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ÖSSZEFOGLALÁS  A méhnyakszûrésnél elôforduló ASCUS/LSIL 
le le tû nôk követéses vizsgálatában HPV-meghatározásokat vé-
geztünk. A végpont a szövettani vizsgálat, a CIN jelenléte vagy 
kizárása volt. Az elôretekintô tanulmányba összesen 308 bete-
get vontunk be, az összesített követési idô 16 423 hónap volt. 

Az ASCUS/LSIL sejtkenetnél a nagykockázatú CIN elô for du-
lá sá nak kockázata HPV16/18 jelenlétében 119-szer nagyobb 
(módosított RR: 119,1 [36,2-390,9]) a HPV-negatív nôkhöz 
viszonyítva. Ezt követi a HPV45/52/56 (módosított RR: 44,4 
[9,8-201,1]), a HPV31/33/35/51/58 (módosított RR: 39,7 [10,9-
144,8]), majd pedig a 6%-ban elôforduló, az említett típusok-
kal keresztreagáló HPV53/66/72 csoport (módosított RR: 21,4 
[2,2-209,2]). Az ASCUS/LSIL-nek a CIN kialakulására utaló, 
viszonyított  kockázati értéke mindössze 16,2 (3,9-66,6) volt. 

Az átmeneti szûrési csoportba tartozó betegeknél a HPV-tipizá-
lással, mint másodlagos szûrômódszerrel, már a betegkövetés 
elsô évében sok CIN-t kórisméztünk. Az ASCUS/LSIL kene-
tek értéke nehezen ítélhetô meg, s a szûrési eredményeknek eb-
ben a „szürke zónájában” a hagyományos rákszûrési módszer 
eredménye alapján hosszú követés mellett döntöttünk volna, 
elkerülve vagy évekkel késleltetve a CIN-t felfedezô szövet-
tani vizsgálatot. 

Hatvanegy betegnél a CIN kimetszése utáni HPV-DNS-meg-
határozással 18 alkalommal (29,5%), igazoltuk a nagykocká-
zatú HPV-fertôzés megmaradását; ezek közül tíz esetben cito-
lógiai atípia (PPV: 56%) és ötben CIN (PPV: 28%) is jelen volt. 
Ha a HPV-teszt negatív volt (43 beteg), a kimetszést követôen 
sem CIN, sem pozitív sejtkenet nem fordult elô (NPV: 100%) 
az 1201 összesített hónapos (median: 26 hónap) követés alatt. 
Ebbôl megállapítható, hogy ha a CIN kimetszését követôen 

a HPV-teszt negatív, a CIN és a kóros kenet elôfordulásának 
kockázata nagyon kicsi, lehetôvé téve a „gyógyult CIN beteg” 
visszatérését a szokványos szûrési programba.

A HPV-DNS meghatározása mindkét értékelt csoportban je len-
tô sen csökkentheti a CIN2+ kórismézéséhez és a megmaradó 
CIN felismeréséhez szükséges idôt, a követés alatti vizsgálatok 
gyakoriságát, ami a betegek életminôségének javítása mellett 
költségeket takarít meg az egészségügy számára.

Kulcsszavak  humán papillomavírus tipizálás, méhnyakrák, 
méh nyak rák szû rés, CIN, a CIN kimetszése utáni követés

ABSTRACT  Patients with routine diagnostic HPV test due to bor-
derline squamous cell abnormalities of the uterine cervix detect-
ed at the primary screening were followed-up until the endpoint 
of histologically diagnosed cervical intraepithelial neoplasia 
(CIN). Three  hundred and eight women were followed during 
a cumulative follow-up of 16 423 patient months. 

The risks for CIN2+ were 119 times higher in the HPV 16/18 
group than in the HPV negative group /adjusted  RR 119,1 (36,2-
390,9)/ among patients with ASCUS/LGSIL. In the groups of 
other high-risk types and in that of possibly high-risk types the 
general tendency was the same: HPV45/52/56 /adjusted RR 
44,4 (9,8-201,1)/,  HPV31/33/35/51/58  /adjusted RR 39,7 (10,9-
144,8)/, HPV53/66/72 /adjusted RR 21,4 (2,2-209,2)/. The ad-
justed relative risk associated with the positive HPV 16/18 test 
for high-grade CIN /adjusted RR 119,1 (36,2-390,9) / proved to 
be higher than that of the cytological atypia 16,2 (3,9-66,6).

