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Az emberi papillomavírus szerkezete, 
fajtái és életfolyamata

A PAPILLOMAVÍRUSOK CSALÁDJA (PAPILLOMAVIRIDAE) A papil-
lo ma ví ru sok évmilliók óta léteznek, nagyon sok élô lény ben 
megtalálhatók és sajátságosan fajegyediek, vagyis egy-egy faj-
ra jellegzetesek. Nevük is innen ered: a HPV a humán- (emberi) 
papil lo ma vírus, csak az emberre veszélyes. A HPV-k csoportja 
nem egységes, de közös tulajdonságuk, hogy csak a hámszövet-
hez (nyálkahártya, bôr) kapcsolódnak, a hámsejteket, ille tô leg 
a hámsejtté váló sejteket támadják meg (epi the lio trop vírusok), 
azokban jó- vagy rosszindulatú sejtszaporodást (pro li fe rá ció) 
okozhatnak. A nyál ka hár tyát fertôzô (muco so tro pic) HPV-k az 
ún. α-nem zet ség (α-papil lo ma vírus, α-genus) – ide tartoznak 
az emberi HPV-k –, míg a bôrhöz kötôdôk (cuta neo tro pic) a 
β-nem zet ség (β-papil lo ma ví rus, β-genus). Egyes HPV-k a bôr 
és a nyál ka hár tya hám sejt jei hez is képesek kapcsolódni. 

AZ EMBERI PAPILLOMAVÍRUSOK FAJTÁI  Eddig több mint 120 
fajta HPV-t azonosítottak, de még mindig ismernek fel újakat. 
Az ismert HPV-k szerkezetükben nagyon hasonlóak, ám hatá-
sukban – mind a fertôzés helyét, mind az okozott elváltozás for-
máját ille tô en – nagyon különbözôek lehetnek. Ez minden bi-
zonnyal azzal magyarázható, hogy ámbár az egyes HPV-fajták 
közös ôsök tôl származtak, de külön-külön utakon fej lôd tek. 

A végbelet és a nemi szerveket fertôzô HPV-k száma meghaladja 
a negyvenet. A leggyakoribbak a 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. A HPV-ket kis- és nagy kockázatú csoportok-
ra (low- és high-risk HPV; LR-HPV, illetve HR-HPV) osztják: 

• A nagy kockázatú HPV-ket daganatkeltô (onkogén, onco-
genic), rák kel tô (carcinogen, carcinogenic, cancer-causing) 
vagy veszélyes HPV-knek is nevezik. Az utóbbiakhoz a 
HPV16, -18, -31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, 
-68, -73 és -82 tartoznak; közülük a HPV16, -18, -31, -33 
és -45 a leg je len tô seb bek. A HPV16-fer tô zés a leggyakoribb. 
Többek között a méh nyak rá kok, a külsô nôi nemi szervi, a 
végbél- és a vastagbélrákok, valamint a száj-, garatüregi rá-
kok többségének keletkezésében vesznek részt. 

• A kis kockázatú HPV-k jóindulatú elváltozásokat, szemölcsös 
növedékeket (göbcsék, warts) és enyhe hámbeli rákot (CIN1, 
VIN1) okoznak. Közülük a HPV6 és -11 a leggyakoribb. 

A bôrhöz kötôdô HPV-k: a HPV1, -4, -5, -8, -41, -48, -60, -63 és 
-65. A bôr és a nyálkahártyák hámsejtjeit is megtámadni képesek 
a HPV2, -3, -7, -10, -27, -28, -29, -40, -43, -57, -61, -62 és -72. 

