer3Plus, pri čemer smo kot osnovo za razvoj OZ uporabili celotno nukleotidno zaporedje
referenčnega genoma HPV-204. Razvili smo set OZ, katerih specifičnost smo preverili z
uporabo prosto dostopne spletne aplikacije BLAST. Pomnoževanje 510 bp dolgega odseka
LCR HPV-204 smo izvedli z uporabo vgnezdenega PCR. Osnovna para OZ HPV204-LCR-F1
in HPV204-LCR-R1 ter HPV204-LCR-F2 in HPV204-LCR-R2 sta omogočala pomnoževanje
celotnega LCR HPV-204 v eni sami reakciji. Za vgnezdeni PCR smo nadalje uporabili 7
kombinacij OZ, ki so omogočali ločeno pomnoževanje posameznih delov LCR. V preglednici
4 so podane značilnosti uporabljenih OZ, na sliki 8 pa je prikazana shematska razporeditev OZ,
ki smo jih uporabili za pomnoževanje LCR HPV-204.
Preglednica 4: Značilnosti oligonukleotidnih začetnikov za pomnoževanje nekodirajočega genomskega
področja LCR HPV-204

Oligonukleotidni Genomska
začetniki

Nukleotidno zaporedje

lokacija

Velikost

Vrsta PCR

pridelka
PCR (bp)

HPV204-LCR-F1

6.669–6.690

5'-GGTTTATAGAACTGTTGATGGC-3'

HPV204-LCR-R1

65–44

5'-AACAAATCTACAAAAGGAATGC-3'

HPV204-LCR-F2

6.638–6.657

5'-CAACTTCCACTGCCAGAACA-3'

HPV204-LCR-R2

28–6

5'-ACTCTCTTGCACTTGTAGGTCTT-3'

HPV204-LCR-F1

6.669–6.690

5'-GGTTTATAGAACTGTTGATGGC-3'

HPV204-LCR-r1

6.936–6.921

5'-GCCAAAAAGGATGCTACAA-3'

624

Osnovni 1

618

Osnovni 2

271

Vgnezdeni 1

se nadaljuje
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Nadaljevanje preglednice 4: Značilnosti oligonukleotidnih začetnikov za pomnoževanje nekodirajočega
genomskega področja LCR HPV-204
HPV204-LCR-f1

6.838–6.858

5'-CTAATAAAATGCCAAGGAACA-3'

Vgnezdeni 2
298

HPV204-LCR-r2

7.135–7.113

5'-TAACAACAATCAGTTCTTACACG-3'

HPV204-LCR-f2

7.052–7.073

5'-TTACACCTATTGTGATTCACCG-3'

Vgnezdeni 3
241

HPV204-LCR-R1

65–44

5'-AACAAATCTACAAAAGGAATGC-3'

HPV204-LCR-f1

6.838–6.858

5'-CTAATAAAATGCCAAGGAACA-3'

Vgnezdeni 4
454

HPV204-LCR-R1

65–44

5'-AACAAATCTACAAAAGGAATGC-3'

HPV204-LCR-F1

6.669–6.690

5'-GGTTTATAGAACTGTTGATGGC-3'

Vgnezdeni 5
466

HPV204-LCR-r2

7.135–7.113

5'-TAACAACAATCAGTTCTTACACG-3'

HPV204-LCR-F2

6.638–6.657

5'-CAACTTCCACTGCCAGAACA-3'

Vgnezdeni 6
498

HPV204-LCR-r2

7.135–7.113

5'-TAACAACAATCAGTTCTTACACG-3'

HPV204-LCR-f2

7.052–7.073

5'-TTACACCTATTGTGATTCACCG-3'

Vgnezdeni 7
204

HPV204-LCR-R2

28–6

5'-ACTCTCTTGCACTTGTAGGTCTT-3'

Slika 8: Shematski prikaz razporeditve oligonukleotidnih začetnikov za pomnoževanje nekodirajočega
genomskega področja LCR HPV-204.
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Pomnoževanje LCR HPV-204 smo izvedli s kompletom kemikalij FastStart High Fidelity PCR
System (Roche) v skladu z navodili proizvajalca. Reakcijska mešanica osnovnega PCR je
vsebovala 5 μl osamljene DNK, 200 μM mešanice dNTP, 2,5 μl pufra 10x FastStart High
Fidelity Reaction Buffer (z 18 mM MgCl2), 0,4 μM vsakega OZ, 1,25 enote encima FastsStart
High Fidelity Enzyme in sterilno vodo do končnega reakcijskega volumna (25 μl). Reakcijska
mešanica posameznih vgnezdenih PCR je vsebovala 3 μl pridelka PCR iz osnovnega PCR, 200
μM mešanice dNTP, 2,5 μl pufra 10x FastStart High Fidelity Reaction Buffer (z 18 mM
MgCl2), 0,4 μM vsakega OZ, 1,25 enote encima FastsStart High Fidelity Enzyme in sterilno
vodo do končnega reakcijskega volumna (25 μl).
Tarčna zaporedja nekodirajočega genomskega področja LCR HPV-204 smo pomnoževali s
pomočjo instrumenta Veriti Thermal Cylcer (Thermo Fischer Scientific, Waltham, MA, ZDA).
Protokole pomnoževanja za osnovni in vgnezdene PCR smo prilagodili glede na lastnosti
izdelanih OZ in dolžino pridelkov PCR. Protokol pomnoževanja osnovnega PCR je potekal pod
naslednjimi pogoji: začetni 2 min denaturaciji pri 95°C je sledilo 45-kratno ponavljanje
temperaturnega cikla v treh korakih: 30 s denaturacija pri 95°C, 20 s naleganje pri 54°C in 1
min podaljševanje pri 72°C. Temu je sledila 7 min inkubacija pri 72°C (končno podaljševanje)
in ohlajanje reakcijske mešanice na 4°C. Protokol vgnezdenih PCR je potekal pod naslednjimi
pogoji: začetni 2 min denaturaciji pri 95°C je sledilo 45-kratno ponavljanje temperaturnega
cikla v treh korakih: 30 s denaturacija pri 95°C, 20 s naleganje pri 54°C in 30 s podaljševanje
pri 72°C. Temu je sledila 7 min inkubacija pri 72°C (končno podaljševanje) in ohlajanje
reakcijske mešanice na 4°C.
Analitično občutljivost osnovnega kot tudi vgnezdenih PCR smo opredelili s testiranjem
redčitvene vrste plazmidne DNK, ki je vsebovala celoten genom HPV-204 v koncentraciji od
109 do 10-1 kopij/reakcijo.
3.9.2. Določanje podtipskih različic HPV-1
Podobno kot pri HPV-204, smo za opredelitev podtipskih različic HPV-1 analizirali
nekodirajoče genomsko področje LCR v vseh HPV-1 pozitivnih vzorcih. OZ, s katerimi smo
pomnoževali celotno LCR, smo razvili s pomočjo spletne aplikacije Primer3Plus, pri čemer
smo kot osnovo za razvoj OZ uporabili celotno nukleotidno zaporedje referenčnega genoma
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HPV-1. Razvili smo set OZ (Preglednica 5), katerih specifičnost smo preverili z uporabo prosto
dostopne spletne aplikacije BLAST. Pomnoževanje 979 bp dolgega odseka LCR HPV-1 smo
izvedli z uporabo vgnezdenega PCR. Celotno nekodirajoče genomsko področje LCR HPV-1
smo pomnožili s pomočjo treh osnovnih parov OZ HPV1-LCR-F1 in HPV1-LCR-r2, HPV1LCR-f2 in HPV1-LCR-r4 ter HPV1-LCR-f4 in HPV1-LCR-R1. Za vgnezdeni PCR smo
nadalje uporabili 4 kombinacije OZ, ki so omogočile ločeno pomnoževanje posameznih delov
LCR. Dodatno smo uporabili še dva osnovna para OZ (HPV1-LCR-F2 in HPV1-LCR-r2-2 ter
HPV1-LCR-f4 in HPV1-LCR-R2) ter dva vgnezdena PCR. V preglednici 5 so podane
značilnosti uporabljenih OZ, na sliki 9 pa je prikazana shematska razporeditev OZ, ki smo jih
uporabili za pomnoževanje LCR HPV-1.

Preglednica 5: Značilnosti oligonukleotidnih začetnikov za pomnoževanje nekodirajočega genomskega
področja LCR HPV-1

Oligonukleotidni

Genomska

začetniki

lokacija

Nukleotidno zaporedje

Velikost

Vrsta

pridelka

PCR

PCR (bp)
HPV1-LCR-F1

6.852–6.874

5'-CATGACACAACGTACTGCTACTA-3'

HPV1-LCR-r2

7.370–7.348

5'-AGGAAAATAACACACAATCAATC-3'

HPV1-LCR-f2

7.330–7.350

5'-GCATTTTTTGTGTTCTCTGATT-3'

HPV1-LCR-r4

7.726–7.704

5'-AAGAGTACACACCTACCGTTTTA-3'

HPV1-LCR-f4

7.660–7.680

5'-CAAACTTATCTGGTCGTGCTC-3'

HPV1-LCR-R1

160–140

HPV1-LCR-F2

6.743–6.766

5'-CCAGACTGATCCTTATAGTCAATA-3'

HPV1-LCR-r2-2

7.418–7.397

5'-AGGGATTAACAAAAAGAAAGGA-3'

HPV1-LCR-f4

7.660–7.680

5'-CAAACTTATCTGGTCGTGCTC-3'

HPV1-LCR-R2

167–145

5'-CATCAATATATGGGATACAGAGG-3'

HPV1-LCR-F1

6.852–6.874

5'-CATGACACAACGTACTGCTACTA-3'

HPV1-LCR-r1

7.140–7.117

5'-GCAGATGAACTATGATGTCACTAT-3'

519

Osnovni 1

397

Osnovni 2

317

Osnovni 3

676

Osnovni 4

324

Osnovni 5

289

Vgnezdeni 1

5'-TATATGGGATACAGAGGCTTTC-3'

se nadaljuje
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Nadaljevanje preglednice 6: Značilnosti oligonukleotidnih začetnikov za pomnoževanje nekodirajočega
genomskega področja LCR HPV-1
HPV1-LCR-f1

7.090–7.112

5'-CCTTTTATTAGTGAACCATCATT-3'

HPV1-LCR-r2

7.370–7.348

5'-AGGAAAATAACACACAATCAATC-3'

HPV1-LCR-f2

7.330–7.350

5'-GCATTTTTTGTGTTCTCTGATT-3'

HPV1-LCR-r3

7.580–7.558

5'-AACAATGAAGACAATACATCCTG-3'

HPV1-LCR-f3

7.518–7.536

5'-TTGTGGCTAATCCCTTATGG-3'

HPV1-LCR-r4

7.726–7.704

5'-AAGAGTACACACCTACCGTTTTA-3'

HPV1-LCR-F2

6.743–6.766

5'-CCAGACTGATCCTTATAGTCAATA-3'

HPV1-LCR-r1-2

7.114–7.092

5'-AATGATGGTTCACTAATAAAAGG-3'

HPV1-LCR-f1-2

7.072–7.095

5'-ACATAAAATAGTCTTGGAAACCTT-3'

HPV1-LCR-r2-2

7.418–7.397

5'-AGGGATTAACAAAAAGAAAGGA-3'

281

Vgnezdeni 2

251

Vgnezdeni 3

209

Vgnezdeni 4

372

Vgnezdeni 5

346

Vgnezdeni 6

Slika 9: Shematski prikaz razporeditve oligonukleotidnih začetnikov za pomnoževanje nekodirajočega
genomskega področja LCR HPV-1.
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Za pomnoževanje LCR HPV-1 smo uporabili enake reakcijske mešanice in protokole PCR kot
pri HPV-204.
Analitično občutljivost osnovnega kot tudi vgnezdenih PCR smo opredelili s testiranjem
redčitvene vrste plazmidne DNK, ki je vsebovala celoten genom HPV-1 v koncentraciji od 109
do 10-1 kopij/reakcijo.
3.9.3. Določanje podtipskih različic HPV-63
Podobno kot pri HPV-204 in HPV-1 smo za opredelitev podtipskih različic HPV-63 analizirali
nekodirajoče genomsko področje LCR v vseh HPV-63 pozitivnih vzorcih. OZ, s katerimi smo
pomnoževali LCR, smo razvili s pomočjo spletne aplikacije Primer3Plus, pri čemer smo kot
osnovo za razvoj OZ uporabili celotno nukleotidno zaporedje referenčnega genoma HPV-63.
Razvili smo set OZ, katerih specifičnost smo preverili z uporabo prosto dostopne spletne
aplikacije BLAST. Pomnoževanje 555 bp dolgega odseka LCR HPV-63 smo izvedli z uporabo
vgnezdenega PCR. Osnovni par OZ HPV63-LCR-F1 in HPV63-LCR-R1 je omogočil
pomnoževanje celotnega nekodirajočega genomskega področja HPV-63 v eni sami reakciji. Za
vgnezdeni PCR smo nadalje uporabili 5 kombinacij OZ, ki so omogočali ločeno pomnoževanje
posameznih delov LCR. Dodatno smo uporabili še en osnovni par OZ (HPV63-LCR-F2 in
HPV63-LCR-R2) ter dva vgnezdena PCR. V preglednici 6 so podane značilnosti uporabljenih
OZ, na sliki 10 pa je prikazana shematska razporeditev OZ, ki smo jih uporabili za
pomnoževanje LCR HPV-63.

