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HPV relatert oropharyngealt plateepitelkarsinom (HPV OPPEC) 

Retningslinjer for HPV testing per 1.1.2020 

 

 

Bakgrunn  

Humant papilloma virus (HPV) positivt oropharyngealt plateepitelkarsinom (HPV OPPEC) er ifølge 
siste WHO “Classification - Head and Neck Tumors” 2017, en distinkt subtype av plateepitelkarsinom. 
HPV OPPEC har en spesifikk anatomisk beliggenhet, flere morfologiske varianter og bedre prognose 
enn konvensjonelt PEC.  

HPV status ved OPPEC er en viktig uavhengig prediktiv faktor for overall- og sykdoms-spesifikk 
overlevelse. 

Den gunstige prognosen ved HPV positive OPPEC går igjen i nærmest alle relevante studier til tross 
for betydelige forskjeller i pasientpopulasjon, størrelse på vevsprøver, HPV deteksjonsmetoder, 
tumorstadium, behandling, komorbiditet og andre analytiske- og prognostiske faktorer (3). 

Humant papilloma virus, av de såkalte høyrisiko typene (vanligst type 16, deretter 33 og 18 m.m.) 
spiller en nøkkelrolle ved patogenesen av HPV OPPEC, til forskjell fra konvensjonelt PEC, hvis etiologi 
er sterkt knyttet til langvarig sigarettrøyking og overforbruk av alkohol. 

• Pasienter med HPV OPPEC er i gjennomsnittet 4-5 år yngre enn pasienter med konvensjonelt, 
HPV negativt PEC.  

• Forekomst av «second primary» HPV OPPEC er sjelden. 
• Focus av HPV OPPEC kan være relativt lite; Tumor har ofte lavt T stadium (T1). 
• Lymfeknuteaffeksjon (N stadium) kan være avansert til tross for lavt T stadium.  
• Lymfeknutemetastase på hals kan være første presentasjon av HPV OPPEC. 
• HPV OPPEC sprer seg oftest til ipsilaterale lymfeknuter i regio II og III. 
• HPV OPPEC viser ofte basaloid, nonkeratiniserende morfologi, men det finnes flere varianter  

o Kan ha >10 % keratinisering 
o Udifferensiert morfologi (obs. DD. småcellet neuroendokrint karsinom og lymfom) 
o Papillær variant 
o Adenoskvamøs variant  

 
• Halsmetastaser er ofte cystiske  

 
 

Merknad 
Vennligst legg merke til ulike HPV testmetoder for biopsimateriale og cytologisk (FNA) materiale. 
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Anbefalinger 

 
A. Primært plateepitelkarsinom i oropharynx  

 
1. Biopsimateriale fra nydiagnostisert plateepitelkarsinom i oropharynx skal testes for høyrisiko 

HPV (se punkt 2). 

Dette gjelder alle histologiske subtyper av oropharyngealt plateepitelkarsinom. 

Anatomisk definisjon av oropharynx  
• inkluderer ganetonsiller, tungebasis, bløte gane samt bakre og laterale pharynxvegg 
• ekskluderer alle munnhulelokalisasjoner som lepper, gingiva, mobile tunge, kinnslimhinne, 

retromolare trigonum og munngulv. 
 

2. Det bør brukes immunhistokjemisk undersøkelse for p16 som surrogat markør for høyrisiko 
HPV. 

Rutinemessig tilleggstesting med spesifikk molekylær HPV test er ikke nødvendig.  

Resultat av p16 immunhistokjemisk undersøkelse skal rapporteres som positiv når minst 70 % av 
tumorcellene uttrykker kjerne- og cytoplasmatisk positivitet med moderat og sterk fargeintensitet. 
Dersom resultat av p16 undersøkelse ikke er helt konklusivt, skal man gjøre spesifikk molekylær HPV 
test. 

 

3. Oropharyngealt PEC som er positivt for p16 skal rapporteres som p16 positivt 
plateepitelkarsinom.  
 Oropharyngealt PEC som er positivt for HPV (dersom man bruker spesifikk molekylær test) 

 skal rapporteres som HPV positivt plateepitelkarsinom.  
  

 
4. Det skal ikke angis histologisk differensieringsgrad på HPV positivt oropharyngealt PEC.  

HPV OPPEC viser ofte nonkeratiniserende, basaloid morfologi, men betegnelse «lite differensiert 
plateepitelkarsinom» er misvisende da prognosen er relativt god. I ganetonsiller kan tumor utgå fra 
kryptepitelet som viser retikulær lymfoepitelial morfologi. Tumorvekst utgående fra krypter 
oppfattes som infiltrerende og bruk av -carcinoma in situ- begrepet bør unngås.  