AZ EMBERI PAPILLOMAVÍRUSOK FAJTÁINAK, ALFAJAINAK, VÁL-

TOZATAINAK MEGHATÁROZÁSA  A legkorszerûbb osztályozás 
a HPV-k E6-, E7- és L1-fehérjéinek kódoló DNS-szakaszára, 
bázissorrendjére alapozott (lásd lejjebb). A törzsfejlôdés meg-
állapításánál HPV-fajokat az L1 ~450 bázispárja szerint osztá-
lyozták: 10%-ot meghaladó eltérés a bázissorrendben már új 
HPV-fajtát (genotípust) jelöl. Valamely HPV-nemzetségbe tar-
tozó HPV-k L1-génjének szerkezete legfeljebb 60%-ban azo-
nos a más nemzetségbe tartozó HPV-k L1-bázissorrendjével. 
Ha egy HPV-fajra jellemzô bázissorrenden belül 2–10%-os 
eltérést találunk, külön alfajról beszélünk. Változat: az alfajon 
belüli 2%-ot meghaladó DNS-eltérés. Két százaléknál kisebb 
eltérések a bázisok sorrendjében 
(ún. gén poly mor phiz mus) nem 
kivételesek: földrajzi megoszlás 
és emberi típusok szerint is meg-
fi gyel he tôk. Néha csak egy-egy 
bázispár cse ré lô dik fel, ennek 
ellenére a kódolt fehérjék tulaj-
donsága – például az E7-fehérjék 
da ga nat kel tô képessége – je len-
tô sen különbözhet. A HPV-ket 
tehát bázissorrendjük (genotí-
pus) alapján osztályozzuk, más tulajdonságok, például tenyész-
tési, sze ro ló giai jel lem zôk a csoportosításban nem szerepelnek. 
A nemzetközi szaknyelvben HPV-típu sok ról beszélünk; itt a 
típus szó nem utal a rendszertani osztályra, magyarul a típus 
kifejezésnek ebben az értelmében a „fajta” szót alkalmazzuk. 

AZ EMBERI PAPILLOMAVÍRUSOK SZERKEZETE  A HPV kicsi 
(~55 nm) DNS-vírus. Mindegyike két DNS-láncból épül fel 
– double-stranded vírusok –, nagyságuk és bázissorrendjük 
(szek ven ciá juk) azonban különbözô. A DNS-t 72 szerkezeti 
fehérje (capso mer) veszi körül; ezt nevezzük vírusburoknak. 
Egyes vírusoknál a vírusbur-
kot még egy fehérjehéj, az 
ún. vírusboríték (enve lope) 
burkolja be. A HPV-knél ez 
a kül sô héj nem található, 
vírus borí té kuk tehát nincs 
(non-envelope vírusok), ezért 
könnyen fer tôz nek. A DNS a 
burokban mindig tömörítve 
helyezkedik el, és nem mû-
kö dik; szerkezeti egységét a 
burokfehérjék biztosítják. 

A VÍRUSOK RENDSZERTANI 
OSZTÁLYOZÁSA

• Rend (-virales)
• Család (-viridae)
• Alcsalád (-virinae)
• Nemzetség/Nem (-vírus) 
• Faj (-vírus)
• Alfaj (típus) 
• Törzs
• Változat

1. ábra  Az emberi papillomavírusok 
elek tron mikroszkópos szerkezete
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A DNS-LÁNC  A HPV DNS-lánca körkörös, zárt, nagyjából 7900 
bázispárból áll (hozzávetôlegesen 8 kb hosszú), és három sza-
kaszra osztható: a korán és a késôn átíródó gének szakaszára 
(early [E] and late [L] genes region) és a ~1 kb hosszú szabá-
lyozó egységre (2. ábra). A korai gének a hámérésnek (diffe-
renciálódás) már a kezdeti szakaszában kifejezôdnek – ezért 
nevezzük ezeket korainak –, míg a késôiek csak a kialakult, 
érett hámban (vagyis a hámérés kései szakaszában) képeznek 
fehérjéket. A leolvasási keretek (open reading frame, ORF), 
azaz a kódoló gének, jellegzetesen a DNS-nek csak egyik szá-
lán helyezkednek el (single sense strand), következésképpen 
csak az egyik szála irányítja a fe hér je kép zô dést; sokan ezért 
a HPV DNS-ét egyszálú (single-stranded) DNS-nek is írják 
tévesen. A leolvasási ke re tek rôl ún. többgénes (többcistronos, 
poly cis tro nic) hírvivô RNS (mRNS) íródik át; vagyis egy-egy 
mRNS több gén kódját is szállítja. A HPV-DNS nyolcféle fe-
hérjét képez. A HPV-k ke resz te zô dése (recom bi na tio) egészen 
kivételes, DNS-ük ennélfogva meg le he tô sen állandó. 