Preglednica 7: Značilnosti oligonukleotidnih začetnikov za pomnoževanje nekodirajočega genomskega
področja LCR HPV-63

Oligonukleotidni

Genomska

začetniki

lokacija

Nukleotidno zaporedje

Velikost

Vrsta

pridelka

PCR

PCR (bp)
HPV63-LCR-F1

6.847–6.870

HPV63-LCR-R1

165–145

5'-CGTAGATCCTCCAATACTACTGTG-3'
667
5'-CAATAAATGGGATACGGAGAG-3'

Osnovni 1

se nadaljuje
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Nadaljevanje preglednice 8: Značilnosti oligonukleotidnih začetnikov za pomnoževanje nekodirajočega
genomskega področja LCR HPV-63
HPV63-LCR-F2

6.992–7.012

5'-CAATGCTTGAAGGTTACACAC-3'

HPV63-LCR-R2

126–106

5'-CCGAATGTACAGATGTCAGGT-3'

HPV63-LCR-F1

6.847–6.870

5'-CGTAGATCCTCCAATACTACTGTG-3'

HPV63-LCR-r1

7.092–7.069

5'-GAGGCTATATGACTAGGCAATAAT-3'

HPV63-LCR-f1

7.041–7.061

5'-GCTGCTGTCATTTACCTGTCT-3'

HPV63-LCR-r2

26–6

5'-AAGAGAATCGCCTGATAGTTG-3'

HPV63-LCR-f2

7.288–7.308

5'-CAGAAACTCTTTAGGTTGCGA-3'

HPV63-LCR-R1

165–145

5'-CAATAAATGGGATACGGAGAG-3'

HPV63-LCR-f1

7.041–7.061

HPV63-LCR-R1

165–145

HPV63-LCR-F1

6.847–6.870

HPV63-LCR-r2

26–6

5'-AAGAGAATCGCCTGATAGTTG-3'

HPV63-LCR-F2

6.992–7.012

5'-CAATGCTTGAAGGTTACACAC-3'

HPV63-LCR-r2-2

7.251–7.231

5'-CACTTTCGTCTTTGGCAGTAA-3'

HPV63-LCR-f2-2

7.116–7.137

5'-TGGCAGATACTTCAAACAGGA-3'

HPV63-LCR-R2

126–106

5'-CCGAATGTACAGATGTCAGGT-3'

483

Osnovni 2

246

Vgnezdeni 1

334

Vgnezdeni 2

226

Vgnezdeni 3

472

Vgnezdeni 4

527

Vgnezdeni 5

260

Vgnezdeni 6

359

Vgnezdeni 7

5'-GCTGCTGTCATTTACCTGTCT-3'
5'-CAATAAATGGGATACGGAGAG-3'
5'-CGTAGATCCTCCAATACTACTGTG-3'
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Slika 10: Shematski prikaz razporeditve oligonukleotidnih začetnikov za pomnoževanje nekodirajočega
genomskega področja LCR HPV-63.

Za pomnoževanje nekodirajočega genomskega področja LCR HPV-63 smo uporabili enake
reakcijske mešanice in protokole PCR kot pri HPV-204 oziroma HPV-1.
Analitično občutljivost osnovnega kot tudi vgnezdenih PCR smo opredelili s testiranjem
redčitvene vrste plazmidne DNK, ki je vsebovala celoten genom HPV-63 v koncentraciji od
109 do 10-1 kopij/reakcijo.

3.10. Gelska elektroforeza in opredelitev pridelkov PCR
Pridelke PCR pričakovanih velikosti smo dokazovali z gelsko elektroforezo v 2,0% agaroznem
gelu, ki omogoča opredelitev pridelkov PCR, krajših od 1.000 bp. Agarozni gel smo pripravili
tako, da smo 1,0 g agaroze v prahu (A9539 AGAROSE for routine use; Sigma-Aldrich, St.
Louis, ZDA) raztopili v 50 ml 1x pufra TAE (0,04 M Tris-HCl; 0,02 M NaCl2, 2mM EDTA;
0,02 M Na-acetat pH=8,3). Raztopini smo dodali 5 µl 10.000x barvila SYBR Safe DNA Gel
Stain (Invitrogen, Carlsbad, CA, ZDA) in vstavili strjen gel v elektroforezno banjico HE 33
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Mini Horizontal Submarine Electrophoresis Unit (Hoeffer, San Francisco, ZDA) ter ga nato
prelili s predhodno ohlajenim 1x pufrom TAE.
Gelska elektrofereza je potekala 20 min na sobni temperaturi, in sicer pod napetostjo 120 V. V
prvo vdolbinico na gelu smo nanesli 6,4 µL molekularnega utežnega označevalca DNA
Molecular Weight Marker XIV (100 bp ladder) (Roche), ki omogoča opredeljevanje velikosti
delcev po 100 bp in ga lahko uporabljamo za oceno velikosti pridelkov PCR s pričakovano
dolžino manj kot 1.000 bp. Nadalje smo v vsako vdolbinico nanesli predhodno pripravljeno
mešanico (12 µl), ki je vsebovala 2 µl raztopine 6x MassRuler DNA Loading Dye (Fermentas,
Vilna, Litva) in 10 µL posameznega pridelka PCR. Gele smo po končani elektroforezi
fotografirali s sistemom za dokumentacijo gelov BIS 303 PC (DNR Bio-Imaging Systems,
Jeruzalem, Izrael).

3.11. Čiščenje pridelkov RT-PCR in PCR, sekvenčna reakcija ter določanje
nukleotidnega zaporedja
Pred sekvenčno reakcijo je bilo potrebno pridelke RT-PCR in PCR očistiti manjših
nespecifičnih pridelkov RT-PCR oziroma PCR, nevgrajenih nukleotidov, encimov in ostalih
nečistoč. Za čiščenje smo uporabili encima Eksonukleaza I (0,25 µL; 20 U/µL) in Alkalna
fosfataza (1 µL; 1 U/µL) (Thermo Fischer Scientific), ki smo ju skupaj s 5 µL pridelka PCR
inkubirali 15 min pri 37°C ter 15 min pri 85°C, čemur je sledilo ohlajanje reakcijske mešanice
na 8°C.
Za pripravo reakcijske mešanice sekvenčne reakcije smo uporabili komercialno dostopen
komplet kemikalij Big Dye Terminator v3.1 Cycler Sequencing kit (Thermo Fischer Scientific).
V skladu z navodili proizvajalca je reakcijska mešanica sekvenčne reakcije vsebovala sledeče:
1 µL očiščenega pridelka PCR, 2 µL 5x pufra BigDye Terminator v3.1 Sequencing, 0,5 µL
BigDye Terminator v3.1, 0,16 µM posameznih (redčenih) OZ in vodo do končnega
reakcijskega volumna 10 µL.
Sekvenčno reakcijo smo izvedli s pomočjo instrumenta Veriti Thermal Cylcer (Thermo Fischer
Scientific) v skladu s predhodno opisanim protokolom SteP (Platt in sod., 2007). Začetni 1 min
inkubaciji na 96°C je sledilo 15-kratno ponavljanje temperaturnega cikla v treh korakih: 10 s
pri 95°C, 5 s pri 50°C in 75 s pri 96°C. Temu je sledilo 5-kratno ponavljanje temperaturnega
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cikla: 10 s pri 96°C, 5 s pri 50°C in 2 s pri 60°C s končnim ohlajanjem reakcijske mešanice na
8°C.
Pred neposrednim določanjem nukleotidnega zaporedja je bilo potrebno pridelke sekvenčne
reakcije očistiti nevgrajenih dideoksinukleotidov in soli, za kar smo uporabili komercialno
dostopni komplet kemikalij BigDye XTerminator Purification Kit (Thermo Fischer Scientific).
Po navodilih proizvajalca smo očiščenemu pridelku sekvenčne reakcije dodali 10 µL
Xterminator Solution in 45 µL SAM solution. Reakcijsko mešanico smo nato 25 minut stresali
pri 2.000 rpm ter nazadnje 2 minuti centrifugirali pri 3.000 rpm.
Neposredno določanje nukleotidnega zaporedja pridelkov RT-PCR in PCR z metodo po
Sangerju smo izvedli s pomočjo računalniško vodenega sistema ABI3500 Genetic Analyzer
(Thermo Fischer Scientific). Protokol za določanje nukleotidnega zaporedja smo izbrali glede
na ocenjeno velikost pridelka, in sicer protokol ShortReadSeqPOP7 za opredeljevanje
nukleotidnih zaporedij v velikosti do 300 bp in protokol FastReadSeqPOP7 za opredeljevanje
nukleotidnih zaporedij v velikosti do 700 bp. Rezultati računalniške analize so prikazani kot
nukleotidna zaporedja z ustreznimi elektroferogrami.

3.12. Sestavljanje in analiza dobljenih nukleotidnih zaporedij
Za sestavljanje dobljenih nukleotidnih zaporedij smo uporabili programski paket Vector NTI
Advance v11 software (Invitrogen).
Specifičnost pridelkov RT-PCR in PCR smo preverili s pomočjo prosto dostopne spletne
aplikacije BLAST, kjer smo primerjali sestavljena nukleotidna zaporedja z drugimi
nukleotidnimi zaporedji v genski banki. BLAST temelji na primerjavi območij podobnosti med
nukleotidnimi oziroma beljakovinskimi zaporedji in omogoča izračun statistične pomembnosti.
Izolate, ki so izkazovali več kot 90% skladnost v zaporedju preiskovanih regij glede na
zaporedja referenčnih izolatov HPV, smo opredelili kot iste genotipe HPV.
Podtipske različice genotipov HPV-204, HPV-1 in HPV-63 smo opredelili tako, da smo
sestavljena nukleotidna zaporedja primerjali z zaporedji posameznih referenčnih izolatov HPV.
V vsakem izolatu smo opredelili prisotnost morebitnih nukleotidnih vstavkov, izpadov oziroma
zamenjav, pri čemer smo kot podtipsko različico opredelili vsak izolat HPV-204, HPV-1 in
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HPV-63, ki se je v celotnem zaporedju nekodirajočega genomskega področja LCR od
referenčnega izolata razlikoval za vsaj eno točkasto mutacijo, nukleotidni izpad ali vstavek.
Genetsko variabilnost posameznega izolata smo definirali kot število točkastih mutacij oziroma
izpadov glede na celotno nekodirajoče genomsko področje LCR. Pridobljena nukleotidna
zaporedja smo vnesli v gensko banko European Nucleotide Archive (ENA).
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4. REZULTATI
4.1. Molekularna opredelitev HPV-204 in primerjava z genomoma HPV-1 in HPV63
Celotno nukleotidno zaporedje HPV-204 je sestavljeno iz 7.227 bp s 37,8% deležem bp gvanincitozin. Na podlagi določitve značilnih genomskih področij in genov z zapisom za virusne
beljakovine izkazuje HPV-204 organizacijo genoma, ki je značilna za predstavnike rodu MuPV (Slika 11). Genom HPV-204 tako nosi zapis za šest zgodnjih (E6, E7, E1, E2, E8 in E4) in
dve pozni (L1 in L2) virusni beljakovini, vendar nima zapisa za zgodnjo beljakovino E5. V
Preglednici 7 je prikazana primerjava genomskih lokacij posameznih virusnih genov vseh treh
predstavnikov iz rodu Mu-PV.

Slika 11: Organizacija genoma HPV-204 z genomskimi lokacijami virusnih zgodnjih (E6, E7, E1, E2, E8 in E4)
in poznih genov (L1 in L2) ter nekodirajočega genomska področja LCR.
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Preglednica 9: Genomska lokacija virusnih genov in nekodirajočega genomskega področja LCR pri
posameznih Mu-PV

Lokacija v genomu (nt)
Gen/genomsko
področje

HPV-204

HPV-1

HPV-63

E6

1–411

104–526

102–527

E7

411–689

529–810

554–820

E1

689–2.536

812–2.650

822–2.678

E1^E4

689–707…3.089–3.396

812–827…3.157–3.561

822–834…3.3231–3.571

E8^E2

1.086–1.123…3.089–3.644

1.200–1.231…3.200–3.797

1.222–1.259…3.231–3.816

E2

2.478–3.644

2.592–3.797

2.620–3.816

L2

3.669–5.180

3.898–5.421

3.846–5.360

L1

5.191–6.717

5.432–6.940

5.371–6.894

LCR

6.718–7.227

1–103…6.941–7.816

1–101…6.895–7.348

nt: nukleotidno zaporedje.

Podobno kot pri HPV-1 in HPV-63, vsebuje beljakovina E6 genotipa HPV-204 dva cinkova
prsta (CxxC(x)29CxxC), ki ju ločuje 36 aminokislin, medtem ko se v beljakovini E7 nahaja
zgolj en cinkov prst (Preglednica 8). Kot je razvidno iz preglednice 8, je vezavna domena
LxCxE, ki omogoča vezavo s pRB, prisotna v beljakovini E7 tako pri HPV-204 kot tudi pri
HPV-1 in HPV-63.
Preglednica 10: Lokacija HPV motivov oziroma domen v beljakovinah E6 in E7 genotipov HPV-204,
HPV-1 in HPV-63

Beljakovina

HPV motiv/domena (konsenzno zaporedje)

E6

Cinkov prst (CXXC(X)29CXXC)

E7

HPV-204

HPV-1

HPV-63

ak 25–61;

ak 26–62;

ak 27–63;

ak 98–134

ak 99–135

ak 100–136

Cinkov prst (CXXC(X)29CXXC)

ak 52–87

ak 52–88

ak 45–81

Vezavna domena za pRB (LXCXE)

ak 24–28

ak 24–28

ak 22–26

ak: aminokislinsko zaporedje.