The strategy of introduction of HPV testing as secondary 
screening method resulted in early detection of several CIN 
cases among women with borderline cytological atypia. The 
costs of cytology repeated with several times probably could 
be spared with combination of cytology and HPV typing.

*  Az MNOT Cervixpathologiai Szekció XVII. Tudományos Ülésén el-
hangzott referátum.
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After 61 treatments for CIN, high-risk HPV infection was detect-
ed during the post-treatment follow-up at 18 cases (29,5%) and 
10 of them had persisting cytological atypia (PPV: 56%) with 
CIN developed at 5 patients (PPV: 28%). When the HPV test was 
negative (43 patients) in the post-treatment period, neither CIN 
nor persisting cytological atypia developed (NPV: 100%) during 
1201 patient months (median 26 months). A negative HPV test 
eliminates the risk of recurrent disease after treatment for CIN. 

The wide-scale use of HPV tests significantly reduced the pe-
riod of time required to detect high-grade CIN and persisting 
CIN after treatment.The adding of HPV tests to cytology re-
duced the number of control examinations sparing time and 
costs and improvig the quality of life of the femal population.

Key words  HPV test in cancer screening, HPV associated risk, 
high-grade CIN, human papillomavirus (HPV) testing, follow-
up of patients, treatment for cervical precancerous lesions

BEVEZETÉS  A megbízható HPV-tesztek széles körû hoz zá fér he-
tô sé ge tette lehetôvé a népesség HPV-vizsgálatát (4-5, 8, 11). 
Napjainkban már a megfelelô követési idô is rendelkezésre áll 
a vizsgálatok teljesítményének kiértékeléséhez. A Debreceni 
Egye tem Orvos- és Egészségtudományi Centrumát jelentôs 
ellátási területe és kiterjedt szaktanácsadói tevékenysége tette 
alkalmassá az ilyen típusú tanulmányok végzésére. Amellett, 
hogy Szû rô am bu lan cia és az Onkocitológiai laboratórium mû-
köd te té sé vel a méhnyakrákszûrésben is jelentôs részt vállal a 
Klinika Nôgyógyászati Onkológiai Tanszéke – évente több mint 
10 000 kenet –, a pozitív szûrési eredmény miatt beutalt betegek 
száma is ezres nagyságrendû. Ebben a szûréshez kapcsolódó 
összetett feladatkörben került sor a HPV-tipizálás kórismézési 
és elô re jel zô értékének több szempontos elemzésére, valamint 
annak vizsgálatára, hogy a HPV-meghatározás miként épít he tô 
be a méhnyakrák megelôzésének algoritmusába (6-7, 9). 

A HPV-vizsgálatok elkezdésétôl eltelt mintegy másfél évtized 
lehetôvé tette, hogy már  követéses vizsgálatokat is folytas-
sunk. Ezek az elôretekintô elemzések biztosították a különbözô 
nagykockázatú HPV-típusok onkogén hatásának összehasonlí-
tó értékelését saját anyagunkban. 

A szûrés célja a méhnyakrák kialakulása szempontjából veszé-
lyeztetettek kiszûrése a lakosság körében (3). A szûrés teljesít-
ményének fokozása jogos igény, amely szükség szerint  újabb 
módszerek bevezetését kívánja meg (1-2). Ennek feltétele, hogy 
a szû rés régóta alkalmazott és újabb módszereit összehasonlít-
suk. Ezért értékeltük a ma már klasszikus szûrômódszernek te-
kint he tô sejtkenetvizsgálattal összevetve az utóbbi évtizedben 
bevezetett HPV-meghatározás értékét a HPV-fajták és a szö-
vettani vizsgálat eredményének összevetése alapján. 

A pozitív szûrési eredmény miatt végzett hurokkimetszés 
(LEEP) vagy kúpkimetszés (konizáció) után biztonsággal nem 

zárható ki, hogy a rákelôzô állapot kiújul. Mivel a kiújulás oka 
a HPV-fer tô zés megmaradása, ésszerû volt, hogy a betegek 
követése alatt HPV-meghatározásokat végezzünk, s tanulmá-
nyozzuk azok kiújulást jelzô értékét.

VIZSGÁLT BETEGEK, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK  A tanulmányban 
308, sejt- és kolposzkópos vizsgálattal és HPV-meghatározás-
sal éveken át követett beteg adatait értékeltük. A beválasztás 
feltételei a következôk voltak: korábban CIN miatt kezelést 
nem végeztek, rákelôzô állapotra utaló sejtkenet és/vagy kol-
posz kó pos lelet, valamint a beteg beleegyezô nyilatkozata: vál-
lalja, hogy a rendszeres ellenôrzô vizsgálatokon megjelenik.