A KORÁN ÁTÍRÓDÓ GÉNEK/FEHÉRJÉK  A korán átíródó gének (E-gé-
nek, early region) szakasza a vírus-DNS 3’vége irányában 
(down stream) helyezkedik el, benne hat leolvasási keret talál-
ható, ezek hatféle fehérjét (E1, E2, E4, E5, E6 és E7) képeznek. 
A korai gének az ún. szabályozó fehérjéket, a vírus életfolya-
matait beindító, ellenôrzô fehérjéket képezik (1. szövegtábla). 

A KÉSÔN ÁTÍRÓDÓ GÉNEK/FEHÉRJÉK  A késôn átíródó gének (L-gé-
nek, late region) szakasza két leolvasási keretbôl (L1 és L2) áll, 
és a vírusburok kétféle fehérjéjét (L1- és L2-fehérjék) hozzák 
létre (1. szövegtábla). Ezek a fehérjék egyrészt az új vírusok 
szerkezetét építik fel (szerkezeti fehérjék), másrészt, mint en-
zimek, a vírus kialakítását – a DNS és a fehérjeburok összeépü-
lését – szabályozzák. 

A HPV-DNS SZABÁLYOZÓ SZAKASZA  A szabályozó szakaszt több-
féleképpen nevezik: a korábbi irodalomban az ún. hosszú 
szabályozó szakasz (long control region, LCR), nem kó-
doló szakasz (non cod ing region vagy untranslated region 
[UTR]) megjelölést rendszeresen írták, újabban az upstream 
regulatory region (URR) megnevezés terjedt el, amelyet 
magyarul fel sô vég-szabályozó szakasznak, egyszerûen sza-
bályozó szakasznak nevezhetünk. A szabályozó rész meg kö-
ze lí tô leg 1000 bázispárból épül fel, közvetlenül az E6-gén 
mellett – a DNS 5’vége irányában (upstream) – helyezkedik 
el (2. ábra), és az összes leolvasási keret átíródását vezérli az 
ún. cis-elements segítségével. A szabályozó szakaszon egy 
korai és egy késôi átíródást indító egységet (pro mo ter) külön-
böztetnek meg; a korai már az osztódó sejtekben mû kö dik, a 
késôi csak az érett (formálódott) hámsejtekben társul hozzá 
(for má ló dás füg gô pártfogó, diffe ren tia tion-de pen dent pro-
moter). Ez utóbbi indítja be az E1-, E2-, E4- és E5-fehérjék 
szá mot te vô képzését. A szabályozó szakaszon helyezkedik 
el a DNS-másolást beindító bázisegység, az ún. ORI (viral 
origin of replication) is. 

A szabályozó szakasz mûködését a hozzá kapcsolódó korai 
vírusfehérjék – elsôsorban az E2 és az E1 – és különbözô sejt-
fehérjék irányítják; a vírusgének kifejezôdését tehát az E1-
E2 fehérjék, a szabályozó szakasz és bizonyos sejtfehérjék 
határozzák meg. A szabályozó szakasz végeredményben az 
új vírusok kép zô dé sé nek minden lépését (fehérjék képzôdése, 
a DNS sokszorozódása és a fehérjék, valamint a DNS össze-
épülése) irányítja. 

AZ EMBERI PAPILLOMAVÍRUSOK ÉLETFOLYAMATA  Minden élô-
lény alapvetô biológiai tulajdonsága fajtájának fenntartása, 
szaporodása, utódok létrehozása. Ez a biológiai alaptörvény a 
vírusokra, így a HPV-kre is vonatkozik. A vírusok is élô lé nyek, 
hiszen génjeiket átírják, fehérjéket képeznek, de nem osztód-
nak, hanem sokszorozódnak.

