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HUMÁN PAPILLOMAviRUS, EGY ÚJ KORSZAK Monso nego J. nyakrák összefüggésében való értelmezését , és új távlatokat 
Alfred Fournier Intézel, Párizs nyitottak meg a betegség korai felismerése , ellátása és megelő

zése előtt. 

A HPV fertőzés világv iszo nylatba n becsült gyakori sága mint
egy 10- 15%, am i 263-393 millió, 15 év feletti nőt je lent. A ví
rusazo nos ítás, a fertőzöttség elterjedése és megos z lása és mo
leknláris vizsgá latok alapján ma már egyé rtelmüen bizonyí
tott, hogy a HPV bizon yos típusa i, elsősorban a HPV 16 és 18, 
öná lló kórok i tényező a méhnyakrák kialakulásában. A méh
nyak HPV-vel kapcso latos elvá ltozása inak (C fN 1-2) be
csült előfordulási aránya közel 67 millió nőt ér int, ak ik közül 
15 millió a fejlett országokba n él. Az összes CIN eset 75%-a 
a fejlődő országokban fordul elő. A HPV-ve l összefüggő, 
éve nte bej elentett 387 OOO új méhnyakrákos eset alapján meg
állapítható , hogy nőkben ez a második leggya koribb ráko s be
tegség. 

Az állandósuló HPV fertőzések növe lik a rákos betegség kiala
kulásána k kockázatát 30 év feletti nőkben, míg a fiatal nőkben 
észle lt magas előfordulás i gyakor iság a fertőzés átmenet i ter
mészetét tükrözi . A nemi élet gyakor isága és a nemi társak szá
ma, valam int az immunr endszer müködőképessége hatással 
van a vírussa l történő fertőződésre, és a HPV-vel kapcsolatos 
betegség kialaku lásának fő kockázati tényezője. Ezek a bizo
nyítékok módo sították a HPV fertőzés természe tének a méh-
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viRUSVIZSGÁLAT - ELVEK ÉS ALKALMAZÁS Walboomers JMM , 
Jacob s MV, Sijders PJF, Meijer CJLM. Kórszöve llani Osztály, 
Molekuláris Pathológiai Részleg, Szabadegyetem Egyetemi 
Kórház, Amszterdam 

Meggyőző epidemiológiai és sejtbiológiai bizo nyítékok tanús
kodnak arról, hogy bizonyos HPV típusok oki össze függésbe n 
állnak a méhnyakrákka l. Ezt támasz tja alá az, hogy a HPV j e
len van az egészsége s és a kóros szövetben és sejt ekben. Mivel 
a HPV nem tenyészthető, a nuk leinsav hibri dizác ióva l történő 
in vitro HPV kimutatás tekinthető jelenle g a legjo bb kórismé
zés i módszernek a HPV fertőzés kimu tatására. 

A HPV nukleinsavakat kivonatokból mutathatj uk ki, közve tle
nül vagy sokszoros ítás (amplifikáció) után. A leggyakrabban 
haszná latos eljárások a Dot blot, a Hybrid Capture, a Southern/ 
Northern blot és a PCR. E móds zerek alkalmazásá val ismere
teket nyerhetünk a HPV típusokró l, a vírus menuyi ségéről , a 

vírus DNS szerkezeti változása iról, a sejt DNS-ba való beépü
léséről és kifejeződéséről. A HPV nukleinsava k a sejtek, szö
vetek sze rkezetét megta rtó eijárások alkalmazásáva l kimut at
hatóak az in situ hibridi zác iós módszerekke l. E módszerek se
gítségéve l tájékozódhatunk a HPV-DNS és -RNS elhelyezke
déséről. A fenti eljárások alka lmazása kapcsán számos fontos 
megfigye lést tehetün k: 1. világszerte a méhnyakrákos esete k 
köze l mindegy ike (99,8%) tartalma z HPV-DNS- t, 2. a HPV j e
len van az összes daganatos sejtben, azonban a daganat alapál
lományában nem, 3. az E6/E7 HPV-onkogének kifejeződnek a 
méhnyakrákos sejtekben. Tekintve, hogy a PCR és a Hybrid 
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Captu re vizsgá lat a gyakorlatban kö1myen kivite lezhetőek, 

ezek a módszerek alkalmasnak tűnnek a szokásos klinikai gya
korlatban való használatra. 

