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ÖSSZEFOGIALÁS A humán papi llomaví rus (HPV) fertőzés és a 
méhnyakrák kialakulása közötti szoros kapcso lat kísérletes ku
tatása már több mint két évt izedre tekint vissza. A vírusok által 
előidézett rákképződés folyamata azonban nagyon változatos. 
Ahhoz, hogy egy vírusnuklein sav je lenlétének súlyát megítél
hessük, j ó tudni , milyen módon segíti elő az adott vírns a da
ganat kia lakulását. Függet lenül attól , hogy a vírus közvetett 
vagy közvet len módon hat és, hogy beépü l-e a sejtek DNS-ébe 
- ember i daganatok esetén, így a méhnyakrák esetén is - , ah
hoz, hogy a magas kockázatú HPY-fertőzését követően daga
nat jöjjön létre , más környezeti tényezők, rákkeltők és a szer
vezet immunhá ztartásá nak károso dása is szükséges. 

A DNS-vizsgálatokat megelőző időszakban a kórokozó k közül 
a vírnsok azonosítása vo lt a legnehezebb feladat , a rekombi
náns géntechno lógia, a hibridi zációs módsze rek, a polimerá z 
láncreakc ió (PCR) elterjedése azonba n kiküszöbölte a vírusok 
azonosításának fáradságos eljárását. A vírusok kimutat ására 
használhat ó, nem sokszoros ító módszerek (Southern , No11hern 
és in situ hibridi zác ió), valamint a target amplifikációs (poli
meráz láncreakc ió, ELISA-PCR) és a je lsokszorosító (hybrid 
capture) módszerek jelentik az újdonságot a moleku láris vizs
gá latok területén . 

A módszerek új fegyvertá rát ma már igen hatékonyan tudju k 
fe lhasználni a daganatví rus kimutat ásban. A papilloma vírusok 
szerepét a rák kialakulásában ezek a módszerek egyértelműen 
bizo nyított ák, a HPV és méhnyakrák kapcso latában ok-okoza
ti össz efüggés t tártak fel. A HPV vírusdiagnosztika további fi
gyelemreméltó eredménye volt az, hogy olyan daganatokban is 
igazo lta HPY-DNS je lenlétét, ahol azok kóroki szerepe erede-
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tileg nem merült fel. A papillomav írns-típusok kimutatása és 
lehetőség szerint a fertőzés felszámolása segítheti a HPY-vel 
összefüggő daganatok gyako riságának csökkentését. 

Kulcsszavak HPV, méhnyakr ák, vizsgá lómódszerek , egyéb da
ganatok , PCR 

BEVEZETÉS A molekulári s biológ ia áttörést hozott a vírusbeteg
ségek felismerésében. Ennek köszönhetően egyértelműen be
bizonyosodott, hogy a méhnyakrákok kialakulásában a nagy 
kockázatú humán papillomavíru soknak (HPV) meghatáro zó 
szerepe van (1-3). Gyakorlati lag, kellően érzékeny módszerek 
segítségéve l a méhnyakrákok mindegy ikében azono sítani tud
juk valame lyik nagy kockázatú HPV-típust. Ugyanakkor is
mert tény, hogy a HPY-fertőzöttség a nemi életet élők között 

igen nagy, és a fertőzötteknek csak egy töred ékébe n alakul ki 
méhnyakrák (4). Ennek az ellentmond ásnak köszönhető, hogy 
még a mai napig sem fogalmazódott meg egységes álláspont 
arró l, milyen módon illesszék be a HPV-kimuta tást a méh
nyakrákok megelőzését és kora i k iszürését célzó programokba . 

Hazánkban néhány évve l ezelőtt kiterjedten végez tek HPV

vizsgá latokat, aminek köszönhetően azok száma indoko lat
lan mértékre emelkedett, és ezért a vizsgá lat anyagi támogatá
sát megsz igorították. Jelenl eg a P3 és ASCUS (atypical squa
mous cell of undeterrnin ed significance) sejtkenetek esetén fi
zeti a társada lombiztosítás a nagy kock ázatú HPV-típusok ki
mutatását. 