Az egyetlen DNS-bôl és az azt körülvevô fehérjeburokból 
álló, parányi HPV-k önmagukban nem képesek kettôzôdni, 
az utódvírusok (progeny virions/viruses) létrehozásához a 
hámsejteket használják: átalakítják a hámsejtek élettani vál-
tozásait, igénybe veszik a sejt aminosavait, energiáját, fehér-
je- és DNS-képzô enzimjeit. A vírusfehérjéket, a vírusgének 
kódjai alapján, a gazdasejt fehér je kép zô rendszere állítja elô 
a sejtplazmában vagy a ribo szó má kon. Hasonlóan, a vírusok 
DNS-ét is a sejtek DNS-enzimjei mintázzák, az utódvírust is 
a sejt rakja össze. Ilyenformán a HPV-k csak a hámsejtekben 
maradhatnak meg és sokszorozódhatnak, ezért nevezzük eze-
ket sejten belüli (intra cel lu lá ris) vírusoknak. A sejten kívülre 
az életjelenségeket nem mutató, de a HPV-vel azonos szer-
ke ze tû, ún. virion (emberi papillo ma vi rion) kerül. A HPV-k 
életfolyamata (faj fenn tar tása) 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 sejt bôl, mint ameny-

2. ábra  A körkörös HPV-DNS szerkezete vázlatosan. Három részbôl: a korai (E) 
és a késô (L) génekbôl és a szabályozó szakaszból tevôdik össze. A szabályozó 
szakaszban lévô, a DNS-másolást beindító bázisegységet az ún. ORI-t (viral origin 
of replication) a vastag nyíl jelöli. Jól látható, hogy egy-egy fehérje (például E2 és 
E4; vékony nyillal jelölve) leolvasási keretei, vagyis az ezeket a fehérjéket kódoló 
gének, részben vagy egészében átfedik egymást
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1. szövegtábla  Az emberi papillomavírusok fehérjéi

KORAI (E) FEHÉRJÉK
E1-fehérje Az E1-fehérje viszonylag nagy molekulasúlyú (68–85 kD), 
helikázhatású enzim, a vírus DNS-szálait választja szét (DNS-helikáz), 
amely a DNS átíródásának elôfeltétele. A sejtmagban képzôdik. Ez az 
egyetlen vírusmásolódási (replikációs) E-fehérje. Az E1-fehérje a vírus 
hosszú, szabályozó szakaszának, a DNS-másolást beindító bázisegységé-
hez (ORI – viral origin of replication) kapcsolódik; így szabályozza és óvja 
a vírus-DNS-t, irányítja a vírus sokszorozódását. Közvetlenül nem befolyá-
solja a vírusgének átíródását.

Az E1^E4-fehérjét az E1- és az E4-leolvasó keret egy-egy kisebb szaka-
sza kódolja – ún. kettôs termék (spliced transcript) –, a felsô hámréteg 
sejtjeinek plazmájában, jelentôs mennyiségben található. Az E1^E4-
fehérjék feladata pontosan nem ismert, egyik formája részt vesz a sejt 
G2–M ellenôrzô pontjának gátlásában és a sejtplazmában lévô ciklin-B-
cdk1 szétválasztásában. 

E2-feréje Az E2-fehérje a HPV szabályozó szakaszához kapcsolódik (ún. 
DNS-kö tô dô fehérje), és kettôs mûködésû: szabályozza a vírusgének átíró-
dását – a gén ki fe je zô dés legfôbb irányítója – és a vírusok sokszorozódását; 
az utóbbit az E1-fehérjével együtt. A sejtmagban képzôdik. Az E2-fehérje 
csak meghatározott bázisszakaszhoz (E2 binding sites [E2BSs], E2-kötôdési 
hely, palin dro mic motif) kötôd het; ennek alapján a szabályozó szakaszhoz 
négy helyen kapcsolódhat. A kötôdési sorrend befolyásolja az E2 hatását: 
az 1. és a 2. helyhez kötô dés visszafogja, a 3.-hoz és a 4.-hez elôsegíti a 
génátíródást. Például, ha az E2 a pártfogó (promoter) közeli – nem az azon 
lévô – kötô dé si helyére kapcsolódik, elô se gí ti mû kö dé sét (az RNS kötôdését 
és a génátíródást, de ha a pártfogón lé vô höz, akkor gátolja). Korábbi megfi-
gyelések szerint az átíródást az E2 sejten belüli töménysége (koncentrációja) 
szerint serkenti vagy fékezi; kis töménységben a génátíródást fokozza. Alap-
ve tô en azonban az E2-fehérje a vírusgének, min de nek elôtt az E6-E7 gének 
átíródását gátolja. Az E2 ezen kívül több sejtfehérjéhez is, mint SPI, RPA, 
DNS-poli me ráz-α-pri máz, topo izo me ráz-I, p53 stb. kötôdik. Az E2 a vírus 
beburkolásában is részt vesz. 