A CERVICALIS INTRAEPITHEUALIS NEOPLASIA (CIN) ELŐREJELZÉSE 

HPV-DNS VIZSGALATIAL A KOLPOSZKÓPOS GYAKORLATBAN: 

A VIZSGALATOK A HUROKKIMETSZÉS EREDMÉNYEML ÖSSZEVET· 

VE TÖRTÉNTEK Monsonego J, Beumont M, Semaille C, Dachez 
R, Zerat 1, Bianch i A, Lunel F. Alfred Fournier In tézel, Párizs 

ÖSSZEFÜGGÉSEK Nyuga t-Európa országa iban kóros Papanico
laou kenetek esetében kolposzkó ppal vezé relt cé lzott kimet
szés ! végez nek, különöse n abban az estben, ha a ko lposzkópos 
és sejte lváltozás nem tűnik sú lyosnak . Ez a szokvá nyos vizsgá
lat , illetve kezelés az esetek 50% -ában feles leges, ami túlvizs
gá lást és tú lkezelést, a beteg számára pedig szükség telen lelki 
megterhe lést j elent. 

CÉLKITŰZÉS A Hybr id Captur e 11 (HC II) magas-kockázatú 
HPV-DNS teszt alkalmazhatóságá nak v izsgá lata a CIN 2-3 és 
méhnya krák felismerésébe n kolposzkó pos rendelésre irány ított 
nők ese tében. 

VIZSGÁLATI TERV 389, kóros Papanico laou kenettel (ASCUS, 
LSIL, HSIL), illetve előzetes vagy fennálló fertőzéssel rendel
kező nőt vizsgá ltak onkogén HPV-DNS kimutatására HC 11-ve l, 
és mind en ese tben kolposzkópos vizsgá latot is végez tek. A HC 
11 teszt hasz nálhatóságá t összeve tették a sejt és a ko lposzkó pos 
vizsgá lat eredmé nye ive l. A betege k 90%-ában hurokkimet
szést alka lmaztak. 

EREDMÉNYEK A magas- kockázatú HPV előfordulási gyakor i
sága a CfN 2-3 és méhnyakrákban szenvedő beteg esetébe n az 
életkorra l csökkent (30 éves kor előtt 95%, 50 éves kor után 
85%). Az ASCUS-os nők 50%-a (17/34) és az LSIL-es nők 
63%-a (79/ 126) ese tében, akikből magas-kockázatú HPV-DNS 
volt kimutatható, C IN 2-3 vagy rák állt az elváltozás hátteré
ben. ASC US kenet eredmé nyt követően (n = 7 1) az önmagában 
elvégze tt HC II teszt érzékenysége a háttérben meghúzódó 
CIN 2-3 és mélmyakrák fe lismerésé re 87% -os volt. Ez a kol
poszkóp iáéhoz hasonló (93%), de j obb, mint a Papanicolaou 
keneté (64 ,5%) . Azo nban a HC II specific itása (8 1 %) és poz i
tív előrejelző értéke (PPV) (69%) magasa bb volt mint a Papa
nico laou keneté (spec ificitás 4 1, PPV 35%) és a kolposzkó pos 
vizsgá laté (spec ificitás 62, PPV 55%) . A HC 11 teszt nega tív 

előrejelző értéke (NPV) (93%) hasonló volt a kolposzkó pos 
vizsgá latéhoz (95%), de magasa bb volt a Papan ico laou keneté
nél (70%). Haso nló eredmé nyeket találtak az LSJL kenetek 
esetében is (n = 165). Az eredménytől függe tlenül, a HC 11 
HPV tesz és a Papanicolaou kenet együ ttes alkalmazásáva l 
ész lelt érzéke nység (96-99%), akár az egyik, akár a másik volt 
poz itív, kitűnőnek bizonyu lt a CIN 2-3 és méhnyakrák felisme
résére. A specificitás v iszont j elentősen alacsonyabb volt (23-

tesz i a CfN 2-3 és méhnyakrák (7 1,6%, X2 , 104, p* 10-5) és az 
egészséges méhnyak elkülön ítését. 

KÖVETKEZTETÉS A súlyos mélmyak elvá ltozá soka t nem mindig 
lehet csupán a Papanico laou kenet eredménye alapj án meg ítél
ni. A kolposzkópos gyako rlatban , ASCUS vagy LSIL kenetet 
követően, a HC II HPV teszt egyidejű alkalmazása hatékony 
módj a azon betegek felismerésének, ak ikné l az eltérés hátteré 
ben CfN 2-3 és méhnyakrá k áll, szemben azokka l, akiknél 
nem. Ha a kolposzkó pos vizsgála tot az ASCUS-os, LSlL-es, 
magas onkogén kockázatú HPV-DNS pozitív betegek eseté ben 
végezzü k el, a HC II HPV-DNS teszt növe li a módsze r pontos
ságát, s ez b izonyítja rendsze res használatának szükségességét 
ezen betegcsopo rtban. 