A kiszûrt betegek HPV-fertôzöttségét és az egymást követô 
nô gyó gyá sza ti vizsgálati eredményeket a Centrum elektroni-
kus adattárában rögzítettük; késôbb ennek alapján elemeztük 
adatainkat. A sejtkeneteket kezdetben a Papanicolaou-szerint 
értékeltük, s ennek alapján csak azokat a P3-as eseteket ta-
nulmányoztuk, amelyek a ma már kizárólagosan alkalmazott 
Be thes da-osztályozás ASCUS/LSIL fokozatának feleltek meg. 
Az ennél súlyosabb sejtelváltozással bíró betegeket nem von-
tuk be a követéses vizsgálati csoportba, hiszen náluk szövetta-
ni vizsgálatot, hurok- vagy kúpkimetszést végeztünk. A CIN2 
vagy súlyosabb elváltozást (CIN2+) vettük pozitívnak, és a 
kimutatott HPV-fajta kórokozó képességét eszerint értékeltük. 
A 61 ilyen beteget a mûtét után a szokásos módon követtük, 
sejt-, HPV- és kolposzkópos vizsgálattal. A követéses csoport-
ban, vagyis azoknál a betegeknél, akiknél nem kellet szövettani 
mintát venni a követés ideje alatt, az értékelés alapját az utolsó 
vizsgálat kolposzkópos és sejtvizsgálati lelete képezte. 

EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS  A javított, viszonyított kocká-
zat számítása biztosítja a szûrési módszerek önálló értékelését. 
Figyelemre méltó, hogy az ASCUS/LSIL-sejtkép viszonyított 
kockázati értéke a CIN2+ kialakulása szempontjából mindösz-
sze 16,2 (CI 95% 3,9-66,6), szemben a HPV16/18 119,1-es (CI 
95% 36,2-390,9) önálló kockázati értékével (1. táblázat). Ez 
utóbbi érték arra utal, hogy a súlyos CIN kialakulásának veszé-

1. táblázat.  A súlyos CIN  kialakulásának kockázata (RR, CI:95%)

Kockázati tényezô Korrigált RR

HPV-lelet HPV-negatív
Kiskockázatú HPV
Nagykockázatú HPV
Egyedüli nagykockázatú HPV
Többes nagykockázatú HPV

1,0
5,6 (0,57-53,6)
76,8 (23,7-249,5)
85,6 (262-279,3)
49,5 (12,2-201,7)

Nagykockázatú HPV 
típusok

16, 18
31, 33, 35, 51, 58
45, 52, 56
Keresztreagáló típusok

119,1 (36,2-390,9)
39,7 (10,9-144,8)
44,4 (9,8-201,0)
21,4 (2,2-209,2)

Nagykockázatú  
HPV-kópiaszám 

RLU/PC p = 0,47

Sejtkenet P1-P2
P3 (ASCUS/LGSIL)

1,0
16,2 (3,9-66,6)
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lye a HPV 16/18 jelenlétében 119-szer nagyobb, mint a HPV-
negatív nôknél. A kockázat nagysága szempontjából ezt követi 
a HPV45/52/56, a HPV31/33/35/51/58, majd pedig a 6%-ban 
elô for du ló, az említettekkel keresztreagáló HPV53/66/72 cso-
port (1. táblázat). A HPV-DNS-ek száma, mint a fer tô zés „sú-
lyosságának” mennyiségi jellemzôje, nem bizonyult je len tôs 
kockázati tényezônek (1. táblázat). 

Megfigyeléseink igazolják, hogy a HPV-vizsgálat a méhnyakrák 
citológiai szûrésének hasznos kiegészítôje. Ennek alapján az 
ASCUS/LSIL sejtleleteknél is végeztünk HPV-vizsgálatokat, 
és megállapítottuk, hogy a HPV-fajta kimutatása jól jelzi a CIN 
kialakulásának kockázatát. HPV16 jelenlétében a súlyos CIN a 
nôk 62 %-ában, míg HPV-negativ esetekben csupán 1%-ában 
fordul elô (2. táblázat). Különösen a követés elsô évében volt 
sokkal gyakoribb a CIN2+ kialakulása a HPV16 által fer tô zöt-
tek között, ami arra utal, hogy a CIN már a kenetvétel idején 
kialakult, csak sem a sejtvizsgálat, sem a kolposzkópia nem 
fedezte fel. A HPV-DNS meghatározása tehát az ún. határeset 
keneteknek is hasznos kiegészítôje. 