Az E1 és az E2 fehérjék már képzôdésükkor összekapcsolódnak. 
Az E2-fehérje a szabályozó szakasz ún. tükörmintázatához (palidromic 
motif) kötôd ve elôsegíti az E1-helikáz kötôdését a vírussokszorozódást 
elindító egységekhez (ORI), ennek következtében a sejt DNS-enzimjei 
(DNS-poli me ráz, DNS-primáz, RPS [single-stranded-DNA-binding pro-
tein]) is az ORI-hoz kapcsolódhatnak, és megkezdôdhet a vírus-DNS át-
íródása. Az E1 pedig óvja az E2-t, és élénkíti a mûködését. A HPV-DNS 
sokszorozódása tehát lényegében az E1-E2 fehérjéktôl függ. 

E4-fehérjék Az E4-gének kicsik, mûködésüket a HPV-k életfolyamatának vi-
szonylag késôi szakaszában kezdik a sejtplazmában. Az E4-fehérjék, minden 
bizonnyal E1^E4-formában, a sejtek keratin szerkezeti egységeire, az inter-
medier filamentumokra hatnak, a sejtmûködést a G2-szakaszban, a G2–M 
átmenetet fékezik. A vírusokkal teli felszíni hámsejteket a hámfelszín felé 
irányítják, lazítják a sejtek kötôdését, elôsegítik azok leválását. 

E5-fehérjék Az E5-génszakaszon három lehetséges leolvasási keret talál-
ható, mindegyik más-más fehérjét képez. Az E5-fehérje mûködése nem 
teljesen tisztázott, de ezt a vírus harmadik daganatkeltô fehérjéjének tartják 
(onko gén), mert segíti az E6- és az E7-fehérjék mûködését. Az E5-fehérjék 
szerkezete az egyes HPV-fajtákban jelentôsen különbözik: 42–91, jellegze-
tesen vízben oldódó aminosavból alakult két egyforma alegységbôl (dimer) 
épülnek fel. A sejtekben az E5-fehérjék az endoplasmaticus reticulum és a 
Golgi-apparátusnál (endomembrane compartment) találhatók. Fokozzák az 
epi der mal growth factor receptor (EGFR) és más tirozinkinázok mûködését 

– így serkentik a vírus-DNS újraképzôdését, egy sor daganatkeltô fehérje 
kép zô dé sét és a sejtgyarapodást –, fékezik az ATPáz tevékenységét, gátol-
ják az irányított sejthalált és az MHC1-molekulát, ezen keresztül az immun-
védekezést. Az E5-fehérjék inkább a HPV-fertôzés okozta sejtátalakulás 
kezdeti folyamataiban vesznek részt, talán az immunrendszerre kifejtett 
gátló hatásuk a leg je len tô sebb. Lehet, hogy részt vesznek a ritka, epider-

modysplasia ver ru ci for mis nak nevezett örökletes betegségben ke let kezô 
bôr rá kok kialakulásában (2). 
 