46
Šterbenc A. Molekularna opredelitev, klinični pomen in tkivni tropizem novega človeškega papilomavirusa, HPV204 in sorodnih genotipov. Dok. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 2018

V beljakovini E1, ki predstavlja največjo virusno beljakovino (HPV-204: 615 ak, HPV-1: 612
ak in HPV-63: 618 ak), smo pri vseh genotipih iz rodu Mu-PV določili več značilnih domen in
motivov. Na aminskem koncu beljakovine E1 se pri genotipih HPV-204, HPV-1 in HPV-63
nahaja značilen bipartitni jedrni lokalizacijski signal (NLS), ki ga sestavljata krajši zaporedji
aminokislin (KRK in K(K,R)X(K,R)) (Bergvall in sod., 2013). V beljakovini E1 smo dokazali
tudi fosforilacijska mesta za od ciklina odvisne kinaze (cdk) ((S/T)-P) (Bergvall in sod., 2013),
pri čemer smo pri HPV-204 dokazali tri fosforilacijska mesta, pri HPV-1 in HPV-63 pa po dve
fosforilacijski mesti. Prav tako smo pri vseh genotipih iz rodu Mu-PV na aminskem koncu
beljakovine E1 dokazali prisotnost z levcinom bogatega aminokislinskega zaporedja za jedrni
izvozni signal (NES) (LX2-3L(X)2(L,I,V)X(L,I)) in motiva za vezavno mesto za cikline (RXL)
(Bergvall in sod., 2013). Kot je razvidno iz slike 12, se aminokislinska zaporedja omenjenih
domen pri posameznih Mu-PV v manjši meri razlikujejo.

Slika 12: Aminski konec beljakovine E1 genotipov HPV-204, HPV-1 in HPV-63 z značilnim bipartitinim

jedrnim lokalizacijskim signalom (NLS) (konsenzno zaporedje KRK in K(K,R)X(K,R)), označenim z
rdečo, jedrnim izvoznim signalom (NES) (konsenzno zaporedje LX2-3L(X)2(L,I,V)X(L,I)), označenim z
modro, ter vezavnim mestom za cikline (konsenzno zaporedje RXL), označenim z oranžno.

Na karboksilnem koncu beljakovine E1 smo pri HPV-204, HPV-1 in HPV-63 dokazali ATPvezavno mesto encima DNK helikaze (GXXXXGK(T/S)) (Titolo in sod., 1999) (Slika 13).

Slika 13: Karboksilni konec beljakovine E1 genotipov HPV-204, HPV-1 in HPV-63 z značilnim ATP-vezavnim
mestom encima DNK helikaze (konsenzno zaporedje GXXXXGK(T/S)), označenim z rdečo.
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V beljakovini E2 genotipov HPV-204, HPV-1 in HPV-63 smo opredelili prisotnost levcinske
zadrge s konsenznim zaporedjem L(X)6L(X)6L(X)6L, ki igra ključno vlogo pri dimerizaciji
beljakovine E2 (Vinson in sod., 2002). Medtem ko smo značilno levcinsko zadrgo dokazali na
karboksilnem koncu beljakovine E2 HPV-204, je bila le-ta prisotna na aminskem koncu
beljakovine E2 HPV-1, pri HPV-63 pa je nismo dokazali.
Poleg zapisa za celotno beljakovino E2 smo pri vseh genotipih iz rodu Mu-PV dokazali tudi
fuzijsko beljakovino E8^E2, ki je sestavljena iz produkta gena E8 in karboksilnega konca gena
E2. Visoko ohranjen motiv KLK, ki je potreben za povezavo fuzijske beljakovine E8^E2 z
NCor/SMRT korepresorskim kompleksom, je v beljakovini E8 prisoten pri vseh genotipih iz
rodu Mu-PV (Dreer in sod., 2016).
Podobno kot pri drugih genotipih HPV se tudi pri HPV-204 gen E4 nahaja v celoti znotraj gena
E2 (Slika 11). Čeprav vsebuje gen E4 genotipov HPV-204, HPV-1 in HPV-63 lasten začetni
kodon ATG, je pri vseh treh genotipih HPV v genu E1 prisotno spojitveno donorsko mesto
RNK (AAG/GUASNR) ter v genu E2 spojitveno akceptorsko mesto RNK (GUYACYAG/YU).
Posledično je zelo verjetno, da se beljakovine E4 vseh treh genotipov iz rodu Mu-PV
prepisujejo iz procesirane E1^E4 mRNK, pri čemer začetni kodon za izražanje gena E4
najverjetneje izvira iz gena E1.
Za fuzijske beljakovine E1^E4 je značilno, da imajo visoko vsebnost prolina. Fuzijska
beljakovina E1^E4 HPV-204 tako vsebuje 11,5% (ak 15/131), HPV-1 11,2% (ak 15/134) in
HPV-63 11,0% (ak 17/154) prolinskih ostankov.
Pozna virusna gena genotipov HPV-204, HPV-1 in HPV-63 nosita zapis za plaščni beljakovini
L1 in L2. V genu L2 smo pri vseh treh genotipih iz rodu Mu-PV opredelili poliadenilacijsko
mesto (AATAAA), ki igra pomembno vlogo v regulaciji zgodnjih virusnih mRNK. Dodatno
smo v L2 genu HPV-1 dokazali še eno poliadenilacijsko mesto (ATTAAA), ki pa ni bilo
prisotno pri HPV-204 oziroma HPV-63.
Pri vseh genotipih iz rodu Mu-PV smo na aminskem koncu beljakovine L2 dokazali visoko
ohranjeno aminokislinsko domeno (RX(K/R)R), kjer celična furinska proteaza cepi virusno
beljakovino, in potencialno transmembransko domeno, sestavljeno iz več GXXXG motivov, ki
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najverjetneje omogoča prenos virusnega genoma preko endosomalne membrane (Bronnimann
in sod., 2013; Wang in Roden, 2013) (Slika 14).

Slika 14: Aminski konec beljakovine L2 genotipov HPV-204, HPV-1 in HPV-63 z značilno visoko ohranjeno ak
domeno (RX(K/R)R), označeno z rdečo, in potencialno transmembransko domeno, sestavljeno iz več GXXXG
motivov, označeno z modro.

Nekodirajoče genomsko področje LCR HPV-204 se tako kot pri HPV-1 in HPV-63 nahaja med
genoma L1 in E6, vendar je krajše (510 bp) v primerjavi z LCR HPV-1 (979 bp) in LCR HPV63 (555 bp). V LCR HPV-204 se nahajajo vezavna mesta za dejavnika prepisovanja AP-1 in
NF-1, medtem ko smo v LCR HPV-63 dokazali dejavnika prepisovanja NF-1 in C/EBP. V LCR
HPV-1 se nahaja več dejavnikov prepisovanja (NF-1, AP-1 in C/EBP), ki so že bili opisani v
predhodni objavi (O'Connor in sod., 1995). Značilne domene in motivi v LCR, ki smo jih
opredelili pri HPV-204, HPV-1 in HPV-63, so prikazane v preglednici 9.
Preglednica 11: Lokacija HPV motivov oziroma domen v nekodirajočem genomskem področju LCR
genotipov HPV-204, HPV-1 in HPV-63
Genomsko

HPV motiv/domena

področje

(konsenzno zaporedje)

LCR

HPV-204

HPV-1

HPV-63

Poliadenilacijsko mesto

nt 6.770–6.775;

nt 7.380–7.385;

nt 7.028–7.033

(AATAAA)

nt 6.840–6.845

nt 7.426–7.431

Zaporedje TATA (TATAAA)

nt 7.195–7.199

nt 68–72

nt 68–72

Vezavno mesto za beljakovino

nt 7.126–7.146

nt 1–15…7.811–7.816

nt 1–15…7.343–7.348

nt 7.040–7.051;

nt 7.701–7.712;

nt 7.262–7.273;

nt 7.070–7.081;

nt 7.775–7.786

nt 7.308–7.319

E1 (palindromsko zaporedje)
Vezavno mesto za beljakovino
E2 (ACC(N)6GGT)
nt 7.090–7.101

nt: nukleotidno zaporedje.
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4.2. Filogenetska opredelitev HPV-204
Izris filogenetskega drevesa smo izvedli na podlagi analize celotnih nukleotidnih zaporedij gena
L1 vseh uradno priznanih genotipov HPV, pridobljenih iz baze referenčnih genotipov HPV
PAvE. Kot je razvidno iz slike 15, smo HPV-204 uvrstili v rod Mu-PV, kamor sta bila do tedaj
uvrščena le dva genotipa HPV, in sicer HPV-1 in HPV-63. HPV-204 smo uvrstili v novo vrsto
Mu-3, saj se celotno nukleotidno zaporedje gena L1 HPV-204 z nukleotidnim zaporedjem gena
L1 HPV-1 ujema le v 66,1%, s HPV-63 pa v 66,9% (Preglednica 10).

Slika 15: Izris filogenetskega drevesa na osnovi celotnih nukleotidnih zaporedij gena L1 vseh uradno priznanih
genotipov HPV. Genotipi HPV iz posameznih rodov so označeni z različnimi barvami (Alpha-PV z modro, Beta-
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PV z zeleno, Gamma-PV z vijolično, Mu-PV z rožnato in Nu-PV z oranžno). HPV-204 je označen z rdečo.
Bootstrap vrednosti, izražene v odstotkih, so podane ob razvejiščih.

V preglednici 10 so zbrani rezultati primerjav podobnosti nukletidnega in aminokislinskega
zaporedja posameznih genov in beljakovin ter nukleotidnega zaporedja nekodirajočega
genomskega področja LCR HPV-204 z najbolj sorodnima genotipoma HPV (HPV-1 in HPV63).
Preglednica 12: Primerjava deležev podobnosti nukleotidnega oziroma aminokislinskega zaporedja
HPV-204 s filogenetsko najbolj sorodnima genotipoma HPV-1 in HPV-63
Delež podobnosti
s HPV-204 (%)

Genotipi HPV (Mu-PV)
HPV-1

HPV-63

nt

61,5

59,1

ak

71,4

63,1

nt

52,8

49,3

ak

47,4

42,1

nt

64,6

64,9

ak

67,6

63,5

nt

59,3

61,6

ak

60,7

61,6

nt

47,8

51,6

ak

32,1

46,2

nt

57,9

58,4

ak

65,8

66,5

nt

66,1

66,9

ak

72,4

74,3

E6

E7

E1

E2

E4

L2

L1

se nadaljuje
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Nadaljevanje preglednice 13: Primerjava deležev podobnosti nukleotidnega oziroma aminokislinskega
zaporedja HPV-204 s filogenetsko najbolj sorodnima genotipoma HPV-1 in HPV-63
LCR
nt

25,4

44,5

ak

-

-

nt

1,023

1,031

ak

1,071

1,170

Razmerje L1:E1

nt: nukleotidno zaporedje; ak: aminokislinsko zaporedje; LCR: nekodirajoče genomsko področje.

Na podlagi izvedene filogenetske analize lahko sklepamo, da je HPV-204 najbolj soroden s
HPV-63 in HPV-1. Za potrditev filogenetskih povezav med HPV-204, HPV-1 in HPV-63 smo
izračunali še razmerje L1:E1, ki v primeru, da se vrednosti nahajajo okoli 1,0, nakazuje na
visoko stopnjo homolognosti znotraj posameznih regij (Terai in Burk, 2002; Chen in sod.,
2007). S pomočjo programa PASC software smo dodatno potrdili, da je najbližji sorodnik HPV204 HPV-63, saj je HPV-204 izkazoval največjo stopnjo podobnosti s HPV-63 ne samo v
nukleotidnem oziroma aminokislinskem zaporedju gena oziroma beljakovine L1, ampak tudi v
celotnem genomskem zaporedju (59,7%), medtem ko je celotno genomsko zaporedje HPV-204
izkazovalo 56,5% podobnost z genomom HPV-1.

4.3. Značilnosti HPV-204, HPV-1 in HPV-63 tipsko-značilnih kvantitativnih RTPCR
Za opredelitev kliničnega pomena in tkivnega tropizma HPV-204 smo razvili HPV-204 tipskoznačilen kvantitativen RT-PCR, pri čemer je korelacijski koeficient standardne krivulje (angl.
correlation coefficient), ki smo ga izračunali kot razmerje med Ct vrednostjo in logaritmom
začetnega števila kopij virusa, znašal 0.998 (Slika 16A). Kvantitativno območje testa je
obsegalo 9 redov velikosti, saj smo lahko s testom zanesljivo dokazali HPV-204 v razponu od
109 do 1 virusne kopije/reakcijo. Učinkovitost pomnoževanja je bila visoka (100,0%) (Slika
16B).
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Slika 16: Značilnosti HPV-204 tipsko-značilnega kvantitativnega PCR v realnem času. Na sliki A je prikazano
testiranje redčitvene vrste plazmidne DNK HPV-204 v koncentraciji od 109 do 10-1 virusnih kopij/reakcijo. Na
sliki B je prikazana standardna krivulja testa.