 

5. Dersom det foreligger HPV status av primærtumor, anbefales ikke rutinemessig retesting på 
lokalt- eller regionalt tumorresidiv eller på persisterende tumor. 

HPV test kan likevel utføres dersom residivet kommer lang tid etter primærtumor (mistanke om ny 
primærtumor) eller på annen klinisk indikasjon i samråd med ansvarlig kliniker. 
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B. Primært plateepitelkarsinom utenfor oropharynx  
(definisjon av oropharynx, se punkt A.1) 
 
1. PEC utenfor oropharynx skal ikke testes rutinemessig for HPV. 
 

Unntak!  

• Dersom tumorlokalisasjon ikke er avklart (multifokal tumor) eller er ukjent (prøve uten 
tilstrekkelige kliniske opplysninger).  

• Dersom pasient tidligere fikk påvist HPV positivt OPPEC, og senere fikk plateepitelkarsinom 
utenfor oropharynx (avansert lokalresidiv versus ny primær tumor).  

NB. p16 immunhistokjemi kan i slike tilfeller kun brukes som screening test, og ved positivt resultat 
skal man gå videre med spesifikk molekylær HPV analyse.  

 

C. Andre typer primære maligne svulster (ikke plateepitelkarsinom) i- og utenfor oropharynx 
skal ikke rutinemessig testes for høyrisiko HPV. 

 

D. Metastase fra plateepitelkarsinom til lymfeknuter på hals 
 

Halsmetastase fra plateepitelkarsinom uten åpenbar primærfocus ansees som metastase fra ukjent 
origo. Som angitt innledningsvis, er lymfeknutemetastase på hals ofte første kliniske presentasjon av 
oropharyngealt PEC. Typisk for HPV OPPEC er spredning til lymfeknuter på hals i regio II og III. I slike 
tilfeller er det stor sannsynlighet at primær tumor er i oropharynx.  

 

1. Vev/celler fra metastase fra plateepitelkarsinom til halslymfeknuter i regio II og III skal 
rutinemessig testes for høyrisiko HPV.  
Som regel har tar man cytologisk prøve fra lymfeknute (finnålsaspirasjon/FNA), unntaksvis 
biopsi. 

 

2. FNA materiale bør testes for HPV med spesifikk molekylær HPV test. Testen kan gjøres på: 
 

a. Cellesuspensjon fra tumoraspirat (skylt i NaCl eller RPMI) 
b. FFPE («Formalin Fixed Paraffin Embedded») cellemateriale (celleblokk)  

• NB. p16 immunhistokjemisk undersøkelse utført på celleblokk viser 
heterogenitet i fargeintensitet og utbredelse (7). Metoden må derfor 
valideres på hvert enkelt laboratorium med tanke på cellularitet og 
cellekvalitet, samt p16 fargeintensitet og «cut off» verdi av positive celler (3) 

c. Maligne celler som skrapes fra utstryk  
 

NB. Ca. 40 % av lymfoepiteliale cyster (lateral halscyste) kan være p16 positive, uten relasjon til HPV. 
Farging er fokal (som regel < 50 % av epitelet) og svak (3).  
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Lateral halscyste er en viktig differensial diagnose til cystisk metastase fra plateepitelkarsinom. 
Dersom celleblokkmateriale fra en lateral halscyste testes med p16 immunhistokjemi som surrogat 
test for HPV, kan potensielt positiv p16 undersøkelse føre til feildiagnose av cystisk metastase fra 
HPV OPPEC. 

 

3. Biopsimateriale fra lymfeknute kan testes med p16 immunhistokjemi.  

«Cut off» for positivt resultat er moderat til sterk cytoplasmatisk- og kjernepositivitet i minst 70% 
av tumorceller. 

Ved bekreftet tumorfocus i oropharynx kan p16 undersøkelse være tilstrekkelig.  
Dersom man ikke finner tumorfocus i oropharynx bør man supplere p16 undersøkelsen med 
spesifikk molekylær HPV test. 

 
 

4. Dersom HPV status med sikkerhet er avklart på halsmetastase trenger man ikke repetere 
testen når det foreligger biopsi fra primær oropharyngeal tumor. 
 

5. Dersom resultat av HPV test på materiale fra metastase (gjelder all slags materiale nevnt 
ovenfor) er tvilsomt (for eks. for lite materiale, nekrose, uklar tolkning osv.), bør HPV status 
ansees som uavklart. I slike tilfeller bør man 
 

• Gjenta HPV test på representativt materiale med spesifikk molekylær HPV test 
• Gjennomføre HPV test på evt. biopsi fra primærtumor (etter indikasjon, se punkter A, 

B og C) 
 

 
 

Merknad 
Oropharyngealt plateepitelkarsinom sprer seg svært sjeldent til lymfeknuter utenfor regio II og III. 
HPV testing på metastase fra plateepitelkarsinom til halslymfeknuter utenfor regio II og III gjøres 
likevel nærmest rutinemessig for å prøve å fastslå mulig origo.  
 
