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  A GLAXOSMITHKLINE (GSK) LEVELESLÁDÁJÁBÓL

A HPV (humán papillomavírus) ábécéje 
Bôsze Péter dr.

MI A HPV?  A HPV-k a papillomavírusok családjába tartoznak, 
nagyon sok élôlényben megtalálhatók és jellegzetesen faj-
egyediek, vagyis egy-egy fajra jellegzetesek. Nevük is innen 
ered. A HPV – a humán papillomavírus – az emberi papilloma-
ví ru sok nem egységes víruscsoportja; közös tulajdonságuk, 
hogy csak a hámszövethez (nyálkahártya, bôr) kapcsolódnak, 
a hámsejteket támadják meg (epitheliotrop vírusok). 

MIBÔL ÁLL A HPV? Két DNS láncból épül fel, amelyet 72 
„szer ke ze ti fehérje” (capsomer) veszi körül; ezt nevezzük ví-
rusburoknak. Egyes vírusoknál a vírusburkot még egy fehér-
je héj, az ún. vírusboríték (envelope) vesz körül. A HPV-k nél 
ez a kül sô héj nem található, vírus borítékuk tehát nincs 
(non-envelope vírusok), ezért könnyen fertôznek. A DNS a 
burokban mindig tömörítve helyezkedik el, és nem mû kö dik. 
A fehérjék a vírus szerkezetének megtartásában alap ve tô je-
len tô sé gû ek. 

MILYEN RÉSZEI VANNAK A HPV DNS-ÉNEK? A HPV DNS-e 
körkörös, zárt, 3 szakaszra osztható: a karán átíródó gének, 
a késôn átíródó gének szakaszára és hosszú szabályozó egy-
ségre (long control region, LCR). A korai és a késôi gének 
valamelyest átfedik egymást, de a HPV-kben meglehetôsen 
egyformák. A leolvasási keretek (open reading frame, ORF), 
vagyis a kódoló gének, jellegzetesen a DNS egyik szálán 
helyezkednek el. A kettôs szálú HPV-DNS-nek emiatt min-
dig csak az egyik szála kódol.

MI A FELADATA A KORÁN KÓDOLÓ GÉNEKNEK? A korán át-
íródó gének szakasza (early region, jele: E) a vírus-DNS 3’ 
vége irányában (downstream) helyezkedik el, benne nyolc 
leolvasási keret található (E1-E8). A korai gének a vírus 
szabályozó fehérjéit kódolják, ezek befolyásolják a sejtek 
mû kö dé sét. 

MI A FELADATA A KÉSÔN KÓDOLÓ GÉNEKNEK? A késôn át-
íródó gének szakasza két leolvasási keretbôl (L1 és L2) áll 
(late region, jele: L). Ezek a gének a vírusburok fehérjéit 
kódolják.

MILYEN FAJTA HPV-K ISMERTEK? Eddig több mint 120 fajta 
HPV-t azonosítottak. Ezek szerkezetükben nagyon hasonló-
ak, hatásukban azonban – mind a fertôzés helyét, mind az 
okozott elváltozás formáját illetôen – nagyon különbözôk. 
A végbél és a nemi szervek területét megtámadó HPV-k szá-
ma meghaladja a negyvenet; ezek közül a leggyakoribbak: 
HPV6, 11, 16, 18, 26, 30, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 
51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 66 és 68. 

MIÉRT ÉLÔLÉNYEK A HPV-K? Az élôlények fogalmával rend-
re társítandó oxigéncsere, emésztés stb. a HPV-knél nem 
fordul elô. Minden élôlény ôsi törvényét, a fajfenntartást 
azonban követik, önmagukat sokszorozzák, ezért élôlények. 
Sokszorozódásuk érdekében DNS-üket kettôzik, és néhány 
fehérjét kódolnak. A vírusok nem osztódnak, hanem sok-
szorozódnak (replikáció) – a vírusok szaporodása új vírusok 
képzését jelenti.

MIÉRT NEVEZZÜK A HPV-T SEJTEN BELÜLI VÍRUSNAK? Az 
egyetlen DNS-bôl és az azt körülvevô fehérjeburokból 
álló parányi HPV-k önmagukban nem képesek ket tô zôd ni, 
sokszorozódásukhoz a sejtek energiáját és aminosavait, fe-
hérjéit használják. Ilyenformán a HPV-k csak a sejtekben 
maradhatnak meg, szaporodhatnak, ezért nevezzük ezeket 
sejten belüli (intracelluláris) vírusoknak. 