A WHO Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége a HPV 16 és 18 
típu st rákkeltőnek nyilvánította (5). Ennek alapján nem kérdé

ses és szakmai körökben általánosan elfogadott, hogy a HPY
meghatározás részét kell képezze a méhnyakrák szűrő és kóri s
mézési vizsgá latainak. Az eljárás költségvo nzata inak kedvező 
vagy kedvezőtlen voltát azonban a röv id távú és kisszá mú fel
mérésekkel igen nehéz eldönten i. Egyre több olyan átfogó és 
nagy esetszámot feldolgozó közlemény jelenik meg, ame lyben 
javasolják , hogy a nőgyógyász a keze lés eldöntéséné l a sejtta-
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ni vizsgá lat eredm énye mell ett a nagy kockázatú HPV-típusok 
je lenlét ét vagy hiányá t is vegye figye lembe (6.) 

Fen tiek tudatába n hangsú lyoznunk kell tehát, hogy a HPV ki
mutatására szükség van, mindaddi g, amíg az HPV-oltásra (vak
cina) irányuló törekvések eredményre nem veze tnek. 

A HPV KIMUTATÁSÁNAK MÓDSZEREI A DNS-alapú HPV-meg

határozás t megelőző időszakban a kórokozó k közü l a vírusok 
azonosítása volt a legnehezebb feladat . Tenyésztésse l, szeroló
giai módszerekkel, elektronm ikroszkóppa l ugyan mód vo lt ki
mutatásukra , a módszerek eszköz és időigényessége azonban 
gáta t szabo tt az eljá rások széleskörű alkalma zásá nak. Előrelé

pést je lentett az immunhi sztokémia, melynek alkalmazása sok 
esetben kielégítő eredményt hozott(/. ábra). Számos, a keres
kedelemben hozzáférhető ellenanyag érzékenysége azonban 
messze elmarad a nukle insav-k imutatási módszerek érzékeny 
ségétől. A rekomb ináns génvizsgá lat, a hibridizác iós módsze
rek, a polimeráz-lá ncreakc ió (PCR) elterje dése kiküszöbö lte a 
vírusok azonosí tásának fáradságos eljárá sait. Ezekke l a mód
szerekke l a kórokozó k felismerése is egyszerűbbé vált, és a 
szöve tek sokaságába n nyílt mód a vírusrészek közvetlen kimu
tatására (7). Mivel vírus-DNS életta ni kötü lmények között 
gyakorlatilag nincs jelen az emberi szerveze tben, a megfe le
lő gondosságga l kivá lasztott vírusnukJeinsav-szakasz je lenlé
te az egyé n fertőzöttségére utal. Sok esetbe n az RNS- és DN S
ví rusok káro sodot t formáb an épüln ek be a gaz daszerveze t 
DNS-ébe, anélkü l, hogy kórokozók lennének. A vírusnuklein
sav kimut atása a sejtek ben tehát nem feltétlenül je lent betegsé
get, va lódi vírusfertőzést. A kérdés megítélésébe n kellő óvatos
ságga l ke ll eljárnunk. 

/ . ábra A HPV 16 E6-feh érjéjén ek (zöld) k imutatása fluoreszcens immun

hisz tokémiá val a méhnyak hámjában (200 X) 
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A NUKLEINSAV-VIZSGÁLAT A vírusok szerkezeté nek tisztázásáva l 
és génszerkezetük klóno zásáva l faj lagos DNS-szon dákat hoz
tak létre. Ezeket, radioakt ív jel ölést követően, ismeretlen nuk
leinsav mintákkal társítjuk (hibridi záljuk); a pozitív eredmény 
arra utal , hogy a vizsgá lt szöve tben, sejtbe n a vírus je len van. 
A DNS- és RNS-vírusok hibridi zác ióval (So uthern és Nor
thern) történő kimutatása semm iben nem különbözik az általá
nos módszerektől, ezek azonban még munka és költség igényes 
eljárások. A filter-hibridi zác iós módsze rekke l párhuzamosan 
fejlesztették ki az ún. in situ hibridizác iós eljárás t, ame ly a kór
okozót a szöve ti környezet ében mutatja ki. Kezdetben ehhez is 
izotóppa l jelö lték a DNS - vagy RNS-szo ndákat. A radioaktív 
izotópok gyors felezési ideje, a háttér magas radioak tivitása 
miatt azonban gyorsan teret nyertek a nem radioaktív je lzésse l 
működő, in situ eljárások, amelyek napjainkban is népszerűek. 
A kereskedel emben már számos j elzett vírusnukJeinsav -próba 
is kaphat ó . A legismertebb eljárások alapjait , hasznosíthatósá
gát, korlátai t, buktató it szere tnénk bemutatn i saj át tapasztalata
ink alapján. 