ELSŐDLEGES SZÜRÉS: HOLLAND TAPASZTALATOK Meijer CJLM, 
Roze ndaal L, De Blok S, Helmerhorst ThJ M, Verheijen RH M, 
Voorhorst FJ, Walboomers JMM. Pathológiai és Nőgyógyászati 
Osztály, Szabadegyetem Egyetemi Kórház, Nőgyógyászati Osz
tály, Amsztedami OLVG Kórház, Amsz terdam 

Két cohort vizsgá latot végez tek magas-kockáza tú HPV teszt tel 
olyan méhnyakrák szürésben résztvevők nőknél, akikn él a sej t
vizsgá lat nem mutatott eltérést. A vizsgá lt nők részben egy 3 
éves lakosság i szűrőprogramban vettek részt (n = 1965) , rész
ben a városi kórház nőgyógyászati rendelő betege i közül kerü l
tek ki (n = 23 10). Minden nőt megv izsgál tak PCR módszerrel 
a 14 magas-kockáza tú HPV típus ra a legelső alka lomma l. 
A követési idő 4 ,5 év volt (0,5-6 év). A stat iszt ikai elemzés ben 
azokat a nőket tekintették poz itív esetnek, ak iJmél CIN 3 ala
kult ki. A magas-kockáza tú HPV-vel történő fertőződést, és 
a fertőzés megszűnését is figye lenm1el kísérték. A magas-koc
kázatú HPV-poz itív kenette l rendelkező lakosság i szűrésben 
résztvevő, illetve a kórházi csoportba tartozó asszonyok ban 
a CIN 3 kialaku lásának viszo nylagos kockázata (RR) 180 
(95% Cl 23-1400), illetve 69 (95% Cl 16-273) volt a magas 
kockázatú HPV-negatív kenettel rendelkező nőkhöz viszonyítva . 
A magas -koc kázatú HPV megsz ün ésének gya kor isága /év 
mindkét csoportban 50% körül vo lt, míg a fertőződés gyako ri
sága 0,5 illetve 1 %/év volt . 

Következéské ppen, mindkét csoportba n egyet len magas- koc
kázatú HPV-pozitív teszt eredmény 95%-os pontosságga l és 
érzékenységge l je lzi előre a CIN 3 kialaku lásá t. Arra a köve t
keztetés re jut ottak, hogy a sej t-v izsgá lat és a magas- kockázatú 
HPV vizsgá lat együ ttes alkalmazásáva l, a szabályos kenette l 
rendelkező nők csoportján belül a HPV teszt segí tségéve l meg
határozha tó egy olyan csopo rt, akikné l fokozot t kockázat áll 
fetm a CIN 3 kialakulását illetően, amely a legsúlyosa bb rák
megelőző állapot. Így, a magas-kockázatú HPV-nega tív, sej tta
nilag szabályos kenettel rendelkező nőknél a szürése k között i 
időt jelentősen növe lni lehet. 

42%), mint bármely módszer egye nkénti alka lmazása esetén. A fenti adatok alapján további 44000 nő je lenleg folyama tban 
A magas vírus kópiaszám j elen léte (>351 RLU/PC) lehetővé lévő vizsgá lata kapcsá n tanulmányozzák a HPV teszt és sejt -
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vizsgá lat együ ttes alka lmazását a sejttani vizsgá lat önmagá ban 
való alkalmazásáva l szembe n, ezek hatékonyságá t és költség 
vonzata it. 

A HUMAN PAPILLOMAvfRUS (HPV) VIZSGÁLAT SZEREPE A MÉH

NYAKRAK ELSŐDLEGES SZÜRÉSÉBEN: KANADAI TAPASZTALAT 

Ratnam S, Franco E, Ferenczy A. Közegészségügyi l aborató
rium, Szt. János Kórház, Újfoundland, Onkológia i Osztály, 
Kórszövettan i és Szülészeti- Nőgyógyászati Osztály, McGill 
Egyetem, Montreal 