MIT JELENT A HPV-K ÉLETFOLYAMATA? A sejten kívülre az 
életjelenségeket nem mutató, de a HPV-vel azonos szer ke-
ze tû, ún. virion (emberi papillomavirion) kerül. A HPV-k 
életfolyamata tehát egy körforgás: a vírus-virion-vírus-
virion stb. változások sorozata, a sejten belüli és kívüli 
létezési szakaszok váltakozása azzal a céllal, hogy mindig 
sokkal több virion kerüljön ki a sejtbôl, mint amennyi beju -
tott. A vírusok sejten belüli létezése összehasonlíthatatlanul 
hosszabb, mint a sejten kívüli; az utóbbi többnyire néhány 
nap, de legfeljebb egy-két hónap. Ez a körforgás jelenti a 
HPV-k fajfenntartását. 

MI A KÜLÖNBSÉG A VÍRUS ÉS A VIRION KÖZÖTT? Mivel a 
vírus és a virion azonos szerkezetûek, és – meghatározás 
szerint – csak abban különböznek, hogy a vírus életjelen-
séget (DNS-másolás, génkifejezôdés, kódolás, átíródás) 
mutat, a virion pedig nem, vírusról csak a sejten belüli élet-
szakaszban beszélhetünk. Az elnevezés nem szerencsés, a 
gyakorlatban a fogalmakat átfedéssel alkalmazzuk, a virion 
helyett is általában vírust mondunk, ami nem megtévesztô; 
érteni kell, hogy mirôl van szó. Tulajdonképpen a „virion” 
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kifejezés helyett életjelenséget nem mutató „HPV-rôl”, a ví-
rus életjelenséget nem mutató szakaszáról is beszélhetnénk, 
egyszerûen sejten kívüli HPV-t is mondhatnánk. A gyakor-
ló orvos számára teljesen megfelelô a „vírus” kifejezés; a 
virion helyett a vírus elnevezés.

MILYEN SEJTEKBE KÉPES A HPV BEJUTNI? A HPV csak a 
bazális, parabazális sejtekbe (alapsejtek), illetve éretlen mi-
rigyhámsejtekbe képes bejutni. Ez a magyarázata, hogy a 
HPV-fer tô zé sek – és így a CIN, méhnyakrákok is – csak-
nem mindig a méhnyak átmeneti sávjában (transzformáci-
ós zóna) keletkeznek. Az átmeneti sávban az alapsejtek, a 
szövetátalakulás (metaplasia) miatt, a felszínre kerülnek – a 
vírusok számára hozzáférhetôk –, a méhnyak többi részét 
többrétegû, szabályos laphám borítja; itt a bazális sejteket 
a kö zép sô és a felszínes réteg sejtjei elfedik. Az alapsejtek 
osztódnak, növekednek, és fokozatosan válnak kifejlett lap-
hámsejtekké (differenciálódnak). 

A LAPHÁM MELY SEJTJEIBEN KÓDOLNAK A HPV-K? Az osztó-
dó, gyarapodó (proliferáló) alapsejtekben a vírusok többé-
kevésbé nyugalmi állapotban vannak, sem a DNS-átíródás, 
sem a gének kifejezôdése (expressioja) nem számottevô. 
A HPV-DNS átíródása, sokszorozódása – a korai gének (E-
gének) ki fe je zô dé se – a középsô-felsô, már nem osztódó 
hámsejtekben kezdôdik. A késôi gének (L-gének) a burok-
fehérjéket a hámszövet felszínes sejtjeiben képzik, ezekben 
alakul ki a teljes vírus. Az újonnan képzôdött vírusok rendre 
a felszínes sej tek bôl szabadulnak ki, hogy további sejteket 
támadjanak meg. 

MIT AKAR A HPV A SEJTTÔL? Halhatatlanná tenni, azért hogy 
a sejt energiáját, aminosavait stb. sokszorozódásához fel-
használja.

HOGYAN ÉRI EL CÉLJÁT? Meggátolja a sejtosztódást és az irá-
nyított sejthalált, az ún. apoptosist.
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