A VÍRUSOK KIMUTATÁSÁRA HASZNÁLHATÓ, NEM SOKSZOROSÍTÁSON 

(AMPLIFIKÁCIÓN) ALAPULÓ MÓDSZEREK Ezek közé tartoz ik a már 
említett Southern- , No rthern-blot t vizsgá lat és a szövete kben, 
sejtkenetekben hely ileg alka lmazha tó hibridizációs módszer az 

in situ hibr id izáció. 

souT HERN-, NORTHERN-BLOTT A blott-elj árások során friss vagy fa
gyasztott szövetből megfelelő módsze rekkel DNS-t kell elkü
löníteni. Természe tese n ilyenkor az adott szöve tben található 
össze s nukleinsavat kinyerjük , nemcsak a vírusokét. A DNS
vírusok esetén a DNS különválasztá sát követően a nukleinsa 
vat has ító (res trikc iós) endonukleázza l kisebb darabokr a kell 
hasítan i, mert különben mérete miatt nem fér be az elválasztó 
gél nyílásaiba . Az előkészített nuklein savm intákat agaróz gé
len futtatva méret szerint szétvá lasztj uk, majd nylon vagy 
nitrocellul óz alapú szűrőre juttatjuk (blottoljuk). A szűrőhöz 

kötött nukl einsavat rad ioaktív vagy színváltozá st adó szondá
val hibridizálj uk. 

IN s1r u HIBRIDIZAc1ó ln situ hibrid izác ió esetén a vír ust szöveti kör
nyezetében mutatj uk ki, általában fluoreszkáló festékke l jelze tt 
próba segítségével. A hibridi zálás hátránya az, hogy nem tú lsá
gosan érzékeny; ha a vírus-DNS szakaszának máso latszáma 
kicsi (kis kópiaszám), a vírus a kimutatható ság határa alatt ma
radhat (2. ábra) . 

A VÍRUSNUKLEINSAV KIMUTATÁSA SOKSZOROSÍTÁSOS (AMPLIFIKÁCIÓS) 

MÓDSZEREKKEL A sokszo rosításon alapuló módszerek két nagy 
csoportra oszthatók : a target amplifikác ió és a je lsokszorosítós 
(jel-amp lifikác iós) módszer (9). A HPV kimutatá sára mindkét 
módszer használható. Az alkalmazandó eljárás kivá lasztásánál 
a fő szempont: a módszerek érzékenysége és fajlagossága . 

Ezekhez a vizsgá latokhoz a DNS -mintát nyerhetjük friss szö
vetből, például keféve l vett sejtkenetből, de - DNS-víru sok 
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2. ábra A HPV 16-E6-bázissorrend (szekvencia) kimutatása in situ hibrid i

zác ióva l hámbeli méhnyakrák (CIN) metszetben (8 ) . Mellette az egészséges 

laphám (A). Az előhívás alkal ikus foszfa tázzal történ (lila reakció) , a háttér

festés: eozin. (200 X) 

esetén - a sokszoros ításos vizsgá lómódszerek lehetővé tesz ik a 
nuklein sav kivonását a paraffinos szöve tmintá kból is. Ez óriá
si előnyt je lent, mert így régi szövettani anyagból is végezhe
tünk vizsgá latok at. A szokásos szöve ttani metszetekkel azonos , 
de vastagabb metsze tet vagy, újabban a metsze t egy meghatá
rozott terü letét haszná lj uk fel DNS elkü lönítésére . A „lase r 
capture microdi ssectio n" (LCM) módszerrel már célzottan né-
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3. ábra A Nested-PCR vázlatosan. Ez a módszer n1lajdonképpen két egymást 