E6-fehérjék Az E6-fehérje kicsi, hozzávetôlegesen 150 aminosavból álló, 
16–18 kD molekulasúlyú, nem, mint enzim mûködik, hanem fehérjékhez 
kötôd ve befolyásolja (serkenti, gátolja) azok mûködését. A sejtmagban és 
a sejtplazmában is megtalálható. Sokféle sejtfehérjéhez képes kapcsolódni. 
Ilyenek többek között az átíródást segítô (transcriptional co-activators, IRF1 
[inter feron resz pon zív-faktor], AMF1, p300/CBP [hiszton-aecetil-transz fe-
rá zok], p105Rp), a sejtek szerkezetét és a sejt-sejt kapcsolatot szabályozó 
(pro teins involved in cell polarity and motility, PDZ-fehérjék [hDLG, hSRIB, 
MUPP1]), a fehérjék lebontását végzô (hADA3 [adenozin-dezamináz], 
E6AP), a daganatgátló (pRb, p53), a daganatkeltô (cMYC), a sejtvégzetet 
kiváltó (BAKK, FADD, E6BP/ERC55, p53), a DNS-kettôzôdést szabályozó 
(E6TP1) és a DNS-hibák kijavítását végzô fehérjék (MCM7, XRCC1, p53, 
hTERT). A sejt mû kö dést ilyenformán az E6 sok szinten befolyásolja, a 
legmeghatározóbb mégis a p53 mûködésének visszaszorítása, amelyet több 
vonalon valósít meg. Az E6-p53 fehérjék viszonyára a p53-fehérjék ún. poly-
mor phys mu sa (bázisváltozatossága) is kihat, például a 72-es codonban argi-
nint tartalmazó p53 fokozottabban érzékeny az E6-fehérjével szemben.

E7-fehérjék Az E7-fehérje szintén kicsiny foszforfehérje, mintegy 100 
amino sav ból épül fel, és 10 kD molekulasúlyú, rövid életû (felezési ideje ke-
vesebb mint 2 óra), és az ubi kvi tin füg gô fehérjebontással esik szét (6. ábra). 
A sejtmagban és a sejtplazmában is megtalálható. Az E7-fehérje a HPV má-
sik fô da ga nat kel tô fehérjéje. Legjelentôsebb, hogy a daganatgátló reti no-
blas tom fe hér jé hez (pRb) kötôdik, és ezáltal indítja el a vírus-DNS átíródását 
(4. ábra). Az E7-fehérje minden bizonnyal a pRb más hatását – például a 
hámsejt-átalakulást – is visszafogja. 

Az E6-hoz hasonlóan, az E7-fehérje is számos, hozzávetôlegesen százféle 
más sejtfehérjéhez kapcsolódhat, mint p107, p130Rb, E2F, API-család, TBP 
(TATA-binding protein), TAF(II)10 (TBP-associated factor), HDAC1/2/3 
(hiszton-deacetiláz, MI2ß), HAT (hisztonacetil-transzferáz), ciklin-cdk 
(P21CIP1, p27KIP1, ciklin-A és -E), ATM, p600 (ataxia teleangiectasia muted), 
ISGF3, IRF1, p48 stb. mû kö dé se tehát meg le he tô sen sokrétû.

Lényeges, hogy az E7-fehérje – a pRb-hez kötôdésétôl függetlenül is – bi-
zonytalanná teszi a centroszómákat, ennek fejleményeként osztódási hibák 
keletkezhetnek, a sejtek genetikailag bizonytalanná válhatnak. 

KÉSÔI (L) FEHÉRJÉK 
L1-fehérjék Az L1-fehérjék a vírus burkát képezô ún. vázfehérjéknek (major 
capsid protein, fô burokfehérjék) 80%-át alkotják, 57 kD molekulasúlyúak, 
sem le ge sí tô (neutralizáló) ellenanyag képzôdését kiváltó antigén-meghatáro-
zókat (neutralizáló epitópokat) tartalmaznak. Szoros kapcsolatban állnak az 
L2-fehérjékkel, és a HPV-kben meglehetôsen állandósultak; ezért is nagyon 
alkalmasak ellenanyag gerjesztésére. Az L1-fehérje ámbár a hámsejt plazmá-
jában keletkezik (a riboszómák képezik), gyorsan a sejtmagba kerül, ott épül 
össze a vírus-DNS-sel. Az L1-gén nem teljes egészében, csak meghatározott 
részével kódolja az L1-fehérjét. 