A CIN kiújulás sebészi eltávolítását követôen nem ritka, külö-
nösen, ha az elváltozást nem az épben vágtuk ki. Ám elôfordul 
akkor is, ha a sebészi szélek épek, és fordítva: nem mindegyik 
szélpozitív betegnél alakul ki a CIN ismételten.  Ezért vizsgál-
tuk prospektív tanulmányban a HPV eredmények prognoszti-
kai értékét a CIN kimetszését követôen (3. táblázat).

Megállapítható, hogy a CIN sebészi eltávolítását követôen, ha 
nagykockázatú HPV nem mutatható ki, nem fordul elô pozitív 
sejtkenet és CIN sem, a HPV-vizsgálat negatív elôrejelzô érté-
ke (NPV) tehát 100%. Ez tette lehetôvé az ún. „gyógyult CIN- 
beteg” fogalmának megalkotását. Ezeket a nôket a továbbiak-
ban szokványosan szûrjük, külön ellenôrzést nem igényelnek.

ÖSSZEGEZÉS  Megfigyeléseink egyértelmûen mutatják, hogy 
indokolt a HPV-DNS meghatározási körének kiterjesztése: 

• az ASCUS/LSIL szûrési eredményeknél a HPV-teszt elkü-
löníti a veszélyeztetetteket, lehetôvé téve az ellenôrzések és 
az esetleges kezelések eszerinti ütemezését. 

• A nagykockázatú HPV jelenléte önmagában – a sejtvizsgá-
lat eredményétôl függetlenül – utal a súlyos CIN kialaku-
lásának veszélyére, s így az egyidejû HPV-meghatározás 
lényegesen javítja a sejtkenetvizsgálatok szenzitivitását. 

• A HPV-oltás egyre szélesebb körû alkalmazása a már rend-
szeres nemi életet élô nôknél szintén indokolja a HPV-tipizá-
lás gyakoribb igénybevételét. A lakosság efféle igényét az ön-
költséges HPV-vizsgálatok számának növekedése is jól jelzi. 

• Ha a CIN sebészeti kimetszését követôen nagykockázatú 
HPV már nem mutatható ki, a CIN kiújulásának veszélye 
elenyészô, utalva a HPV-teszt újabb, a nôgyógyászati be-
tegellátás színvonalát emelô, ugyanakkor költség-hatékony 
felhasználási lehetôségére.
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összesített aránya HPV-fajtánként

HPV  
(HCT/RFLP)

P3  
betegek száma

P3  
CIN (CIN2+)

A CIN2+ kialaku-
lásának aránya

HPV-negatív 171 7 (3) 0,01

Kiskockázatú HPV 6 1 (1) 0,04

Nagykockázatú HPV 131 77 (69) 0,41

Genotípusok

16 59 49 (43) 0,62

18 3 2 (2) 0,43

31 13 5 (4) 0,27

33 14 5 (5) 0,31

3. táblázat.  A HPV-vizsgálatok értéke a CIN kezelését követô ellenôrzések fo-
lyamán

HCT eredmény  
a kezelést  
követôen

Beteg-
szám

Lelet a 
követés 
végén

Diagnosztikus teljesítmény  
(CI:95%))

Perzisztens 
cytologiai atypia

    Nagykockázatú 
HPV-pozitív

18 10 PPV: 56% (30,8-78,5) SP: 84% (71,4-93)

    Nagykockázatú 
HPV-negatív

43 0 NPV: 100% (91,8-100) SE: 100%

CIN1, CIN2, CIN3

    Nagykockázatú 
HPV-pozitív

18 5 PPV: 28% (9,7-53,5) SP: 90% (77,3-96,5)

    Nagykockázatú 
HPV-negatív

43 0 NPV: 100% (91,8-100) SE: 100%

CIN2, CIN3

    Nagykockázatú 
HPV-pozitív

18 4 PPV: 22% (6,4-47,6) SP: 91% (79,6-97,6)

    Nagykockázatú 
HPV-negatív

43 0 NPV: 100% (91,8-100) SE: 100%

PPV pozitív elôrejelzô érték    NPV negatív elôrejelzô érték    SE szenzitivitás    
SP specificitás
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