FNA materiale bør testes med spesifikk molekylær HPV test.  
FFPE tumormateriale (celleblokk og biopsi) kan også testes for HPV med spesifikk molekylær test. 
 
Ved metastase fra plateepitelkarsinom utenfor halslymfeknuter i regio II og III er det ikke tilstrekkelig 
med p16 immunhistokjemisk undersøkelse (biopsi eller celleblokk). 
Dette fordi primært plateepitelkarsinom utenfor oropharynx (for eks. PEC i hud på hode hals) kan 
være p16 positivt (rapportert opp til 20–30 %) uten relasjon til høyrisiko HPV og uten noen 
assosiasjon til prognose eller behandling (3). 
P16 undersøkelse kan brukes som screeningstest. Ved positiv p16 immunhistokjemisk undersøkelse 
skal man gjøre supplerende spesifikk molekylær HPV test for å bekrefte relasjon til transkript aktivt 
HPV. Ved negativt p16 resultat det unødvendig å utføre spesifikk molekylær test, forutsatt at p16 
undersøkelse er gjort på representativt tumormateriale. 
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HPV test 
Foreløpig anbefales det ingen spesifikk molekylær HPV test.  
 
Vi har gode erfaringer nasjonalt med PCR DNA HPV test (4). Flere internasjonale studier har påvist 
høy sensitivitet og spesifisitet for deteksjon av transkript aktivt HPV med in situ hybridisering for HPV 
E6/E7 mRNA (5,6,7). 
In situ hybridisering for HPV DNA har lavere sensitivitet sammenlignet med andre metoder (6).  
Vi anbefaler ikke denne testen som rutinetest for høyrisiko HPV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referanser: 

 
1. WHO Classification Head and Neck Tumors (2017) 

 
2. Brittany J. et al. Virus-associated carcinomas of the Head & Neck: Update from the 2017 WHO 

 Classification (Review Article) 

3. James S. Lewis et Al. Human Papillomavirus Testing in Head and Neck Carcinomas, Guideline from College of 
American Pathologist, Arch Pathol Lab Med. 2018 May;142(5) 
 

4. Fossum GH. et Al. Human papillomavirus in oropharyngeal squamous cell carcinoma in South-Eastern Norway: 
prevalence, genotype, and survival, Head and neck Sept.2017 
 

5. Ukpo OC. et Al. High-risk human papillomavirus E6/E7 mRNA detection by a novel in situ hybridization assay 
strongly correlates with p16 expression and patient outcomes in oropharyngeal squamous cell carcinoma. Am J 
Surg Pathol. 2011 Sep;35(9):1343-50 
 

6. Rooper LM. Et Al. RNA in-situ hybridization is a practical and effective method for determining HPV status of 
oropharyngeal squamous cell carcinoma including discordant cases that are p16 positive by 
immunohistochemistry but HPV negative by DNA in-situ hybridization, Oral Oncology Volume 55 April 2016 
 

7. Wong KS. Et Al. Heterogeneity of p16 immunohistochemistry and increased sensitivity of RNA in situ hybridization 
in cytology specimens of HPV-related head and neck squamous cell carcinoma, Cancer Cytopathol. 2019 
Oct;127(10):632-642. 
 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=james+Lewis+Human+Papillomavirus+Testing+in+Head+and+Neck+Carcinomas%2C+Guideline+from+College+of+American+Pathologist
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fossum%20GH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28933005
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21836494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21836494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31509355

	4. Fossum GH. et Al. Human papillomavirus in oropharyngeal squamous cell carcinoma in South-Eastern Norway: prevalence, genotype, and survival, Head and neck Sept.2017
	5. Ukpo OC. et Al. High-risk human papillomavirus E6/E7 mRNA detection by a novel in situ hybridization assay strongly correlates with p16 expression and patient outcomes in oropharyngeal squamous cell carcinoma. Am J Surg Pathol. 2011 Sep;35(9):1343-50
	6. Rooper LM. Et Al. RNA in-situ hybridization is a practical and effective method for determining HPV status of oropharyngeal squamous cell carcinoma including discordant cases that are p16 positive by immunohistochemistry but HPV negative by DNA in-...
	7. Wong KS. Et Al. Heterogeneity of p16 immunohistochemistry and increased sensitivity of RNA in situ hybridization in cytology specimens of HPV-related head and neck squamous cell carcinoma, Cancer Cytopathol. 2019 Oct;127(10):632-642.