Z določanjem nukleotidnega zaporedja vsem HPV-204 pozitivnim pridelkom RT-PCR smo
dokazali specifičnost pomnoževanja in hkrati tudi izključili možnost navzkrižne reaktivnosti z
drugimi genotipi HPV oziroma s človeško DNK. Analitično specifičnost HPV-204 tipskoznačilnega kvantitativnega RT-PCR smo dodatno potrdili s testiranjem redčitvene vrste HPV1 in HPV-63 v koncentraciji od 109 do 104 virusnih kopij/reakcijo, pri čemer ni prišlo do
pomnoževanja HPV-1 ali HPV-63.
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Korelacijska koeficienta standardne krivulje sta za HPV-1 in HPV-63 tipsko-značilna
kvantitativna RT-PCR znašala 0.999 (Sliki 17A in 18A). Kvantitativno območje testa je pri
HPV-1 tipsko-značilnem RT-PCR obsegalo 8 redov velikosti, saj smo lahko s testom zanesljivo
dokazali HPV-1 v razponu od 109 do 10 virusnih kopij/reakcijo, medtem ko je kvantitativno
območje testa pri HPV-63 tipsko-značilnem RT-PCR obsegalo 9 redov velikosti, saj smo lahko
s testom zanesljivo dokazali HPV-63 v razponu od 109 do 1 virusne kopije/reakcijo.
Učinkovitost pomnoževanja obeh testov je bila visoka (94,4% za HPV-1 in 99,2% za HPV-63)
(Sliki 17B in 18B).

Slika 17: Značilnosti HPV-1 tipsko-značilnega kvantitativnega PCR v realnem času. Na sliki A je prikazano
testiranje redčitvene vrste plazmidne DNK HPV-1 v koncentraciji od 109 do 10-1 virusnih kopij/reakcijo. Na sliki
B je prikazana standardna krivulja testa.
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Slika 18: Značilnosti HPV-63 tipsko-značilnega kvantitativnega PCR v realnem času. Na sliki A je prikazano
testiranje redčitvene vrste plazmidne DNK HPV-63 v koncentraciji od 109 do 10-1 virusnih kopij/reakcijo. Na sliki
B je prikazana standardna krivulja testa.

Podobno kot pri HPV-204 smo z določanjem nukleotidnega zaporedja vsem HPV-1 oziroma
HPV-63 pozitivnim pridelkom RT-PCR dokazali specifičnost pomnoževanja in hkrati tudi
izključili možnost navzkrižne reaktivnosti z drugimi genotipi HPV oziroma s človeško DNK.
Analitično specifičnost HPV-1 tipsko-značilnega kvantitativnega RT-PCR smo dodatno
potrdili s testiranjem redčitvene vrste HPV-204 in HPV-63 v koncentraciji od 109 do 104
virusnih kopij/reakcijo, pri čemer ni prišlo do pomnoževanja HPV-204 ali HPV-63. Analitično
specifičnost HPV-63 tipsko-značilnega kvantitativnega RT-PCR pa smo dodatno potrdili s
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testiranjem redčitvene vrste HPV-204 in HPV-1 v koncentraciji od 109 do 104 virusnih
kopij/reakcijo, pri čemer prav tako ni prišlo do pomnoževanja HPV-204 ali HPV-1.

4.4. Opredelitev tkivnega tropizma in kliničnega pomena okužb s HPV-204, HPV1 in HPV63
Pogostost okužb, klinični pomen in tkivni tropizem genotipov HPV iz rodu Mu-PV smo
opredelili s testiranjem reprezentativnega nabora arhivskih vzorcev (n=1.006). Vseh 1.006
vzorcev smo testirali z vsakim izmed treh razvitih tipsko-specifičnih RT-PCR. Rezultati
testiranja vzorcev, odvzetih z različnih anatomskih področij, so prikazani v Preglednici 11.
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Preglednica 14: Dokazovanje HPV-204, HPV-1 in HPV-63 v kliničnih vzorcih z uporabo treh tipsko-značilnih PCR v realnem času
Vrsta epitelija

Sluznični

Anatomsko področje/histologija

Št. testiranih

Št. HPV-204 pozitivnih

Št. HPV-1 pozitivnih

Št. HPV-63 pozitivnih

vzorcev

vzorcev (%)

vzorcev (%)

vzorcev (%)

Nosni del žrela (brisi)

110

0

2 (1.8)

3 (2.7)

Ustna votlina (brisi)

105

0

0

2 (1.9)

Papilomi grla (sveže tkivo)

31

0

0

0

SCC ustne votline in ustnega dela žrela (FFPE)

20

0

0

0

Papilom očesne veznice (FFPE)

30

0

0

0

Karcinom očesne veznice (FFPE)

34

0

0

0

Maternični vrat (brisi)

116

1 (0.8)

0

0

SCC materničnega vratu (FFPE)

59

0

0

0

Obrvi (dlačni folikli)

110

0

1 (0.9)

4 (3.6)

Kožne bradavice (sveže tkivo, FFPE)

43

1 (2.3)

21 (48.8)

9 (20.9)

SCC (FFPE)

43

0

0

0

BCC (FFPE)

45

0

0

0

Anogenitalne bradavice (sveže tkivo)

40

0

3 (7.5)

0

Analni kanal (brisi)

110

4 (3.6)

0

1 (0.9)

Površina penisa (brisi)

110

5 (4.5)

0

0

1,006

11 (1.1)

27 (2.7)

19 (1.9)

(vrsta vzorca)

Kožni

Kožno-sluznični

Skupaj

Št: število; SCC: ploščatocelični karcinom; BCC: bazalnocelični karcinom; FFPE: vzorci, fiksirani v formalinu in vklopljeni v parafin.
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Z uporabo zelo občutljivega HPV-204 tipsko-značilnega RT-PCR smo v zbirki kliničnih
vzorcev dokazali prisotnost HPV-204 v 11 vzorcih. Neodvisne izolate HPV-204 smo odkrili v
brisu materničnega vratu (1/116; 0,8%), v vzorcu kožne bradavice (1/43; 2,3%), v brisih
analnega kanala (4/110; 3,6%) in v brisih penisa (5/110; 4,5%).
V zbirki kliničnih vzorcev smo z uporabo zelo občutljivega HPV-1 tipsko-značilnega RT-PCR
dokazali prisotnost HPV-1 v 27 vzorcih. Neodvisne izolate HPV-1 smo odkrili v brisih nosnega
dela žrela (2/110; 1,8%), v dlačnem mešičku obrvi (1/110; 0,9%), v vzorcih kožnih bradavic
(21/43; 48,8%) in v vzorcih anogenitalnih bradavic (3/40; 7,5%).
Za dokazovaje HPV-63 v zbirki kliničnih vzorcev smo uporabili zelo občutljiv HPV-63 tipskoznačilen RT-PCR, s katerim smo dokazali prisotnost HPV-63 v 27 vzorcih. Neodvisne izolate
HPV-63 smo odkrili v brisih nosnega dela žrela (3/110; 2,7%), v brisih ustne votline (2/105;
1,9%), v dlačnih mešičkih obrvi (4/110; 3,6%), v vzorcih kožnih bradavic (9/43; 20,9%) in
brisu analnega kanala (1/110; 0,9%).

4.5. Ocena virusnega bremena in prisotnosti sočasnih okužb z drugimi genotipi
HPV v HPV-204, HPV-1 in HPV-63 pozitivnih tkivnih vzorcih
V vseh HPV-204, HPV-1 in HPV-63 pozitivnih tkivnih vzorcih smo z namenom opredeljevanja
kliničnega pomena okužbe s posameznimi genotipi iz rodu Mu-PV določili virusno breme in
dodatno opredelili prisotnost drugih genotipov HPV. Rezultati testiranja HPV-204, HPV-1 in
HPV-63 pozitivnih tkivnih vzorcev so prikazani v preglednici 12.

Preglednica 15: Značilnosti HPV-204, HPV-1 in HPV-63 pozitivnih tkivnih vzorcev

Vzorec

Kožne bradavice

Anatomska

Vrsta

Številka

Genotip

lokacija

vzorca

vzorca

Mu-PV

Virusno breme

Drugi

(virusne

genotipi

kopije/celico)

HPV

4

/

4

/

−2

HPV57

Noga

Sveže tkivo

ZU-7

HPV1

5,2 × 10

NA

FFPE

ZU-13

HPV1

3,9 × 10

Podplat

Sveže tkivo

P00057

HPV1

1,8 × 10

HPV63

2,5 × 10

−5

se nadaljuje
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Nadaljevanje preglednice 16: Značilnosti HPV-204, HPV-1 in HPV-63 pozitivnih tkivnih vzorcev
Roka
Podplat

P00062

HPV1
HPV1

2,1 × 10

HPV63

1,7 × 10

P00063

HPV1

5,1 × 10

Roka

Sveže tkivo

P00064

HPV1

1,5 × 10

Podplat

Podplat

Roka

Sveže tkivo
Sveže tkivo

Sveže tkivo

Sveže tkivo

Sveže tkivo

P00065
P00067

P00070

P00071

P00074

HPV63

7,3 × 10

HPV1

1,9 × 10

HPV1

3,6 × 10

HPV63

1,1 × 10

HPV1

7,0 × 10

HPV63

3,5 × 10

HPV1

1,9 × 10

Sveže tkivo

P00077

HPV1

6,2 × 10

HPV63

1,4 × 10

HPV1

2,5 × 10

HPV63

3,2 × 10
3,8 × 10

Prst na roki

Sveže tkivo

P00079

HPV1

Prst na roki

Sveže tkivo

P00116

HPV204

/

−4
−3

HPV57

−3

/

−5
−5

HPV57

−6

/
/

P00172

HPV1

6,7 × 10

NA

FFPE

P00173

HPV1

4,3 × 10

HPV1

−4

−4

FFPE

336

/

2

−3

NA

Sveže tkivo

−4

/

6,4 × 10

NA

−6

−4

HPV1

HPV1

/

/

P00170

301

−4

−4

FFPE

Sveže tkivo

−2

HPV57

NA

HPV1

HPV57

HPV57

2,3 × 10

NA

HPV27
−2

−2

HPV1

HPV1

HPV2,

7,4 × 10−7

P00162

271

−3

HPV57

FFPE

Sveže tkivo

HPV2

−3

−4

NA

NA

−4

3,7 × 10

Roka

P00176

HPV27

HPV63

1,1 × 10

FFPE

−4

8,1 × 10

HPV1

NA

−5

HPV1

P00076

P00078

HPV27

3,9 × 10

Sveže tkivo

Sveže tkivo

/

−2

HPV63

Roka

Prst na roki

3

8,5 × 10

Sveže tkivo

Podplat

bradavice

Sveže tkivo

P00061

Roka

Podplat

Anogenitalne

Sveže tkivo

4,3 × 10
1,9 ×

10−5

HPV6

3,2 ×

10−5

HPV6

5,9 × 10

−6

HPV11

Mu-PV: Mupapillomavirus; nd: ni bilo opredeljeno; FFPE: vzorci, fiksirani v formalinu in vklopljeni v parafin; /:
v vzorcu nismo dokazali drugih genotipov HPV. Mu-PV, ki predstavljajo najverjetnejše povzročitelje kožnih
bradavic, so odebeljeni in označeni z rdečo.
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Kot je razvidno iz preglednice 12, smo vsaj enega izmed genotipov iz rodu Mu-PV dokazali v
22/43 (51,2%) kožnih bradavic. HPV-204 smo dokazali zgolj v enem vzorcu kožne bradavice
(1/43; 2,3%), medtem ko smo HPV-1 dokazali v 21/43 (48,8%) ter HPV-63 v 9/43 (20,9%)
vzorcev kožnih bradavic.
V edinem HPV-204 pozitivnem vzorcu kožne bradavice je bilo virusno breme HPV-204
izjemno nizko (7,4× 10-7 virusnih kopij/celico), dodatno pa je bil v tem vzorcu prisoten HPV57,
ki predstavlja enega izmed pogostejših povzročiteljev kožnih bradavic.
HPV-1 je bil prisoten v visokem številu virusnih kopij v treh kožnih bradavicah (razpon od 8,5
x 103 do 5,2 x 104 virusnih kopij/celico), pri čemer v tem vzorcu nismo dokazali drugih
klasičnih povzročiteljev kožnih bradavic. V preostalih HPV-1 pozitivnih vzorcih kožnih
bradavic je bilo virusno breme HPV-1 nizko (razpon 2,5 x 10-5 do 3,6 x 10-2 virusnih
kopij/celico).
Virusno breme HPV-63 je bilo podobno kot pri HPV-1 v večini vzorcev nizko (razpon od 3,2
x 10-6 do 1,1 x 10-2 virusnih kopij/celico), z izjemo enega vzorca kožne bradavice, kjer je bilo
virusno breme HPV-63 visoko, in sicer smo dokazali 3,9 x 102 virusnih kopij/celico. Dodatno
je bil v tem vzorcu poleg HPV-63 prisoten tudi HPV-1, vendar pa je bilo virusno breme HPV1 nizko (1,9 × 10-4 virusnih kopij/celico).
V večini vzorcev kožnih bradavic z nizkim virusnim bremenom HPV-1 oziroma HPV-63
(11/18; 61.1%) smo dokazali okužbo s HPV-2, HPV-27 oziroma HPV-57, medtem ko v
preostalih sedmih vzorcih nismo uspeli opredeliti sočasnih okužb z drugimi klasičnimi
povzročitelji kožnih bradavic.
V vseh treh HPV-1 pozitivnih anogenitalnih bradavicah je bilo virusno breme HPV-1 izjemno
nizko (razpon od 5,9 × 10-6 do 3,2 × 10-5 virusnih kopij/celico). Za dokazovanje prisotnosti
klasičnih povzročiteljev anogenitalnih bradavic (HPV-6 in HPV-11) v teh vzorcih smo
uporabili zelo občutljiv in tipsko-značilen RT-PCR (Kocjan in sod., 2008), s katerim smo v
dveh anogenitalnih bradavicah dokazali prisotnost HPV-6, medtem ko smo v tretjem vzorcu
dokazali HPV-11.
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4.6. Določanje podtipskih različic genotipov iz rodu Mu-PV
4.6.1. Podtipske različice HPV-204
Kljub temu, da smo vse PCR zasnovali z namenom pomnoževanja virusne DNK iz kliničnih
vzorcev s poškodovano DNK oziroma nizkim virusnim bremenom, smo z vgnezdenim PCR z
visoko občutljivostjo (10 virusnih kopij/na reakcijo) uspeli pridobiti celotno nukleotidno
zaporedje nekodirajočega genomskega področja LCR zgolj iz dveh HPV-204 pozitivnih
vzorcev (pristopni št. ENA LT706550 in LT706551). Oba neodvisna izolata smo pridobili iz
brisov analnega kanala, pri čemer se je en izolat popolnoma ujemal z nukleotidnim zaporedjem
LCR referenčnega izolata HPV-204 (pristopna št. GenBank KP769769), medtem ko se je drugi
izolat od referenčnega zaporedja razlikoval zgolj v eni točkasti mutaciji (A7145T), ki se je
nahajala znotraj domene za vezavno mesto za beljakovino E1 (Slika 19).