Mivel az onkogén humán papillomavírusok a méhnyakrák oko
zói, a HPV vizsgá lat jav íthatja a sejt-vizsgálatra alapozott méh
nyakrá k szürés érzékenységét és pontosságá t. A szerzők egy 
vizsgá latot végez tek a HPV vizsgálat szerepének megállap ítá
sára az elsődleges méhnyakrák szűrésben. Összesen 2098, 18-64 
éves nőt szürtek párhuzamosan végzett Papan icolaou kenettel és 
H.PV teszttel. A magas-kockázatú HPV típusok kimutatására 
Hybrid Capture II tesztet használtak. Kolposzkópos/szövetta ni 
vizsgá latot azokná l a nőknél végez tek, akiknek kóros sejtt ani 
és/vagy poz itív HPV eredmé nyük volt. Sejt- vizsgá lattal 193-nak 
(9,2%) nőnek volt kóro s kenete, akik közül 92-nél (4,2%) SIL-t, 
10 1-nél (4,8%) ASCUS-t találtak. A HPV teszt 227 esetben volt 
poz itív (10,8%). A SIL-ben szenvedők közül 67,4%-nak lett po
zitív a HPV tesztj e, míg az ASCUS , illetve a sejt-vizsgá lattal ne
gatív csoportban ez 8,2% volt. A 2098 nő közül 128-nál végez
tek szöve ttani vizsgá latot, am inek alapján meghatározták a sejt
vizsgá lat, illetve a HPV teszt kórismézés i mutatóit. 

A magas-fokoza tú SIL (HSIL) kimutatásá ban a sej t-vizsgá lat 
érzékenysége (ASCUS vagy rossza bb) 53,3%-os volt (CI 36, 1-
69,8) , míg a HPV teszté 90%-os (CI 74,4-96,5). A méhnyak 
sejt-vizsgálat (ASCUS vagy rosszab b) érzékenysége, pozitív, 
illetve nega tív előrejelző értéke a HSIL k imutatatásába n az 
alább iak szerint alakult: 51 , 25 és 78, 1 %, míg ugya nezen nrn
tatók a HPV teszt esetében: 5 1, 36 és 94,3% voltak. A kétfé le 
vizsgála t (Papanicolaou kenet ASCUS vagy rosszabb) és HPV 
teszt együ ttes alkalmazásá nak érzékenysége 93,3 %-os volt 
(85 ,3-97 ,1%) a SIL kimutatásában, am i 100%-ra (88,6- 100%) 
emelkede tt a HSIL ese teiben 100%-os (85, 1- 100%) nega tív 
előrejelző értékke l. Az adatok azt mutatják , hogy a HPV teszt 
önmagába n jelentősen érzékenyebb, és ugyan olyan specifikus 
volt, m int a hagyományos méhnyak sejt-v izsgá lat az elsődle

ges méhnyakrák szürésben . A HPV/Pa pan ico laou vizsgá latok 
együ ttesen jelentősen j av íthatja az elsőd leges méhnyakrák szü
rés eredménye it, a HSIL kimutatásában 100%-os érzékenysé
güvé tesz i azt. Igen magas negatív előrejelző értéke l ehetővé 

tesz i, hogy a nők mintegy 84%-á ban hossza bb szür ési idő

közöket alk almazza nak. Az önmagában végze tt HPV tesz t a 
Papanico laou sejt- vizsgá lat alka lmas vá ltoza ta lehet az olyan 
országo kban, ahol az anyagi erőforrások szűkösek, a méh
nyakrák előfordulási aránya pedig magas. 

A HPV FERTŐZÉS KLINIKAI KÖVETKEZMÉNYEI Helmerhorst T JM, 
Nobbenhius MAE , Walboomers JMM, Voorhorst FJ, Verheijen 
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A méhnyak rák megelőzésének világ mér etií feladatai 

RHM, Meij er CJLM . Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Rot
terdami Egye temi Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, 
Kórszövettani Osztály, Epidemiológiai és Biostatisztikai Osz
tály, Szabadegy etem Egyetemi Kórház, Amszterdam 

CÉLKITŰZÉS Az, hogy a HPV vizsgála tot célszerű-e alka lmazni 
a kórszövetta ni és sejt-vizsgá latokban, attól függ , hogy az el
végzett H.PV teszt elegendő kótjelző érzékenységge l bír-e ahhoz, 
hogy a magas -fokozatú CIN-t és a rákot ki tudja mutatn i. Azo k 
a v izsgá ló módszere k, me lyek szé les körben használh atóak, 
és elérik ezt az érzékenysége t, a PCR alapú teszte k, és való 
színűleg a Hybrid Capture módszer új abb változa ta. A kutatá
sok célja egy gondosan megtervezett teszt klinikai alkalmazá 
sának vizsgá lata. 

EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE A PCR-alapú vizsgá latok használatá
val az alábbi eredmények jelentősek : 1. az összes laphámrák 
99,8%-a HPV pozitív, 2. a magas -kockáza tú HPV típusok elő

fordulása szabályos sejt kenettel rendelkező nőkben az életkor
tól függ, a legmagasabb ( 10%) előfordu lást 20-24 éves korban 
mutatj a, 3. a szabá lyos sejt kenettel és poz itív maga s-kocká
zatú HPV teszttel rendelkező nőkben a CIN 3 kialakulásának 
kockázata 116-szoros, 4 . csak a megmaradó, magas-kockázatú 
HPV-t hordozó nőkben alaku l ki súlyos CIN . Azokba n a nők
ben, akikben a magas- kockázatú HPV fertőzés fennmaradt , na
gyob b volt annak a kockázata, hogy a szöve ttani vizsgá lat CIN 
3-at mutat, mint azok ban, akiknek negat ív volt az eredmé nye 
(OR 327). A súlyos elvá ltozás ok 6 éves összes előfordulása 

ezekben a nőkben 40%, 5. azon nők között, akiknél enyhe-mér
sékelt sejt eltérés észlelhető, egy 6 hónappal később elvégzett 
HPV teszt jobba n előre j elezte a CIN 3 kialakulását , mint a sejt
vizsgá lat. Éppígy, egy 6 hónappal később a célbó l elvégze tt 
másod ik teszt, hogy fel ismerjük azokat a nőket, akikben a szö
vettan CIN 3 lesz , a HPV teszt érzékenysége és nega tív előre
je lző érté ke magasa bb volt hasonló specificitás és nega tív elő

rejelző érték mellett, mint egy második méhnyaki keneté. 

KÖVETKEZMÉNYEK Human pap illomav írus fertőzés hiányában 
klinikai lag súlyos elváltozás nem alakul ki. Ezért, a magas
kockáz atú HPV-ve l való fennm aradó fertőzés szükséges felté
tele a CTN 3 kialakulásának és fennmaradásá nak. A klinikailag 
súlyos CIN éves előfordulása, el sődleges vizsgálati időpontját 

követően, 6%-os volt az első 36-hóna pos köve tés sorá n. A ma
gas-kockáza tú HPV összesíte tt át lagos visszafej lődési idej e 
25 hónap vo lt. S-éves követés után, a nők 67%-ában szűnt meg 
a fertőzés. Egy újonnan kialaku lt HPV fertőzés visszafejlődé

sének átlagos ideje 6 hónap volt. 

Eredménye ink alapj án, a méhnyakrák szűrés vonatkozásába n 
új iránye lveket lehet kialak ítani a sejttani és HPV vizsgá lat 
össze függésé ben. A j elenleg érvényes irányelvekkel megegye
zően, a súlyos sejt elvá ltozás t mutató nőket haladékta lanul nő
gyógyász hoz ke ll irányítani, függe tlenül attó l, hogy történ ik-e 
HPV vizsgálat, a CIN 3-ban szenvedő nők jelentős aránya miatt. 
Azt j avaso lj uk, hogy az enyhe-mérséke lt sejtelváltozás ban 
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szenvedő nőknél 6 hónappal később meg kell a HPV vizsgá la
tot ismételni. Csak azoka t a nőket kell nőgyógyászhoz irányí
tani, akik az első vizsgá latkor magas-kockázatú HPV pozi tívak 
voltak, és 6 hónappa l később is azo k maradtak. Azok a nők, 

akikne k mindk ét alka lomma l nega tív a HPY vizsgálata, vagy 
akik kezdetben pozitívak voltak, de 6 hónap múlva negatívvá 
váltak , a lakosság i szűrőprogramban maradhat nak. Azoknál a 
nőknél, akik kezdetben HPV negatívak, de a 6 hónapos ellen
őrzésnél pozitívak, javaso ljuk a sej t-vizsgálat és a HPV teszt 
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megismét lését tovább i 6 hónap elteltével. Ez a meg köze lítés 
lényegesen csökkenti az enyhe-mérsékelt sej telváltozásokkal 
rendelkező nők túl-keze lését. 

Annak a lehetséges kocká zata, hogy elnézünk előrehaladó ese
teket, azokra korlátozódik, akiknél a magas-kockázatú HPV 
eredmény hamisan negatív . E megközelítés költség-hatékony 
sági elemzése je lenleg vizsgá lat tárgyát képezi, mielőtt a HPV 
vizsgá latot Hollandiában beve zetné k. 
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