követő PCR, amelynek során az első sokszorosítás (amplifikáció ) alatt felsza

porított DNS-töredékekről (fragmentumokról ) sokszorosítanak a második lé

pésben egy kisebb DNS-szakaszt. A HPV esetében ez azt j e lenti , hogy az el

ső reakcióban fclszaporítan ak egy olyan - általáno sabb - DNS-darabot , amely 

a vírus több típusában megtalálható. Ehhez ún. ,,konszenzus prímerpárt " 

- külső primereket - használnak, amelyet a leggyakor ibb nagy kockázatú 

HPV-tipusokra terveztek. A második reakcióban a fclszaporított töredékekrő l 

sokszorosítanak belső, tipusfajlag os primerpár segítségével egy adott HPV

tipusra jellemző DNS-szakaszt. A különböző típusokra jellegzetes pri

merekkel felszaporíton DNS-töredékek méret szer int különbözn ek. 
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A humán papil/omav írus (HPV) 1110/ekulár is kimutmá sa 

hány sejt vizsgá lata is elvégezhető. A formal inban rögzített, pa
raffinba ágyazott anyag sok esetben, a szöve tekben végze tt 
vízsgá latokhoz is megfele l. 

TARGET AMPL1F1KAc1ós MÓDSZEREK A legismertebb és ma is a leghaté
konyabb módszer a keresett vírnsnukleinsav felszaporítására a 
PCR. Több olyan diagnoszt ikus PCR-alapú kisze relés van for
ga lomban , ame lyek az eljárás klinika i pontosságát és haszná l
hatóságát bizon yították. A hagyomá nyos PCR-rel akár 105 j el
sokszoros ítás is elérhető, ame ly különféle techn ikai mego ldá
sokkal tovább fokoz ható. A Nested-PCR-móds zerrel - amely 
valójában két egymást követő polimeráz-láncreakció (3. ábra) 
- az érzéke nység és a fajlagosság is rendkívüli módo n megnö
velhető. Ez azt jelenti , hogy már 5-10 vírusmásolat is kimutat
ható (4. ábra). 

4. ábra HPV 16 kimuta tása nested-PCR-r el. Agaróz gélelektroforézis , ethid

ium-bromid festés. A PCR-tenn ék mérete 123 bázispár. Első sor: molekula

súly standard, 2-3. sor: templát nélküli negatív minták, 4- 10. sor: a vizsgált 

DNS-minták, amelyek közül csak a 6-os volt negatív, 11. sor: pozitív ellen

őrző minta a HPV l6 DNS-érő!. 

ELISA -PCR 

tcm plát- DNS prim \.!r _. +-- -=---:.-•_· __ 

- - • ••• • • 
denaturálás amp lilikál:ís digUT P -vc l ..... ..... ..... 

digUTP jelölt lem1ék dc11atl1rálás + biotin jelölt próba 
---i:::i 

hibr id izálás 

szt:rcptavidinncl bélelt 
ELISA -mikrol itcrcdén y 

digoxigcnin kimutatása 
antidigox igcnin AP-val 

a színreakció leolvasása 
ELI SA -fotométc m :I 

5. ábra Az ELISA-PCR mód szer vázlato san. Az ebben a módszerben alkal

mazott PCR során a kérdése s mintából tisztított DNS-r általá nos HPV-szon

dapárral sokszorosítják - legelterj edtebb a GP5+/GP6+ prim erpár - digoxi

geninj elzett uracil nukleoridok jclenlétében (dig UTP). Am ennyiben a DNS

minta HPV-bázisszakaszoka t tanalma z, a keletkezett PCR-1em1ék digox i

genin j e lzett lesz. Ezt a PCR-terméket biot innal jel zett, a HPV-típusra spe

cifikus oligókka l (vagy azok tetszőleges keverékeivel) - például a kis és a 

nagy kockáz atú csoport elkü lönít ése miatt - hibr idizálják, majd strepta

vidinn el bélelt , mikrotiter-edény zet falához kikötik . A megkötött PCR-ter

mék j elenlétét enzimkonj ugált digoxigenin elleni antite st segítségév el mu

tatják ki, ahol a pozitív eredményt színe s enz imreakció je lzi. 
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Népszerű és hat ékony eljárá s az ELISA -PCR . A mód szer elő

