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Humán papillomavírus (HPV-) fertôzéssel összefüggô 
hámelváltozások méhnyakkenetekben 
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BEVEZETÉS  Az utóbbi évtizedekben világossá vált a sejt-
keneteket vizsgáló számára, hogy a humán papillomavírus 
(HPV-) fer tôzéssel összefüggésben jellegzetes alaki (morfoló-
giai) eltérések fi gyel he tô ek meg 
a méhnyak laphámsejtjeiben. A 
con dy lo mával össze füg gô hám-
elváltozások már nagyon régóta 
ismertek: a koilocyták jelenlé-
te a hámban. A koilocytákban 
– a múlt század hatvanas évei-
ben – elektronmikroszkópos vizs-
gálattal igazolták az 50 nanomé-
ter nagyságú vírus részecskéket, 
melyek a HPV-nek feleltek meg. 
Ezen sejtekben késôbb DNS mo-
lekuláris vizsgálatokkal, illetve 
PCR-vizsgálatokkal is igazolták 
a HPV jelenlétét.

A HPV-fertôzés fontossága a méhnyak betegségeiben nyilván-
való, a méhnyakrák több mint 95%-ában kimutatható a HPV 
nagykockázatú fajtáinak valamelyike. Emiatt is igen fontos a 
sejtkenetekben a HPV-fertôzés felismerése, illetve az erre a 
fertôzésre utaló sejtalaktani (cytomorphologiai) jelek pontos 
ismerete. A közhiedelemmel ellentétben a HPV-fertôzés jele 
nem kizárólag a koilocyták jelenléte – jóllehet ez a legfonto-
sabb és legbiztosabb –, hanem több ún. kicsiny (minor) jel is 
árulkodhat a HPV-fertôzésrôl. Jelen dolgozatban az ilyen hám-
elváltozások néhány jellegzetes formáját mutatom be mikro-
szkópos felvételeken.

SEJTVÁLTOZÁSOK  A HPV-fertôzések legrégebben ismert és 
legközismertebb jele a koilocytosis, amelyet a laphámsejtek-
ben a szabálytalan (irregularis) és Papanicolaou-festéssel a 
sejtplazma egyéb részeinél világosabban festôdô, mag körüli 
udvar, azaz haló jelenléte jellemez (1-3. ábra). 

A másik fô jellegzetesség az ún. dyskeratocyta, mely nem su per-
fi cia lis méretû elszarusodó sejtet jelent, általában tusfolt- vagy 
mazsolaszerû szabálytalan maggal (4-5. ábra). Az atí pu sos 
parabasalis sejtek jelenléte is utalhat a HPV-fer tô zés re. Fontos 
jellegzetesség még az ún. amphophyl fes tô dés: Papanicolaou-
festésnél a sejtplazma egyik része cyano phil, másik eosinophil 
festôdést mutat. További lényeges jel lem zô je a HPV-fer tô-
zés nek a kétmagvú sejtek jelenléte, bár ez számos egyéb 

1. ábra.   Jellegzetes koilocyta: a 
sejt plazma mag körüli részében 
szabálytalan szélû felritkulás fi-
gyel he tô meg, ez az ún. haló. Ezen 
belül helyezkedik el az atypusos, 
gyakran tusfoltszerû vagy ma zso-
la szem sze rû mag. (Papanicolaou-
festés, 400 x)

2. ábra.   Több koilocyta, köztük kétmagvú forma (nyíllal jelölve) (Papanicolaou-
festés, 400 x). Nagyítás: jellegzetes koilocyta a mag körüli (perinuclearis) sejtplaz-
ma tömörüléssel – kondenzáció – (két kis nyíllal jelölve).

3. ábra.   Kétmagvú sejt, valamint koilocyták (Papanicolaou-festés, 400 x)
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helyreállító (reparatios) folyamatban is elô for dul hat. Gyakori-
ak a kétmagvú koilocyták is, ún. mazsola magokkal. A kisebb 
(minor) jelek közé soroljuk a ballon sejtek jelenlétét (6. ábra), 
a miniatûr keratinizált sejtek és az óriás felszínes (superficialis) 
sejtek megjelenését. Ez utóbbi jelek nem specifikusak, de a 
HPV-fertôzés gyanúját felvetik.

A HPV-fertôzés lehetséges következménye a fejlôdésmenetet 
tekintve: a low-grade SIL (squamous intraepithelial lesion), a 
high-grade SIL, a hámon belüli rák (in situ carcinoma), a mikro-
in va zív és az invazív laphámrák (7-11. ábra).

4. ábra.  Dyskeratocyták jellegzetes tus-
folt sze rû maggal (Papanicolaou-festés, 
400 x)

5. ábra.  Megnagyobbodott laphámsejt, 
megnagyobbodott maggal HPV-fer tô-
zés ben (Papanicolaou-festés, 400 x)

6. ábra.  HPV-fertôzésben elôforduló, ún. ballonsejt (hosszú nyillal jelölve), mellette 
atypia jeleit mutató hámsejtek (Papanicolaou-festés, 400 x) (rövid nyillal jelölve).

7. ábra.   Enyhe laphámelváltozás HPV-fertôzésben: a koilocyták melletti sejtek 
magja különbözô nagyságú (anisonucleosis) és kismértékben változó alakú (a sejt-
magok polimorfiája) (Papanicolaou-festés, 400 x)

9. ábra.   HSIL (high-grade squamous intraepithelial lesion): elszarusodás jeleit mu-
tató, atípusos magvú, változó méretû laphámsejtek (Papanicolaou-festés, 400 x)

10. ábra.   Laphámrák jellegzetes elszarusodó, atípusos sejtekkel (Papanicolaou-
festés, 400 x) 

11. ábra.   A laphámrákban megfigyelhetô az ún. ebihal /tadpole/ sejt (nyíllal jelöl-
ve), amely a burjánzó (invazív) rákokra jellegzetes (Papanicolaou-festés, 400 x)

8. ábra.   Kifejezett súlyos laphámelváltozás HPV-fertôzés következtében. A parai-
basalis, illetve basalis sejt méretû sejtek magjai kifejezetten festôdnek (maghyper -
chromasia), a maghártya szabálytalan. A kinagyítás is jól mutatja, hogy a magvacskák 
jelenléte nem jellemzô, de a chromatin durva rögös. (Papanicolaou-festés, 400 x) 
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