Slika 19: Opredelitev podtipskih različic HPV-204 na osnovi celotnega nekodirajočega genomskega področja
LCR. nt: nukleotid; *: ujemanje z referenčnim zaporedjem.

4.6.2. Podtipske različice HPV-1
Celotno nukleotidno zaporedje nekodirajočega genomskega področja LCR HPV-1 smo z
vgnezdenim PCR z visoko občutljivostjo (100 virusnih kopij/na reakcijo) uspeli pridobiti iz 18
HPV-1 pozitivnih vzorcev (pristopne številke ENA LT706532-LT706549). Med 18 izolati
HPV-1 smo v naši raziskavi opredelili pet podtipskih različic HPV-1 in 22 nukleotidnih mest z
zamenjavami oziroma izpadi nukleotidov, pri čemer je posamezna podtipska različica
vsebovala od 1 do 19 točkastih mutacij oziroma izpadov nukleotidov (Slika 20). Neodvisne
izolate HPV-204 smo pridobili iz brisa nosnega dela žrela, 16 kožnih bradavic in ene
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anogenitalne bradavice. Primerjava opredeljenih podtipskih različic HPV-1 z referenčnim
zaporedjem (pristopna št. GenBank V01116, posodobljena) in dvema zaporedjema
nekodirajočega genomskega področja LCR, ki smo ju pridobili iz genske banke GenBank
(pristopni št. NC_001356 ter U06714), je prikazana na sliki 20.

Slika 20: Opredelitev podtipskih različic HPV-1 na osnovi celotnega nekodirajočega genomskega področja LCR.
V analizo smo vključili tudi dve nukleotidni zaporedji, ki smo ju pod pristopnima št. NC_001356 ter U06714
pridobili iz genske banke GenBank. nt: nukleotid; *: ujemanje z referenčnim zaporedjem; -: nukleotidni izpad.

4.6.3. Podtipske različice HPV-63
Celokupno smo z vgnezdenim PCR z visoko občutljivostjo (10 virusnih kopij/na reakcijo)
uspeli pridobiti šest celotnih nukleotidnih zaporedij nekodirajočega genomskega področja LCR
HPV-63 (pristopne št. ENA LT706552-LT706557). Med šestimi izolati HPV-63 smo opredelili
dve podtipski različici in 13 nukleotidnih mest z zamenjavami oziroma izpadi nukleotidov, pri
čemer je prva podtipska različica vsebovala 13, druga pa šest nukleotidnih zamenjav oziroma
izpadov (Slika 21). Neodvisne izolate HPV-63 smo pridobili iz petih kožnih bradavic in enega
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dlačnega mešička obrvi. Primerjava opredeljenih podtipskih različic HPV-63 z referenčnim
zaporedjem je prikazana na sliki 21.

Slika 21: Opredelitev podtipskih različic HPV-63 na osnovi celotnega nekodirajočega genomskega področja LCR.
nt: nukleotid; *: ujemanje z referenčnim zaporedjem; -: nukleotidni izpad.
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5. RAZPRAVA
Za razliko od rodov Alpha-PV, Beta-PV in Gamma-PV, ki vsebujejo veliko število opredeljenih
genotipov HPV, sta bila do odkritja HPV-204 v rod Mu-PV uvrščena in v celoti opredeljena
samo dva genotipa HPV, in sicer HPV-1 ter HPV-63. HPV-1 predstavlja nasploh prvi
opredeljeni genotip HPV, ki so ga odkrili leta 1980 (Danos in sod., 1980; Danos in sod., 1982).
Po več letih intenzivnega raziskovanja in odkrivanja novih genotipov HPV, so raziskovalci leta
1993 dokončno opredelili drugi genotip iz rodu Mu-PV, HPV-63 (Egawa in sod., 1993).
Uporaba naprednejših molekularnih tehnik je v zadnjih letih privedla do izjemnega porasta
števila novo opredeljenih genotipov HPV, pri čemer se je med leti 2009 in 2014 kar 77%
(68/89) novo opredeljenih genotipov HPV uvrščalo v rod Gamma-PV (Bzhlava in sod., 2015).
Nasprotno je bil zadnji uradno opredeljeni genotip HPV iz rodu Mu-PV, HPV-204, odkrit šele
več kot 10 let po odkritju HPV-63 (Kocjan in sod., 2015b).
Čeprav so bile klinične, histološke in molekularne značilnosti okužb s HPV-63 in še zlasti HPV1 predmet dolgoletnih raziskovanj, je poznavanje lastnosti predstavnikov iz rodu Mu-PV še
vedno zelo omejeno. Z doktorsko nalogo smo želeli dodatno prispevati k razširitvi znanja na
področju molekularne epidemiologije, taksonomije in filogenetskih povezav genotipov iz rodu
Mu-PV, pri čemer upamo, da bo opredelitev tkivnega tropizma in kliničnega pomena novega
genotipa HPV-204 ter njegovih filogenetsko najbolj sorodnih genotipov, HPV-1 in HPV-63,
dodatno pripomogla k boljšemu razumevanju naravnega poteka okužbe s HPV.

5.1. Molekularna opredelitev HPV-204 v primerjavi s HPV-1 in HPV-63
Celotno nukleotidno zaporedje HPV-204 je sestavljeno iz 7.227 bp in vsebuje 37,8% delež bp
gvanin-citozin. Na podlagi določitve značilnih genomskih področij in genov z zapisom za
virusne beljakovine izkazuje HPV-204 organizacijo genoma, ki je značilna za predstavnike
rodu Mu-PV. Genom HPV-204 tako nosi zapis za šest zgodnjih (E6, E7, E1, E2, E8 in E4) in
dve pozni (L1 in L2) virusni beljakovini, vendar nima zapisa za zgodnjo beljakovino E5.
Ohranitev gena E5 pri visokorizičnih genotipih HPV naj bi bila ključnega pomena za
produktivno okužbo, saj je bilo dokazano, da je izražanje beljakovine E5 nujno za popolno
pomnoževanje virusnega genoma in aktivacijo izražanja poznih genov. Nasprotno pa se kljub
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odsotnosti gena E5 pri vseh genotipih iz rodu Mu-PV (podobno kot pri več genotipih iz rodu
Beta-PV in Gamma-PV) ti genotipi HPV vseeno uspešno pomnožujejo in vivo (DiMaio in Petti,
2013; Hošnjak in sod., 2015; Oštrbenk in sod., 2015). Zaradi tega se predvideva, da (i) je gen
E5 divergiral do neprepoznavnosti, (ii) je naloge beljakovine E5 prevzela druga virusna
beljakovina oziroma (iii) je virus pridobil druge mehanizme, ki nadomeščajo pomanjkanje
beljakovine E5 (DiMaio in Petti, 2013).
Zgodnje območje genoma vsebuje zapis za nestrukturne beljakovine (E6, E7, E1, E2, E8, in
E4), ki sodelujejo pri uravnavanju podvojevanja DNK in izražanja virusnih genov ter pri
interakciji z beljakovinami v gostiteljevih celicah (Zheng in Baker, 2006). Beljakovina E6
HPV-204, HPV-1 in HPV-63 vsebuje dva cinkova prsta (CxxC(x)29CxxC), ki sta ključna za
ohranjanje pravilne strukture in delovanja beljakovine E6 (Lipari in sod., 2001; Vande Pol in
Klingelhutz, 2013). Za razliko od beljakovine E6 pa vsebuje beljakovina E7 le en cinkov prst,
ki je po strukturi in delovanju podoben domeni v beljakovini E6 (Roman in Munger, 2013). V
primerjavi s cinkovim prstom beljakovine E7 pri HPV-1 in HPV-63 je ta domena pri HPV-204
krajša za eno aminokislino (CxxC(x)28CxxC). Po podrobnejši analizi aminokislinskih zaporedij
beljakovine E7 vseh uradno opredeljenih PV smo ugotovili, da ima za eno aminokislino krajši
cinkov prst poleg HPV-204 samo še HPV-90 (Alpha-PV), medtem ko je takšna domena
pogostejša pri živalskih PV, pri čemer pomen izpada ene aminokisline še ni bil natančno
pojasnjen. Dodatno vsebuje beljakovina E7 vseh genotipov iz rodu Mu-PV še vezavno domeno
(LxCxE) za celično beljakovino pRB. Vezava beljakovine E7 na pRB sproži razgradnjo pRB,
kar posledično spodbudi delitev celic ter omogoči vzpostavitev produktivne okužbe (Stanley in
sod., 2007).
Čeprav je bilo dokazano, da se beljakovina E1 nekaterih genotipov HPV kopiči zlasti v
celičnem jedru, pa opredelitev domen NLS in NES nakazuje, da je beljakovina E1 sposobna
prehajanja med celičnim jedrom in citoplazmo (Bergvall in sod., 2013). Skladno z večino
uradno priznanih genotipov HPV smo tudi pri HPV-204, HPV-1 in HPV-63 na aminskem
koncu beljakovine E1 opredelili značilen bipartitni NLS, ki ga sestavljata krajši zaporedji
aminokislin (KRK in K(K,R)X(K,R)). Prav tako smo pri vseh genotipih iz rodu Mu-PV na
aminskem koncu beljakovine E1 dokazali z levcinom bogato amnokislinsko zaporedje za NES
(LX2-3L(X)2(L,I,V)X(L,I)). Aminokislinska zaporedja za NLS in NES so se sicer med
posameznimi genotipi iz rodu Mu-PV rahlo razlikovala – med drugim je pri HPV-1 prišlo do
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aminokislinske zamenjave (L94I) na mestu prve aminokisline NES – vendar nobena izmed teh
zamenjav (še posebno v domeni KRK) ni vodila v prekinitev transporta beljakovine E1 med
celičnim jedrom in citoplazmo (Bergvall in sod., 2013). V bližini NLS/NES področja smo pri
HPV-204 dokazali tudi tri fosforilacijska mesta za cdk ((S/T)-P), medtem ko smo pri HPV-1 in
HPV-63 dokazali po dve fosforilacijski mesti. Poleg tega smo pri vseh genotipih iz rodu MuPV na aminskem koncu dokazali vezavno mesto za cikline (RXL), pri čemer je pri HPV-63
prišlo do aminokislinske zamenjave (R117K) na mestu prve aminokisline motiva. Vezavno
mesto za cikline je ključnega pomena za povezavo med E1 in cdk kompleksom, saj mutacije v
vezavnem mestu za cikline ali fosforilacijskih mestih za cdk pomembno ovirajo začetek
pomnoževanja virusne DNK (Ma in sod., 1999; Deng in sod., 2004; Bergvall in sod., 2013).
ATP-vezavno mesto encima DNK helikaze (GXXXXGK(T/S)) (Titolo in sod., 1999) smo pri
vseh genotipih iz rodu Mu-PV dokazali na karboksilnem koncu beljakovine E1.
Medtem ko smo značilno levcinsko zadrgo (L(X)6L(X)6L(X)6L), ki je ključna za dimerizacijo
beljakovine E2 (Vinson in sod., 2002), pri HPV-204 dokazali na karboksilnem koncu
beljakovine E2, je bila le-ta pri HPV-1 prisotna na aminskem koncu beljakovine E2, pri HPV63 pa je sploh nismo dokazali. Po podrobnejši analizi aminokislinskih zaporedij beljakovine E2
vseh uradno opredeljenih HPV smo ugotovili, da je HPV-1 edini genotip HPV, ki ima levcinsko
zadrgo na aminskem koncu beljakovine E2. Poleg zapisa za celotno beljakovino E2 smo pri
vseh genotipih HPV iz rodu Mu-PV dokazali tudi fuzijsko beljakovino E8^E2, ki je sestavljena
iz produkta gena E8 in karboksilnega konca beljakovine E2. Fuzijska beljakovina E8^E2 ne
samo da preprečuje virusno prepisovanje in pomnoževanje visokorizičnih genotipov iz rodu
Alpha-PV, pač pa tudi zavira pomnoževanje virusnega genoma HPV-1 in HPV-8 (Beta-PV) v
človeških keratinocitih preko interakcije z NCoR/SMRT korepresorskim kompleksom (Straub
in sod., 2014; Dreer in sod., 2016; Dreer in sod., 2017). Visoko ohranjen motiv KLK, ki
omogoča povezovanje fuzijske beljakovine E8^E2 s tem kompleksom, smo dokazali pri vseh
genotipih iz rodu Mu-PV.
Podobno kot pri drugih genotipih iz rodu Mu-PV se tudi pri HPV-204 gen E4 v celoti nahaja
znotraj gena E2. Gen E4 sicer nosi zapis za začetni kodon ATG, vendar smo na podlagi
identificiranih spojitvenih donorskih in akceptorskih mest RNK sklepali, da se gen E4 podobno
kot pri večini ostalih genotipov HPV prepisuje iz procesirane E1^E4 mRNK (Doorbar in sod.,
1996; Prescott in sod., 2014). Fuzijska beljakovina E1^E4 tipično vsebuje visok delež prolina
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(Hošnjak in sod., 2015; Oštrbenk in sod., 2015), kar smo dokazali tudi pri HPV-204 (11,5%),
HPV-1 (11,2%) in HPV-63 (11,0%). Intenzivno proučevanje te beljakovine je omogočilo
opažanje, da se beljakovina E1^E4 obilno izloča v bradavicah, ki jih povzroča okužba s HPV1. Beljakovina E1^E4 se najprej izraža v celicah spodnje trnaste plasti, čemur sledi sestavljanje
v posamezne citoplazemske in jedrne vključke (Doorbar in sod., 1997).
Pozno področje virusnega genoma vsebuje zapis za strukturni beljakovini L1 in L2, ki tvorita
virusno kapsido. Na aminskem koncu beljakovine L2 smo pri vseh genotipih iz rodu Mu-PV
dokazali