nye, hogy egysze rre sok minta vizsgá lható és, hogy a termék 
kimutatá sához nincs szükség gé len történő elválasztásra, mert 
az eljárás végén a termék kimutatá sa sz ínreakcióva l történik 
(5. ábra). 

Nagy fej lődést jelentett a mennyiség i „real time " PCR-r end
szerek bevezetése, aho l a v írusok kópia száma egyszerűen és 

pontosan meghatározha tó ( 10). Ezeknél az eljárásokná l a 
PCR-rel történő sokszoro sítást valamilyen, fluoreszce ns j elet 
létrehozó próba hibridi zálásával együtt végezzük . A je l erős
sége arányos a kiindu lási DNS mennyiségével. A mód szer 
előnye az, hogy fluoreszce ns j el csak akkor keletke zik, ha a 
pr imerek a kivá lasztott DNS-szakaszt szaporítják fel. A je len
leg használatba n lévő mego ldások közü l hazánkban leginkább 
a FRET- és a TaqMan-mód szer terjedt el (6. ábra). A különbö
ző cége k más-más mego ldássa l működtetik készülékeiket, 
ezek bemutatása azo nban meghaladja e cikk kereteit. A „real 
time" rendszere k érzéke nysége nagyobb, az eredm ények pon
tosabbak (specifikusabbak) , és több vizsgálat egyidejű végzé
sére is a lka lmasabbak, mint a hagyományos PCR. 

TaqMan-módszer 

5 
Prim er 1 TaqM an® próba 

Qucnchcr 

3' --------------------- 5 

5-------------=== 3 5 
Primer 2 

5' 
3' ----------'------------ 5' 

5· ----------- •--------------------------.. ------------- 3' 5' 

5 
3 

5 

' 
5· 

3 
5' 

6. ábra A TaqMan-móds zcr. A vizsgála t során a PCR-termék kimutatása egy 

ún. TaqMan-próba segítségéve l történik, ame ly mintegy 25-30 bázis hosszú

ságú oligon ukleotid, melynek 5' végén egy riporte r fluorokróm, 3' végén pe

dig egy a riporter fluoreszkálá sát gátló „quenc her" található. A láncreakció 

JELSOKSZORosfTAsos ELJÁRÁSOK Ezek nek a módszereknek a laborató
riumi és a szöv etben elvégezhető változata egyaránt ismert. Az 
egyik elterjedt és hazánk ban is alkalmazott labora tóriu mi eljá
rás a hybr id capture módszer; a HPV kimutat ására alkalm as, 
kereskedelmi forgalomban lévő kit-et a Digene cég állítja elő 
( I 1) (7. ábra) . A vizsgálat során a minta DNS-éhez RNS
próbát hibridi zá lnak. A DNS-RNS-hibridet egy fajlagos ellen
anyag a mikrotálca falához köti. A kötött hibridmolekuláka t 
egy másik, je lölt ellena nyag segí tségéve l, lumineszce nciás mé

résse l mutatják ki. 

Ahybrid capture 

3 4 5 

7. ábra A hybr id capture- módszer. Em1ek lényege az, hogy 1) a betegtől 

nyert sejteket megfelelő oldatban feloldják , és a DNS kettős szálját - dena

turálással - szétvá lasztják . 2) A szétválasztott DNS-he z egyszá lú RNS

szondá t adna k, amely a kiegész ítés elve alapján a megfelelő DNS-szakasz

hoz kapcsolód ik (hibridizál). 3) A megfelelő ellena nyag az RNS-DNS-h ib

ridmoleku lát a vizsgálat i edény falához rögzíti. 4) A falhoz nem rögzített ré

szeket mosással eltávolítjuk, majd a HPY nagy vagy kis kockázatú csoport

ját megfelelő,je lzett ellenanyaggal elkülönítjük. 5) Végül a jelzést megfe le

lő színvál tozással hívjuk elő. 