Az olyan HPV-ket, amelyeknek burka csak L1-fehérjébôl áll, álvirionnak 
vagy elterjedtebben vírusszerû részecskének (viruslike particles VLPs) 
ne vez zük. Ezek szinte megkülönböztethetetlenek a szabályos virionoktól, 
amely arra utal, hogy az L2-fehérjék voltaképpen nem szükségesek a ví-
rusburokhoz. A vírus sze rû részecskéket mesterségesen állítják elô védô-
ol tá sok hoz. 

L2-fehérjék Az L2-fehérjék (minor capsid protein) molekulasúlya: 43–53 
kD, a vírusburok alatt találhatók, annak nem közvetlen részei, és való szí nû-
leg a DNS-t tömörítik. Ezek a fehérjék a HPV-kben különbözôek, követke-
zésképpen fajlagos ellenanyag képzésére nagyon alkalmasak. Az L2-fehérje 
gátolja az E2-fehérjék génátíródást serkentô hatását, de nem befolyásolja 
az E2-fehérje – E1-fehérjével kapcsolt – DNS-sokszorozódást kiváltó tevé-
kenységét. Legfontosabb szerepük a HPV-sejt kötô dés ben (fertô zô dés), a 
vírusok sejtbe jutásában, plazmán belüli szállításban és a sejtmagba jutásá-
ban, kötô dé sé ben van.
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nyi bejutott; egy-egy sejtben több ezer új vírus kép zôd het. 
A HPV sejten belüli létezése összehasonlíthatatlanul hosz-
szabb, mint a sejten kívüli; az utóbbi többnyire néhány nap, 
de legfeljebb egy-két hónap. 

Mivel a vírus és a virion azonos szerkezetûek, és – meghatározás szerint – csak 
abban különböznek, hogy a vírus életjelenséget (DNS-másolás, génkifejezôdés, 
kódolás, átíródás) mutat, a virion pedig nem, vírusról csak a sejten belüli életsza-
kaszban beszélhetünk. Az elnevezés nem szerencsés, a gyakorlatban a fogalma-
kat átfedéssel alkalmazzuk, a virion helyett is általában vírust mondunk, ami nem 
meg té vesz tô; érteni kell, hogy mirôl van szó. Tulajdonképpen a „virion” kifeje-
zés helyett életjelenséget nem mutató „HPV-rôl”, a vírus életjelenséget nem mu-
tató szakaszáról is beszélhetnénk, egyszerûen sejten kívüli HPV-t is mondhatnánk. 
A gyakorló orvos számára teljesen meg fe le lô a „vírus” kifejezés; a virion helyett 
a vírus elnevezés.

A HPV-k életfolyamata szorosan kapcsolódik a hámsejtekéhez 
(3. ábra). A HPV-k a parányi sérülések miatt szabaddá váló 
(hámmal nem fedett) alaphártyákhoz (membrana basalis) kö-
tôd nek, és a hám helyreállítására odavándorló alapsejteket 
fer tô zik meg. Ezek a sejtek osztódva képezik az alapközeli 
(para ba sa lis) sejtréteget. Egy-egy osztódó fertôzött hámsejt-
ben a HPV-DNS-ek a sejtmagban vannak, a kromoszómáktól 
függetlenül, számuk 50–100, és bennük a vírus korai génjei, 
szemben a ké sô iek kel, némileg már kifejezôdnek. Az érô, érett 
hámsejtekben (köz ben sô sejtek) képzôdnek fokozottan a ko-
rai HPV-fehérjék, és másolódik a vírus-DNS. A késôi fehérjék 
csak a leg fel sô hámréteg sejtjeiben (felszíni sejtek) keletkez-

nek, és ezek a sejtek rakják össze a vírus DNS-ét és fehérjéit 
(virion). Az újonnan kép zô dött HPV-k a hámsejtek leválásával, 
szétesésével a környezetbe jutnak, és újra fertôzhetnek (meg-
maradó fer tô zés), ám többnyire elpusztulnak, elôbb-utóbb tel-
jesen. Ez magyarázza, hogy a HPV-fertôzôdések szokásosan 
átmenetiek. A vírusok sokszorozódási ideje legkevesebb há-
rom hét, a hámsejtek ugyanis ennyi idô alatt formálódnak tel-
jesen, válnak az alap sej tek bôl felszíni sejtekké, és lökôdnek le. 