visoko

ohranjeno

aminokislinsko

domeno

(RX(K/R)R)

in

potencialno

transmembransko domeno. Obe domeni sta ključni za ohranjanje kužnosti virusnega delca, saj
cepitev beljakovine L2 s celično furinsko proteazo na mestu visoko ohranjene aminokislinske
domene sproži konformacijsko spremembo v virusni kapsidi, kar omogoči vstopanje virusa v
celico, medtem ko transmembranska domena najverjetneje omogoča prenos virusnega genoma
preko endosomalne membrane v jedro celice (Bronnimann in sod., 2013; Wang in Roden,
2013). Dodatno smo na aminskem koncu beljakovine L2 pri HPV-204, HPV-1 in HPV-63
opredelili poliadenilacijsko mesto (AATAAA) za procesiranje mRNK zgodnjih virusnih genov,
pri čemer smo pri HPV-1 dokazali še dodatno poliadenilacijsko mesto (ATTAAA), ki se je
nahajalo na sredini ORF beljakovine L2.
Nekodirajoče genomsko področje LCR za razliko od zgodnjega in poznega področja ne nosi
zapisa za virusne beljakovine, ampak vsebuje zaporedja DNK, ki sodelujejo pri uravnavanju
podvojevanja in prepisovanja genoma HPV (Kocjan in Poljak, 2011). LCR HPV-204 se tako
kot pri HPV-1 in HPV-63 nahaja med genoma L1 in E6, vendar je krajše (510 bp) kot pri HPV1 (979 bp) oziroma HPV-63 (555 bp). V LCR HPV-204 in HPV-1 smo dokazali po dve
poliadenilacijski mesti (AATAAA) za procesiranje mRNK poznih virusnih genov, medtem ko
smo v LCR HPV-63 dokazali zgolj eno poliadenilacijsko mesto. Pri vseh genotipih Mu-PV smo
dokazali zaporedje TATA promotorja gena E6, dve do tri visoko ohranjeni vezavni mesti za
beljakovino E2 in 18 bp dolgo palindromsko zaporedje s potencialnim vezavnim mestom za
beljakovino E1, ki najverjetneje predstavlja začetek pomnoževanja virusnega genoma (Chen in
sod., 2002; Oštrbenk in sod., 2015). Dodatno se v LCR HPV-204 nahajajo še vezavna mesta za
dejavnika prepisovanja AP-1 in NF-1, medtem ko smo v LCR HPV-63 dokazali dejavnika
prepisovanja NF-1 in C/EBP. V LCR HPV-1 se nahaja več dejavnikov prepisovanja (NF-1,
AP-1 in C/EBP) (O'Connor in sod., 1995).
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5.2. Filogenetska opredelitev HPV-204
Preliminarno uvrstitev HPV-204 v rod Mu-PV smo potrdili s filogenetsko analizo, v katero smo
vključili nukleotidna zaporedja gena L1 vseh uradno opredeljenih genotipov HPV, in z izrisom
filogenetskega drevesa. HPV-204 uvrščamo v novo vrsto, Mu-3, pri čemer je HPV-204 trenutno
njen edini predstavnik. Na podlagi primerjav nukleotidnih in aminokislinskih zaporedij vseh
treh genotipov iz rodu Mu-PV smo ugotovili, da je HPV-204 najbolj soroden s HPV-63, saj z
njim izkazuje 59,7% skladnost v celotnem genomu in 66,9% skladnost v genu L1, medtem ko
s HPV-1 izkazuje 56,5% skladnost v celotnem genomu in 66,1% skladnost v genu L1. Te
izsledke potrjuje tudi ocena deleža L1:E1, ki z vrednostmi okrog 1,0 nakazuje na visoko stopnjo
homolognosti znotraj posameznih genomskih področij (Terai in Burk, 2002; Chen in sod.,
2007).