A DAGANATVÍRUSOK MOLEKULÁRIS VIZSGÁLA TÁNAK JELLEGZETES

SÉGEI Ellenanyagga l történő vizsgálatokn ál és kü lönöse n ab
ban az ese tben, am ikor vírus-DNS-próbáka t alkalmazunk 
vagy PCR-s okszoros ítást végzünk , lényeges tudni, hogy nem 
a vírus egészé t, csupán a vírus-D NS egy darabjá t vagy egy 
fehérje antigén-meghatározóját (ep itópjá t) mutatjuk ki . 
M indez nem szükségszerűen jel enti azt, hogy a sze rvezetben 
,,nem kórokoz ó" v írus van je len . A daganatképződéshez azon
ban lényeges, hogy a vírusfertőzés ne pus ztítsa el a sejtet, és 
legye n je len az a DN S-szakasz, amely a vírus daga natfehé r
j éit kódo lja. Ilyen ese tekben sokszor víruste rmelés nem mu
tath ató ki. 

során, a lánc meghosszab bításá val egyidejűleg, a polimeráz lebontja a A Southern-blott és az in situ hibridi zác ió me llett ma már bizo-
TaqMan-próbát , ezért a riporter molek ulák szabaddá válnak , és így a fluo- nyos, sajátságos DN S-t sokszoros ító vizsgá latok lehetővé teszik 
reszcens jel kimutatható. A növekvő fluoreszcenc ia a PCR során keletkező annak bizonyítását, hogy a vírus integrá lódik a sejt DNS-ébe 
termék mem1yiségével arányos. (12- 13). Ilyenkor a daga natv írusok szero lógia i kimutat ása akár 

6 Nőgyógyászati Onkológia 2005; 10:3-S 



eredmé nytele n is lehet , mert a ker ingésben nincsenek olyan ví
rusfehérjék, melyek ellenanyag tem1elését idéznék elő. 

Ml A JELENTŐSÉGE A DAGANATKELTŐ VÍRUSOK KIMUTATÁSÁNAK? 

Szükséges-e a nők rendszeres HPV-szűrése vagy általában a la
kosság szűrése daganatképződést e lőidézhető vírusok j elenlé
tére? Úgy tűnik, ennek megítélése függ az adott országban al
kalmazott méhnyakrákszűrés módszerétől. Számos országban, 
beleértve az Amerika i Egyes ült Államokat és Holla ndiát, a 
sejtkenet-szűréshez a mintákat a csa ládorvosok veszik. Kol
poszkópos vizsgálat csak abban az ese tben történ ik, ha a PAP
tesz t eredménye ASCUS vagy alacsony fokozatú SIL (LS IL -
low-grade squa mou s intraepit helial les ion) és a HPV-vizsgá lat 
eredménye pozitív. Enné l a megközelítésnél a nagy kockázatú 
HPV kimutatása egy kiegészítő adat, ame ly segít annak eldön
tésében, hogy elvégezzék-e a kolposzkóppal irányított kimet
szés!. Azo kat a betegeket , ak iknek a PAP- és HPV-vizsgá lata 
egyarán t negatív , csak 5 év múlva ellenőrzik újra; ez az összes 
szűrt eset hozzávetőlegesen 95% -át teszi ki. A fennmaradó 5%
nál ASCUS /LSIL és HPV-pozit ivitás együttese esetén viszont 
mintegy 18 hónapon át köve tik a betegeket, mivel ennyi idő 

alatt a fertőzésnek elv ileg meg kell gyógyu lnia. Ha ez nem kö
vetkezik be , javasolják a célzott kimet szés!. Nagy kockázatú 
SIL (HS IL - high-grade squamo us intraep ithel ial lesion) vagy 
súlyosabb elvá ltozás önmagában is a kolposzkópos szövettan i 
vizsgá lat javallatát képez i. Hazánkban a mé hnyakrák szűrése 
ettől annyiban tér el, hogy a szokásos szűrés magába foglalja a 
kolpo szkópo s vizsgálatot; HPV-viz sgálat azonban rend szere
sen nem történik. 

