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BEVEZETÉS  Az emberi (humán) papillomavírus (HPV) által 
okozott fer tô zé sek a nôi nemi szerveken – a szeméremtesten, a 
hüvelyben és a méhnyakon – nagyon változatos formában nyil-
vánulnak meg. Ezek szövettani megjelenése is sokféle, ugyan-
akkor szép számban hasonlóságok, azonosságok is fel lel he tôk. 
A HPV szerepe a méhnyálkahártya, a méhkürt és a petefészek 
betegségeiben nem tisztázott. Az alábbiakban a teljesség igé-
nye nélkül képekben mutatom be az alsó nôi nemi szervek 
HPV-fer tô zé sé nek különbözô formáit. A nemi szervi rákok 
csak másodlagos, nem közvetlen következményei a HPV-fer tô-
zé sek nek, szövettanuk ismertetése túlmutat e munka keretein.

SZEMÉREMTEST A szeméremtesten a HPV-fertôzés nem kivételes, 
de távolról sem olyan mindennapos, mint a méhnyakon (1. ábra). 

Fiatal nôknél viszonylag gyakran látunk ún. hegyes függölyt, 
condyloma acuminatumot (2. ábra), amelynek kiterjedése szé-
les határok között változik: néha csak egy-egy fordul elô, má-

sik végletként az egész szeméremtestet condylomás elváltozás 
(óriási condylamotosis) borítja. Az utóbbit korábban Buschke–
Löwenstein-daganatnak (giant condyloma) nevezték, a jelena-
leg érvényes nevezéktanban a verrucosus carcinoma (magya-
rul: szemölcsös rák) megjelölést találjuk. A hegyes függöly 
legtöbbször a HPV6 és 11 fertôzés következménye.

1. ábra.  A szeméremtest HPV-fertôzése (100 X). A szeméremtest felszíni laphám 
kiszélesedett, a vastagabb tüskés rétegben koilocyták (vacuolisalt cytoplasmájú, 
zsugorodott [picnoticus] sötét sejtmagú sejtek) vannak. Atipusos sejtek nincsenek.

2. ábra.  Hegyes függöly „lapos formája” (flat condyloma acuminatum) a szemé-
remtesten (VIN1) (50 X). Kiszélesedett többrétegû laphámmal fedett nyálkahár-
tya. A kötô szö vet felé vaskos, éles határú hámcsapok nyúlnak (nyilakkal jelölve). 
A felszín csak enyhén szemölcsös. A laphám parakeratoticus felszínû, a basalis 
hámsejtréteg néhol több sejtsoros. A vaskos tüskés rétegben egy-egy vacuolisalt, 
világos plazmájú laphámsejt van.

3. ábra.  Enyhe vulva intraepithelialis neoplasia (VIN1, 50 X). A felszíni nyál-
kahártyát borító többrétegû laphám lényegesen megvastagodott, a kötôszövet felé 
éles határú vaskos hámcsapok nyúlnak. A hám alsó harmadában a basalis típusú lap-
hám sej tek magja atipusos, nagyobb, sötét festôdésû. A felszíni szarusodás kóros.

Parakeratosis
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A szeméremtest hámon belüli daganatos elváltozásait, a vulva 
intraepithelialis neoplasiát (VIN) rákelôzô állapotnak preblap-
stomatosisnak tartjuk. A VIN-nek három súlyossági fokozatát 
különítik el: VIN1-3 (3-4. ábra). Kialakulásában a szokásos 
da ga nat kel tô (onkogén) HPV-fajták, elsôsorban a HPV16 a leg-
je len tô sebb.

HÜVELY  A hüvely HPV-fertôzése szórványos (5. ábra). 

A hegyes függöly a hüvelyben is elôfordul, rendre a szemérem-
testi condylomatosishoz társulva. A szeméremtesten kialakuló 
hegyes függölyök egyharmada a hüvelybe is beterjed. Általá-
ban a hüvelybemenet érintett, a hüvely felsô harmadába ritkán 
terjed. Szövettani szerkezete semmiben nem különbözik a sze-
méremtesten kialakulók szöveti elváltozásaitól.

A hüvelyhámon belüli rákelôzô állapot a vaginalis intraepitheo-
lialis neoplasia (VAIN) szintén ritka. Ennek is három súlyossás-
gi fokozatát különítjük el: VAIN1-3 (6-8. ábra).