5.3. Tkivni tropizem in klinični pomen okužb s HPV-204, HPV-1 in HPV-63
Dolgo časa se je predvidevalo, da lahko posamezni genotipi HPV okužujejo le točno določeno
vrsto epitelija, zaradi česar smo genotipe HPV tradicionalno delili na sluznične in kožne (Egawa
in sod., 2015). Na podlagi nedavnih raziskav pa je postalo jasno, da je takšna opredelitev
preozka, saj obstaja čedalje več dokazov, da lahko genotipi HPV iz rodov Alpha-PV, Beta-PV
in Gamma-PV izkazujejo tropizem tako za sluznice kot tudi kožo in kožno-sluznični epitelij
(Botallico in sod., 2011; Ma in sod., 2014; Ure in Forslund, 2014; Hošnjak in sod., 2015;
Oštrbenk in sod., 2015). Čeprav genotipe HPV iz rodu Mu-PV najpogosteje dokazujemo v
brisih kože in kožnih bradavicah (Bruggink in sod., 2012; de Koning in sod., 2015; Egawa in
sod., 2015; Hogendoorn in sod., 2017), zaradi česar jih načeloma uvrščamo med kožne genotipe
HPV, pa so v nedavni raziskavi dokazali, da je HPV-1 prisoten tudi v sluznici ustne votline (Ma
in sod., 2014), kar nakazuje na to, da tudi genotipi iz rodu Mu-PV izkazujejo dvojni tkivni
tropizem.
Najpogostejša benigna sprememba kože, ki jo povzroča okužba s HPV, so kožne bradavice.
Kožne bradavice najpogosteje povzročajo HPV-2, HPV-27 in HPV-57, ki jih uvrščamo v rod
Alpha-PV, vrsto Alpha-4, HPV-4, ki ga uvrščamo v rod Gamma-PV, vrsto Gamma-1, ter HPV1, ki ga uvrščamo v rod Mu-PV, vrsto Mu-1. Ocenjuje se, da HPV-1, HPV-2, HPV-27 in HPV57 skupaj povzročajo kar 86% kožnih bradavic (Bruggink in sod., 2012). Poleg naštetih
genotipov HPV lahko kožne bradavice v manjšem deležu povzročajo še okužbe s HPV-3, HPV-
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7, HPV-10 in HPV-28 (rod Alpha-PV), HPV-65 (rod Gamma-PV), HPV-63 (rod Mu-PV) ter
HPV-41 (rod Nu-PV) (Hagiwara in sod., 2005; Bruggink in sod., 2012; Cubie, 2013).
Za potrebe opredeljevanja tkivnega tropizma in kliničnega pomena okužb z genotipi iz rodu
Mu-PV smo razvili, analizirali ter uvedli tri tipsko-značilne kvantitativne RT-PCR za
dokazovanje HPV-204, HPV-1 in HPV-63, s katerimi smo testirali reprezentativno zbirko
kliničnih vzorcev. V zbirko smo vključili najpogostejše benigne in maligne spremembe, ki jih
povezujemo z okužbo s HPV, kot tudi vzorce klinično nespremenjene kože in sluznic ter vzorce
dlačnih mešičkov obrvi, saj smo želeli opredeliti morebitni rezervoar za genotipe HPV iz rodu
Mu-PV. Zbirka vzorcev je bila zasnovana tako, da je vključevala tako vzorce sluzničnega kot
tudi kožnega in kožno-sluzničnega epitelija, saj smo želeli potrditi, da lahko genotipi HPV iz
rodu Mu-PV poleg kožnega okužujejo tudi sluznični in kožno-sluznični epitelij. Analiza
razvitih tipsko-značilnih RT-PCR je pokazala, da vsi trije tipsko-značilni RT-PCR izkazujejo
visoko analitično občutljivost in specifičnost kot tudi zelo širok kvantitativni razpon. Z uporabo
posameznih tipsko-značilnih RT-PCR smo na podlagi testiranja velike zbirke arhivskih vzorcev
(n=1.006) dokazali HPV-204 v 11 (1,1%), HPV-1 v 27 (2,7%) in HPV-63 v 19 (1.9%) vzorcih,
kar nakazuje na relativno nizko pogostost genotipov Mu-PV v testiranih vzorcih z različnih
anatomskih področij. Najpogostejši dokazan genotip iz rodu Mu-PV je bil HPV-1, kar je v
skladu z dejstvom, da predstavlja HPV-1 enega izmed pogostejših povzročiteljev kožnih
bradavic in ga lahko dokažemo v različnih vrstah vzorcev (Ma in sod., 2014; de Koning in sod.,
2015). Po pogostosti pozitivnih vzorcev je sledil HPV-63, medtem ko je bil delež HPV-204
pozitivnih vzorcev pričakovano najnižji. Nizka pogostost genotipov iz rodu Mu-PV bi lahko
med drugim bila tudi posledica izbire določenih vrst vzorcev - največji delež vzorcev so namreč
predstavljali brisi (551/1.006; 54.8%) in vzorci FFPE (251/1.006; 25.0%), medtem ko je bil
delež svežih tkivnih vzorcev, v katerih je HPV načeloma prisoten v najvišjih koncentracijah,
najnižji (94/1.006; 9.3%). Kljub relativno nizkim deležem HPV-204, HPV-1 in HPV-63
pozitivnih vzorcev v naši raziskavi je kumulativna incidenca okužb s posameznimi genotipi iz
rodu Mu-PV najverjetneje znatno višja, saj so v predhodni raziskavi pokazali, da je imelo kar
29% bolnikov po presaditvi organa serološke dokaze o preboleli okužbi s HPV-1, medtem ko
je bil ta odstotek za okužbo s HPV-63 sicer nekoliko nižji (23%), vendar še vedno primerljiv
ali celo višji od nekaterih drugih klasičnih povzročiteljev kožnih bradavic (Casabonne in sod.,
2009).
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Neodvisne izolate posameznih genotipov iz rodu Mu-PV smo odkrili v vzorcih kožnega (dlačni
mešički obrvi in kožne bradavice), sluzničnega (brisi nosnega dela žrela, brisi ustne votline in
brisi materničnega vratu žensk z normalnim citološkim izvidom) ter kožno-sluzničnega
epitelija (anogenitalne bradavice, brisi površine penisa in brisi analnega kanala), s čimer smo
dodatno potrdili predhodna opažanja (Ma in sod., 2014), da tkivni tropizem genotipov iz rodu
Mu-PV ni omejen samo na kožni epitelij. Podobno kot nekateri genotipi iz rodov Alpha-PV,
Beta-PV in Gamma-PV (Botallico in sod., 2011; Ma in sod., 2014; Ure in Forslund, 2014;
Hošnjak in sod., 2015; Oštrbenk in sod., 2015) tako tudi vsi genotipi iz rodu Mu-PV izkazujejo
dvojni tkivni tropizem.
Kot je razvidno iz preglednice 11, smo HPV-204 dokazali v enem samem vzorcu kožne
bradavice, medtem ko smo HPV-1 dokazali v malo manj kot polovici (21/43; 48,8%) ter HPV63 v približno petini vzorcev kožnih bradavic (9/43; 20,9%). V nasprotju s predhodnimi
raziskavami (Bruggink in sod., 2012; de Koning in sod., 2015) je bil v sklopu doktorske naloge
delež sočasnih okužb z različnimi genotipi HPV v HPV-204, HPV-1 in HPV-63 pozitivnih
vzorcih kožnih bradavic relativno visok (15/22; 68.2%), pri čemer je bilo posebno zanimivo to,
da smo dokazali sočasno prisotnost HPV-1 v vseh HPV-63 pozitivnih vzorcih kožnih bradavic.
V predhodni raziskavi (Köhler in sod., 2009) so pokazali, da lahko v kožnih bradavicah, v
katerih je bilo dokazanih več genotipov HPV, klinično nepomembne (latentne) okužbe
razlikujemo od produktivnih okužb na podlagi ocene virusnega bremena, pri čemer so etiološki
povzročitelji v kožnih bradavicah prisotni v visokem številu virusnih kopij (v razponu od 51
virusnih kopij/celico do več kot 3,5 x × 105 virusnih kopij/celico).
V edinem vzorcu kožne bradavice, v katerem smo dokazali HPV-204, je bilo virusno breme
HPV-204 izjemno nizko (7,4 x 10-7 virusnih kopij/celico), kar nakazuje na latentno, klinično
nepomembno okužbo. Dodatno smo v tem vzorcu dokazali prisotnost HPV-57, ki ga pogosto
povezujemo z nastankom kožnih bradavic, kar je še dodatno potrdilo domnevo, da HPV-204
ne predstavlja etiološkega povzročitelja te kožne bradavice. V sklopu doktorske naloge je bil
HPV-1 najverjetnejši etiološki povzročitelj treh kožnih bradavic, kjer je bil prisoten v visokem
številu virusnih kopij (razpon od 8,5 x 103 do 5,2 x 104 virusnih kopij/celico). V prid etiološki
povezavi med HPV-1 in nastankom teh bradavic nakazuje tudi dejstvo, da v teh vzorcih nismo
dokazali drugih klasičnih povzročiteljev kožnih bradavic. HPV-63 je bil najverjetnejši etiološki
povzročitelj ene kožne bradavice, kjer smo dokazali visoko virusno breme (3,9 x 102 virusnih
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kopij/celico). Poleg HPV-63 smo v tem vzorcu v nizkem številu virusnih kopij (1,9 × 10-4
virusnih kopij/celico) dokazali tudi HPV-1, ki pa najverjetneje ni bil etiološko povezan z
nastankom te bradavice. V preostalih vzorcih kožnih bradavic je bilo virusno breme HPV-1 in
HPV-63 nizko (razpon od 3,2 x 10-6 do 1,1 x 10-2 virusnih kopij/celico). HPV-1 in HPV-63 sta
bila tako najverjetnejša etiološka povzročitelja relativno majhnega števila kožnih bradavic, kar
je lahko posledica anatomske lokacije sprememb in razlik v kliničnih ter histopatoloških
značilnostih okužbe z virusi Mu-PV v posameznih starostnih skupinah. V predhodnih
raziskavah je bilo namreč dokazano, da HPV-1 pozitivne kožne bradavice pogosteje dokažemo
pri otrocih (de Koning in sod., 2015), medtem ko so bile vse kožne bradavice, ki smo jih
vključili v našo raziskavo, odvzete odraslim imunsko kompetentnim bolnikom, pri katerih
predstavljajo najpogostejše povzročitelje kožnih bradavic genotipi iz rodu Alpha-PV (Köhler
in sod., 2009). Poleg tega so bile kožne bradavice večinoma prisotne na rokah, medtem ko sta
HPV-1 in HPV-63 tipična povzročitelja plantarnih bradavic (Egawa in sod., 2015), pri čemer
so s HPV-63 povzročene bradavice izjemno redke in so bile do danes opisane zgolj na podplatu
(Egawa in sod., 1993; Egawa, 2005; Hagiwara in sod., 2005; Bruggink in sod., 2012; de Koning
in sod., 2015; Egawa in sod., 2015). Žal tudi nismo imeli podatka o morfoloških in
histopatoloških značilnostih posameznih bradavic, na podlagi katerih bi lahko v zbirko
testiranih vzorcev vključili večje število kožnih bradavic, za katere bi na podlagi omenjenih
značilnosti obstajala večja verjetnost, da jih povzročata HPV-1 oziroma HPV-63.
Razlog za nizko virusno breme genotipov iz rodu Mu-PV v nekaterih kožnih bradavicah bi
lahko bila tudi razredčitev okuženih celic s sosednjimi celicami, v katerih ni prišlo do okužbe s
posameznimi genotipi iz rodu Mu-PV. Laserska mikrodisekcija (angl. laser capture
microdissection; LCM) se je izkazala za izjemno uporabno metodo za pomnoževanje in
detekcijo PV DNK, kadar je le-ta pod mejo detekcije za dokazovanje z uporabo hibridizacije
in-situ (angl. in situ hybridisation; ISH) (Maglennon in sod., 2011). Z LCM lahko namreč iz
kliničnih vzorcev izberemo le tarčne celice, ne pa tudi okolnih celic, zaradi česar se
koncentracija okuženih celic ne »razredči«, kot se to zgodi pri slepem testiranju tkivnih
vzorcev. LCM lahko uporabljamo tudi za natančno določitev dela tkiva, ki ga okužuje
posamezni genotip HPV, in za opredelitev virusnega bremena v posameznih plasteh epitelija
(Maglennon in sod., 2011; Quint in sod., 2012). Za zanesljivo določanje etioloških
povzročiteljev benignih sprememb bi lahko uporabili tudi metode, ki omogočajo neposredno
dokazovanje virusne DNK oziroma beljakovin v okuženih celicah. Ena izmed pogostejših
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metod neposrednega dokazovanja HPV v raziskavah je fluorescenčna ISH, ki je edina
molekularna metoda, s katero lahko s kombinacijo lovk, ki so označene z biotinom, in
fluorescenčno ali encimsko označenimi protitelesi zanesljivo dokažemo prisotnost HPV v jedru
okuženih celic (Poljak in Kocjan, 2010). Z uporabo ISH so tako med drugim dokazali tudi, da
je takrat novo odkriti genotip HPV-117 etiološki povzročitelj navadne kožne bradavice (Köhler
in sod., 2010). Virusne beljakovine lahko dokazujemo tudi z uporabo imunohistokemičnih
metod, ki temeljijo na označenih monoklonskih protitelesih in encimskih substratih. Pogosto se
za raziskovanje poteka okužb s PV uporabljajo posredne imunofluorescenčne metode (Quint in
sod., 2015).
Dejstvo, da kar v sedmih vzorcih kožnih bradavic nismo uspeli dokazati prisotnosti nobenega
izmed klasičnih povzročiteljev kožnih bradavic, nakazuje na možnost okužbe z redkejšimi
genotipi HPV, ki povzročajo zgolj posamezne primere bradavic (npr. HPV-125, HPV-179 in
HPV-184) (Kovanda in sod., 2011a; Hošnjak in sod., 2015), ali pa so za nastanek teh bradavic
odgovorni potencialno novi genotipi HPV.
V tkivnih vzorcih anogenitalnih bradavic je incidenca sočasnih okužb z več genotipi HPV
relativno pogosta (do 21,7%) in jo večinoma predstavljajo sočasne okužbe z nizkorizičnimi
genotipi HPV, od katerih dokažemo HPV-6 in HPV-11 v približno 90% anogenitalnih bradavic,
ter visokorizičnimi genotipi HPV, od katerih predstavlja HPV-16 najpogostejšo površinsko
kontaminanto (Potočnik in sod., 2007; Hawkins in sod., 2013). V sklopu doktorske naloge smo
HPV-1 dokazali v manjšini anogenitalnih bradavic (3/40; 7,5%), kjer najverjetneje ni
predstavljal etiološkega povzročitelja, saj je bilo virusno breme HPV-1 izjemno nizko, poleg
tega pa smo v vseh treh HPV-1 pozitivnih bradavicah dokazali prisotnost klasičnih
povzročiteljev anogenitalnih bradavic, HPV-6 oziroma HPV-11 (Lacey, 2005; Köhler in sod.,
2009). HPV-1 je v teh vzorcih najverjetneje predstavljal površinsko, klinično nepomembno
okužbo oziroma kontaminanto. V nadaljnjih raziskavah bi bilo potrebno z uporabo LMD v
kombinaciji s PCR oziroma fluorescenčno ISH natančno opredeliti, ali je HPV-1 morda
sposoben okužiti tudi spodnje sloje anogenitalne sluznice (zlasti stratum spinosum in stratum
basale), kjer navadno dokažemo etiološke povzročitelje anogenitalnih bradavic (Kalantari in
sod., 2009; Hawkins in sod., 2013).
HPV-204 smo najpogosteje dokazali v brisih površine penisa (5/110; 4,5%) in v brisih analnega
kanala (47110; 3,6%), medtem ko HPV-204 ni bil prisoten v nobenem izmed vzorcev, odvzetih
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iz področja glave in vratu, zaradi česar smo sklepali, da predstavlja anogenitalni kožnosluznični epitelij prednostno mesto okužbe s tem genotipom HPV. Dodatno smo HPV-204
dokazali tudi v brisu materničnega vratu ženske z normalnim citološkim izvidom (1/116; 0,8%).
Po pregledu dostopne literature nismo uspeli najti nobene raziskave, v kateri bi opredelili
prisotnost in klinični pomen genotipov iz rodu Mu-PV v vzorcih materničnega vratu. Izjemno
zanimivo je tudi dejstvo, da je bil HPV-204 edini izmed predstavnikov rodu Mu-PV, ki smo ga
našli v tej vrsti vzorca, kar nakazuje na to, da lahko tudi HPV-204, podobno kot nekateri
genotipi iz rodu Gamma-PV (Oštrbenk in sod., 2015), vzpostavi klinično latentno okužbo
sluznice materničnega vratu, vendar so potrebne še dodatne raziskave, ki bodo dokončno
opredelile klinični pomen okužbe materničnega vratu s HPV-204.
Čeprav so predhodne raziskave pokazale, da so dlačni mešički obrvi in ustna ter nosna sluznica
pomembni rezervoarji za kožne genotipe HPV (predvsem genotipe iz rodu Beta-PV in GammaPV) (Botallico in sod., 2011; Forslund in sod., 2013; Neale in sod., 2013; Schneider in sod.,
2013), so bili HPV-204, HPV-1 in HPV-63 v teh vzorcih zastopani v presenetljivo nizkem
deležu, saj smo genotipe iz rodu Mu-PV dokazali zgolj v 0%-3,6% dlačnih mešičkov, 0%-1,9%
brisov sluznice ustne votline in 0%-2,7% brisov sluznice nosne votline. Možno je, da so
genotipi iz rodu Mu-PV pogosteje prisotni v drugih vrstah vzorcev, zlasti v brisih kože, ki pa
jih v sklopu doktorske naloge nismo testirali. Nedavno so namreč raziskovalci z Nizozemske
pokazali, da sta HPV-1 in HPV-63 vseprisotna virusa tako na klinično normalni koži otrok, ki
imajo kožne bradavice, kot tudi na koži otrok, ki kožnih bradavic nimajo, pri čemer so HPV-1
dokazali kar v 59,2%, HPV-63 pa v 25,4% brisov kože (de Konning in sod., 2015). Na zelo
visok delež pozitivnih brisov bi sicer lahko vplivalo samo mesto odvzema brisa, saj so v tej
raziskavi za opredelitev pogostosti posameznih genotipov HPV uporabili brise neporaščene
kože (npr. brise dlani, podplatov in čela), kjer se nahaja večje število žlez znojnic, ki
predstavljajo tipično mesto okužbe s HPV-1 in HPV-63 (Egawa, 2005; Egawa in sod., 2015;
de Konning in sod., 2015).
V primerjavi s predhodno raziskavo (Ma in sod., 2014), kjer so HPV-1 s pomočjo
metagenomskega sekveniranja dokazali v vzorcu ustne sluznice, v sklopu doktorske naloge
nismo uspeli dokazati prisotnosti HPV-1 DNK v nobenem izmed 105 testiranih brisov ustne
sluznice, kljub uporabi izjemno občutljivega tipsko-značilnega PCR za dokazovanje HPV-1.
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V kolikor je nam znano, smo prvič dokazali prisotnost HPV-63 v brisih ustne sluznice, nosnega
dela žrela in analnega kanala. Ti izsledki so še zlasti zanimivi, saj v predhodni raziskavi (Ma in
sod., 2014) niso uspeli dokazati nukleotidnega zaporedja HPV-63, kljub temu, da so s pomočjo
metagenomske analize testirali kar 748 vzorcev s področja kože, vagine in ustne votline ter
blata.
V obstoječi literaturi je izjemno malo zanesljivih izsledkov o karcinogenem potencialu HPV1 in HPV-63. V nedavni raziskavi so sicer HPV-1 dokazali v 1 od 238 testiranih vzorcev BCC
kože, vendar ni bilo nobenih statistično pomembnih povezav med prisotnostjo HPV-1 in
povečanim tveganjem za nastanek tega raka (Iannacone in sod., 2013). Kljub temu, da smo za
testiranje 201 vzorca malignih neoplazem uporabili zelo občutljive tipsko-značilne RT-PCR,
nismo uspeli v nobenem izmed teh vzorcev dokazati prisotnosti genotipov iz rodu Mu-PV, pri
čemer je lahko vzrokov za takšen rezultat več. Prvič, naša zbirka je vsebovala relativno veliko
število malignih neoplazem, ki niso v vseh primerih etiološko povezane z okužbo s HPV (npr.
SCC in BCC kože, karcinom konjunktive ter karcinom ustne votline oziroma ustnega dela
žrela). Drugič, vsi vzorci malignih neoplazem, ki smo jih vključili v našo raziskavo, so bili
vzorci FFPE. Pri tej vrsti vzorcev lahko pride med fiksacijo tkiva do pomembne razgradnje
DNK, kar lahko vodi v nezaznavnost latentnih okužb z Mu-PV, ki so sicer prisotni v izjemno
nizkem številu virusnih kopij (Daugaard in sod., 2015; Hošnjak in sod., 2015). Slednje ne bi
smelo predstavljati večje omejitve v naši raziskavi, saj smo vse tipsko-značilne RT-PCR
prilagodili za detekcijo Mu-PV iz vzorcev FFPE, kar je tudi razvidno iz preglednice 12, kjer so
vrednosti virusnega bremena primerljive ne glede na vrsto vzorca (npr. sveži tkivni vzorci v
primerjavi z vzorci FFPE). Kljub nekaterim pomanjkljivostim naše raziskave pa rezultati
testiranja velike zbirke malignih vzorcev, ki jih povezujemo z okužbo s HPV, ne nakazujejo na
to, da bi lahko okužba z genotipi iz rodu Mu-PV pomembno vplivala na nastanek posameznih
rakavih obolenj.