A H PV-fertőzés a fiatal nők között igen gyako ri és tünetmen
tesen zaj lik le. Ismételten ASCUS vagy P3-as sejtkenetek és 
CfN 1-3 esetekbe n a HPV-vizsgálatot az indokolja, hogy a nagy 
kockázatú HPV-típusokkal történő fertőzés biztosan elősegíti 

in szitu rákok invazí vvá alaku lásá t. Az általunk vizsgá lt in 
sz itu rákoknak csak 50%-ában tudtuk kimutatni a nagy kocká
zatú HPV-típusoknak a daganatkeltő hatásáért fele lős E6-gé n
szakaszát, amely invaz ív rákok közel l 00% -ában je len van. Ez 
arra utal, hogy a HPV-fertőzésnek jelentős szerepe van a méh
nyakrákok előrehaladásában. 

A HPV jelenléte ese tén különös hangsú lyt kell fekte tni a ví
rusintegráció - a vírusgenomnak a gazdasej t genetikai anya
gába történő beépülé se - tényére. Amíg vírustermelés zaj lik és 
a hámse jtek elpusz tuln ak , a dagana t kiala kulásának veszélye 
csekély. A veszé lyt a vírusnak a sejt-DNS-be történő integrá
lódása je lent i. Ennek sorá n már csak bizonyos vírusfehérjék 
termelődnek, e l sősorban az E6- és E7-fehérjék, melyek az da
ganatképződésért felelősek. A gondot növe li, hogy a beépü lés 
során nagyon gyakran káro sod ik az onkogén mRNS- ek átírá
sának szabályo zása, ezért a daganatfehérjék nagy mennyi ség
ben termelődnek, semlege sítik a p53 , pRb és más daganat
gát ló gének álta l kódolt fehérjéket. Kedvezőbb a helyzet , ha 
az integrá lódott DNS-szakaszok mellett még zaj lik víruster
melés a sejtmagon kívü li (ep iszó máli san jelenlévő) vírus-
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DNS-ről. Ilyenkor ugya nis még termelőd ik az E2 szabályozó 
fehérje, mely képes a már beépült daganatkeltő DNS-szaka
szokró l történő génátírást is féken tarta ni ( 14). 

A molekuláris v írusv izsgá latok figye lemre méltó eredménye 
az, hogy olyan daganatokba n is igazol ták a vírus-DNS je len
létét, ahol azok kóroki szere pe eredetileg nem merült fel. A 
HPV-fertőzés kimutatható szájür egi laphámrákok egy részé
ben, és a fertőzés nagyszámú ese t feldolgozása alapjá n sz igni
fikáns független kockázati tényezőnek bizonyult a daganatok 
létrejöttében (9). 

Más v izsgá latok hörgő és nyelőcsőrákok, sőt vastagbélrákok 
egy részében is igazo lták a HPV jelenlétét ( 15- 18). A laphám 
rákokná l a HPV 16, vastagbé lrákokban a HPV 18 E6-, E7-da
ganatfe hérj ét kódo ló szakaszok fordulnak elő. Nem kétséges, 
hogy a vírusok ezekben az ese tekben más tényezőkkel együtt 
vezetnek a daganat kialakulásához. 

A rákkeltő vírus kimutatása és lehetőség szerint a fertőzés fel
számolása segítheti a HPV által okozott daga natok gyako risá
gának csökken tését. Kérdé s az, lehet-e szerepe a kórokozó ví
rus kiiktatásának vagy az onkogén vírussza kasz semlegesítésé 
nek a vírus okozta daganat gyógyításában? Kísérletes adatok 
szer int a válasz igen ( 19). Ha megtaláljuk a megfelelő (fe ltehe
tően gén) kezelési módszert, számos, ma még neheze n gyó
gyítható daganattal szemben kerül új fegyver a gyógyí tó orvo
sok kezébe. 
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