MÉHNYAK  A HPV-fertôzések döntô többsége a méhnyakon, az 
átmeneti sávban (transzformációs zóna) alakul ki (9. ábra). 

A hegyes függöly a méhnyakon kivételes, itt inkább az ún. la-
pos függöllyel (flat condyloma) találkozunk (10-11. ábra). 

A méhnyak hámbeli rákjával, a cervicalis intraepithelialis neor-
plasiaval (CIN) lépten-nyomon találkozunk. Javarészük magás-
tól visszafejlôdik, néhány százalékuk tartósan megmarad, és 

4. ábra.  Súlyos vulva intraepithelialis neoplasia (VIN3, 100 X). A felszíni laphám 
a szokottnál lényegesen vastagabb. A hámnyúlványok határa a kötôszövet felé éles, 
körülötte lymphocytás beszûrôdés. A hám teljes vastagságában atipusos laphámsej-
tek vannak. A sejtmagok nagyok, szabálytalan alakúak, sötét festôdésûek.

6. ábra.  Középsúlyos és súlyos dysplasia (VAIN 2-3, 50 X). 

7. ábra.  Súlyos hüvelyi intraepithelialis neoplasia (VAIN3, 100 X).

8. ábra.  Súlyos hüvelyi intraepithelialis neoplasia (VAIN3, 50 X).

5. ábra.  A hüvely HPV-fertôzése (50 X). Szemölcsös hámnövedék a hüvely nyál ka hár-
tyá já ban. A tüskés réteg kiszélesedett, a felszíni szarusodás zavart (parakeratosis).
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egy tö re dé kük bôl méhnyakrák keletkezik. Szokásosan a CIN-
nek is három súlyossági fokozatát (CIN1-3) különböztetjük 
meg (12. ábra).

ÖSSZEFOGLALÁS  Az alsó nôi nemi szerveken a HPV-fertôzés 
az egyik leggyakoribb nemi érintkezéssel terjedô betegség 
(sexually transmitted disease, STD). Több formája ismert: a 
lappangó – klinikailag még nem észlelhetô, csak sejt- vagy kol-
posz kó pos vizsgálatokkal kórismézhetô – fer tô zé sek hez cse-
kély szövettani elváltozások társulnak. A klinikailag is meg-
nyilvánuló HPV-betegségek szövettana – mint a fenti ábrákon 
látható – jellegzetes.

9. ábra.  HPV-fertôzés a méhnyak átmeneti sávjában (100 X). A méhnyak többrétegû 
laphámmal fedett nyálkahártyájában a HPV-fertôzés szövettani jellegzetességei: A 
basalis hámsejtréteg többsorosra szélesedett. A tüskés rétegben koilocyták vannak. 
A felszín parakeratoticus.

10. ábra.  Lapos függöly (flat condyloma) a méhnyakon (50 X). A szokottnál vasta-
gabb többrétegû laphámmal fedett nyálkahártya a méhnyak felszínén. Az alap hám-
sejtréteg több sejtsoros, a tüskés rétegben koilocytákkal, a felszínen parakeratosissal.

11. ábra.  Lapos függöly (flat condyloma) a méhnyakon (50 X).

12. ábra.  a. CIN3, itt a méhnyak nyálkahártya vékony, a hám alatt súlyos idült 
lobos be szû rô dés van. A hám teljes vastagságában atípusos laphámsejtek vannak. A 
felszínre me rô le ges rendezôdés felbomlott. A sejtmagok igen nagyok, szabálytalan 
alakúak, sötétre festôdnek, durva chromatinrögöket tartalmaznak. Osztódás ezen a 
nagyításon nem látszik.   b. CIN3, a méhnyak felszíni laphámja részben szabályos. 
A felszíni hám alatt azonban a méhnyakmirigyekbe bekúszó laphám kóros. A hám 
teljes vastagságában láthatók az atípusos magvú sejtek. Az alaphártya (membrana 
basalis), a mirigyek határa éles.   c. Nagyobb nagyítással jól látható a mirigyet ki-
töl tô laphámsejtek atípiája. A környezet felé a határ éles, az alaphártyát a folyamat 
nem töri át.
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