5.4. Genetska raznolikost nekodirajočega genomskega področja LCR HPV-204,
HPV-1 in HPV-63
V zadnjem delu doktorske naloge smo želeli opredeliti genetsko variabilnost genotipov iz rodu
Mu-PV in odkriti morebitne podtipske različice, ki bi bile značilne za določeno klinično sliko
ali anatomsko področje. Po pregledu literature je to prva raziskava, kjer smo opredelili genetsko
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raznolikost HPV-204, HPV-1 in HPV-63 na podlagi pomnoževanja in neposrednega določanja
nukleotidnega zaporedja nekodirajočega genomskega področja LCR.
Kljub uporabi zelo občutljivih PCR smo uspeli pridobiti celotno nekodirajoče genomsko
področje LCR le iz dveh izolatov HPV-204, pri čemer je en izolat izkazoval 100% ujemanje z
referenčnim nukleotidnim zaporedjem, medtem ko se je drug izolat od referenčnega zaporedja
razlikoval v eni sami nukleotidni zamenjavi (A7145T), ki se je nahajala znotraj vezavnega
mesta za beljakovino E1. Zaradi majhnega števila pridobljenih zaporedij nismo mogli sklepati
o morebitni klinični pomembnosti te mutacije. Prav tako nismo uspeli opredeliti morebitnih
razlik v anatomskem področju, saj sta bila oba izolata pridobljena iz brisov analnega kanala.
Čeprav je bila evolucija HPV v primerjavi z nekaterimi drugimi virusi relativno počasna, se
posamezni genotipi HPV vseeno pomembno genetsko razlikujejo (Bernard, 2005; Burk in sod.,
2011; Cubie, 2013), zaradi česar sklepamo, da je bila genetska raznolikost v LCR HPV-204
(0%-0,2%) v naši raziskavi podcenjena. Šele analiza večjega števila nukleotidnih zaporedij
LCR HPV-204, ki bi bili pridobljeni z različnih anatomskih področij, bi lahko podala bolj
zanesljive zaključke o pomembnosti podtipskih različic HPV-204.
Genetska raznolikost HPV-1 je bila do sedaj opredeljena le znotraj delnega zaporedja gena L1,
kjer so Favre in sod. (1998) opredelili zgolj eno točkasto mutacijo (A5793C). Skupno smo s
pomnoževanjem in z neposrednim določanjem nukleotidnega zaporedja nekodirajočega
genomskega področja LCR pridobili 18 celotnih LCR HPV-1, pri čemer smo odkrili pet
podtipskih različic HPV-1. Podtipske različice HPV-1 smo pridobili iz brisa nosnega dela žrela,
16 kožnih bradavic ter anogenitalne bradavice. Med vsemi predstavniki rodu Mu-PV je HPV1 izkazoval največjo genetsko raznolikost, saj smo opredelili 22 nukleotidnih mest z
zamenjavami oziroma nukleotidnimi izpadi, medtem ko se je število zamenjav in/ali
nukleotidnih izpadov pri posamezni podtipski različici gibalo od 1/979 (0,1%) do 19/979
(1,9%) bp. Vsi izpadi nukleotidov in točkaste mutacije so se nahajali zunaj najpomembnejših
funkcionalnih domen LCR HPV-1, zaradi česar smo mnenja, da se podtipske različice HPV-1,
ki smo jih opredelili v naši raziskavi, med seboj ne razlikujejo v patogenetskem potencialu. Z
izjemo enega izolata kožne bradavice je LCR regija pri vseh HPV-1 pozitivnih izolatih
vsebovala 15 bp dolg izpad nukleotidov (nt 7.187 -7.201), ki je že bil opisan pri enemu izmed
nukleotidnih zaporedij, ki smo jih pridobili iz genske banke GenBank (pristopna št. GenBank
U06714). Kar 72,2% (13/18) nukleotidnih zaporedij LCR HPV-1, ki smo jih pridobili v naši
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raziskavi, se je 100% ujemalo z nukleotidnim zaporedjem U06714, medtem ko so se štiri
nukleotidna zaporedja od tega zaporedja razlikovala zgolj v eni točkasti mutaciji. Opazili smo,
da je bila najpogostejša podtipska različica HPV1-LCR-4, ki je v primerjavi z referenčnim
zaporedjem vsebovala 15 bp dolg izpad nukleotidov in še tri točkaste mutacije, prisotna kar v
13/16 (81,3%) vzorcev kožnih bradavic, iz katerih smo uspeli pridobiti celotno LCR HPV-1.
Podtipsko različico HPV1-LCR-5 smo našli v različnih vrstah vzorcev (v vzorcu kožne in
anogenitalne bradavice), medtem ko smo ostale podtipske različice HPV-1 dokazali le v eni
vrsti vzorcev. Kljub temu bi bilo za dokončno potrditev povezav med posameznimi podtipskimi
različicami HPV-1 in anatomskim mestom okužbe oziroma značilno klinično sliko potrebno
dodatno testiranje na večjem številu virusnih izolatov.
Celotno nukleotidno zaporednje nekodirajočega genomskega področja LCR HPV-63 smo
uspeli pridobiti iz šestih izolatov HPV-63, pri čemer smo opredelili dve podtipski različici
HPV-63 in 13 nukleotidnih mest z nukleotidnimi izpadi oziroma zamenjavami. Podobno kot
LCR HPV-1 je tudi področje LCR HPV-63 izkazovalo večjo genetsko raznolikost v primerjavi
z LCR HPV-204, saj je bilo število nukleotidnih izpadov in/ali zamenjav pri posamezni
podtipski različici 6/555 (1,1%) oziroma 13/555 (2,3%) bp. Noben izpad nukleotida ali točkasta
mutacija se ni nahajala znotraj najpomembnejših funkcionalnih domen HPV-63, zaradi česar
se podtipski različici HPV-1 med seboj najverjetneje ne razlikujeta v patogenetskem potencialu.
Podtipsko različico HPV63-LCR-1, ki je v primerjavi z referenčnim zaporedjem vsebovala 7
bp dolg izpad nukleotidov (nt 6.931-6.937) in šest točkastih mutacij, smo dokazali v petih
kožnih bradavicah, medtem ko smo podtipsko različico HPV63-LCR-2, ki je vsebovala šest
točkastih mutacij, dokazali v vzorcu dlačnega mešička obrvi. Glede na to, da smo posamezno
podtipsko različico HPV-63 dokazali v določenem anatomskem področju, bi lahko sklepali, da
se podtipske različice HPV-63 razlikujejo glede na posamezna anatomska področja oziroma
klinične vzorce, vendar so za potrditev naših opažanj potrebne nadaljnje raziskave na večjem
številu HPV-63 pozitivnih vzorcev.
Čeprav smo z raziskavo pomembno pripomogli k boljšemu poznavanju genetske raznolikosti
genotipov iz rodu Mu-PV, pa je imela naša analiza vseeno nekaj pomanjkljivosti. Zaradi slabše
kakovosti nekaterih vzorcev in nizkega virusnega bremena HPV-204, HPV-1 in HPV-63 v
večini vzorcev, smo lahko opredelili genetsko raznolikost genotipov iz rodu Mu-PV zgolj na
podlagi pridobljenih nukleotidnih zaporedij nekodirajočega genomskega področja LCR. Za
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podrobnejše razumevanje pomembnosti posameznih podtipskih različic in nukleotidnih
zamenjav oziroma izpadov bi bilo potrebno določiti nukleotidno zaporedje več genomskim
regijam oziroma celotnemu genomu posameznega izolata HPV. Poleg tega bi lahko z uporabo
tehnik sekveniranja naslednje generacije opredelili redkejše podtipske različice, za kar pa je
nujna visoka kvaliteta testiranih vzorcev.
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6. ZAKLJUČKI


Na podlagi podrobne analize celotnega nukleotidnega zaporedja HPV-204 smo potrdili,
da ima HPV-204 genomske in molekularne značilnosti genotipov iz rodu Mu-PV, saj
nosi zapis za šest zgodnjih (E6, E7, E1, E2, E8 in E4) in dve pozni (L1 in L2) virusni
beljakovini, medtem ko zapisa za zgodnjo beljakovino E5 nismo dokazali.



Na podlagi filogenetske analize podobnosti nukleotidnega zaporedja gena L1 vseh
uradno opredeljenih genotipov HPV in izrisa filogenetskega drevesa smo potrdili
preliminarno uvrstitev HPV-204 v rod Mu-PV, in sicer v novo vrsto Mu-3. Dokazali
smo, da je HPV-204 najbolj soroden s HPV-63, s katerim izkazuje najvišjo, 66,9%
skladnost v genu L1.



Za opredelitev tkivnega tropizma in kliničnega pomena HPV-204 smo razvili,
analizirali in uvedli tipsko-značilen RT-PCR za dokazovanje HPV-204 z visoko
analitično občutljivostjo (1 virusna kopija/reakcijo). Odkrili smo 11 neodvisnih izolatov
HPV-204, in sicer v brisu materničnega vratu (1/116; 0,8%), v vzorcu kožne bradavice
(1/43; 2,3%), v brisih analnega kanala (4/110; 3,6%) in v brisih penisa (5/110; 4,5%).



Razvili, analizirali in uvedli smo zelo občutljiva tipsko-značilna RT-PCR za
dokazovanje HPV-1 in HPV-63, s katerima smo skupno odkrili 27 neodvisnih izolatov
HPV-1 in 19 neodvisnih izolatov HPV-63. Okužbo s HPV-1 smo prvič dokazali v brisih
nosnega dela žrela, v dlačnem mešičku obrvi in v vzorcih anogenitalnih bradavic,
medtem ko smo HPV-63 prvič dokazali v brisih nosnega dela žrela, v brisih ustne
votline, v dlačnih mešičkih obrvi in v brisu analnega kanala.



Dokazali smo, da vsi genotipi iz rodu Mu-PV izkazujejo dvojni tkivni tropizem, saj smo
jih dokazali tako v kožnem kot tudi sluzničnem in kožno-sluzničnem epiteliju.



Dokazali smo, da genotipi iz rodu Mu-PV najpogosteje vzpostavijo latentne oz. klinično
neaktivne okužbe kože in sluznic, saj je bilo virusno breme posameznega Mu-PV v
večini HPV-204, HPV-1 in HPV-63 pozitivnih vzorcev nizko.
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HPV-1 je bil najverjetnejši etiološki povzročitelj treh kožnih bradavic, kjer je bil
prisoten v visokem številu virusnih kopij (razpon od 8,5 x 103 do 5,2 x 104 virusnih
kopij/celico), medtem ko je bil HPV-63 najverjetnejši etiološki povzročitelj ene kožne
bradavice, kjer smo dokazali visoko virusno breme HPV-63 (3,9 x 102 virusnih
kopij/celico). V edinem vzorcu kožne bradavice, v katerem smo dokazali HPV-204, je
bilo virusno breme izjemno nizko (7,4 x 10-7 virusnih kopij/reakcijo), zaradi česar HPV204 nismo uspeli povezati z nastankom kožnih bradavic.



Za potrebe opredeljevanja genetske raznolikosti HPV-204, HPV-1 in HPV-63 smo
razvili, analizirali in uvedli več vgnezdenih reakcij PCR, s katerimi smo pomnožili
celotno

nukleotidno

zaporedje

nekodirajočega

genomskega

področja

LCR

posameznega Mu-PV.


Z uporabo visoko občutljivih vgnezdenih PCR smo kot prvi opredelili obstoj podtipskih
različic HPV-204, HPV-1 in HPV-63, pri čemer predvidevamo, da podtipske različice
posameznih genotipov HPV, ki smo jih odkrili v sklopu doktorske naloge, niso
povezane z značilno klinično sliko ali anatomskim področjem okužbe.
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