A továbbiakban a HPV-knek a fenti bekezdésben vázlatosan 
ismertetett életfolyamatának a részleteit tárgyalom a teljesség 
igénye nélkül. 

• A HPV ÉS A HÁMSEJT KAPCSOLÓDÁSA  A HPV minden bizonnyal 
a szabadon fekvô (hámfosztott) alaphártyához kötôdik, a 
HSPG-hez (heparan sulfate proteoglycan) kapcsolódva, és 
az alaphártya helyreállítására odavándorló, kezdetleges, 
osztódóképes alapsejteket (activated keratinocytes) fertôzi. 
A HPV-fer tô zés végeredményben a hámsérülés és a gyógy-
ulás eseményéhez kapcsolódik. A részletek kevéssé ismertek, 
való szí nû leg az L1-fehérje kapcsolódik az alaphártyához és 
a hámsejt kötô fe hér jé jé hez (receptor). Az utóbbihoz úgy, 
hogy az L2-fehérje az alaphártyához fûzôdik, és furin hatá-
sára átalakul, majd széthasad, ennek következtében a sejthez 
kötô dô L1-rész a felszínre kerül (1). A vírusok hámsejtekhez 
kötô dé se tehát két lép csôs, egymástól elválasztott folyamat: a 
vírus alap hártya, ille tô leg az átalakított vírus és a sejt kapcso-
lódásából áll, és több órát vesz igénybe. A HPV-k kötô dé sé-
hez az L1- és az L2-fehérjék egyaránt szükségesek. 

• A HPV BEJUTÁSA A SEJTBE  A sejthez fûzôdött HPV-k endo cy to-
sis sal jutnak a sejtplazmába: a vírust a hámsejtek fajlagos 
kötô fe hér jéi juttatják a sejtbe lassan, néhány óra alatt; más 
vírusok kö tô dé se és sejtbe jutása néhány percig tart. A sejt-
be bevitt vírust a kötô fe hér jé vel együtt hólyagocska (korai 
endo so ma) veszi körül, amely késôi endosomává alakulva 
a vírus külsô (L1) burkát néhány óra alatt lebontja, majd 
a vírus-DNS az L2-vel együtt a kiszabadul a sejtplazmába. 
A plazmába jutott DNS-L2-együttest, valószínûleg a mikro-
tu bu lo sok a sajtmagba szállítják. Az egész folyamat (a HPV 
sejthez kötô dé sé tôl a magba jutásig) ~24 óráig tart. 

• A DNS-L2 a magban az ún. ND10-khez (nuclear domain 
10, más néven promyelocitic leukemia protein oncogenic 
domain [POD]) kapcsolódik, ahol a DNS átíródása, a mRNS 
kép zô dése azonnal meg kez dô dik. Ezt nevezzük kezdeti 
DNS-másolódásnak, amely a sejt S-szakaszától független; 
hoz zá ve tô le ge sen 100 vírus-DNS keletkezik. Az L2 szerepe 
a HPV-DNS kiszabadulásában, a sejtmagba szállításában és 
az ND10-hez kapcsolódásában is meghatározó.

• A HPV AZ OSZTÓDÓ HÁMSEJTEKBEN  Valószínû, hogy a magba került 
DNS-L2 hatására a maghártya széttörik, és a sejt osztódik. 
Az osztódó, gyarapodó sejtekben a vírusgének kife je zô dé se 
visszafogott, az E6/E7-mRNS átíródás például alig mér he-

ALAPSEJTEK

ALAP KÖZELI SEJTEK

KÖZBENSÔ SEJTEK

FELSZÍNI SEJTEK
VÍRUSKÉPZÔDÉS

 L1, L2

DNS-SOKSZOROZÓDÁS
 E1-7

 E1, E2, E6, E7

3. ábra  A hámsejtek életfolyamata. 
A nyálkahártyák hámborítéka állandóan 
pusztul: a felszíni hámsejtek le lö kôd-
nek, és a hám újraképzôdik. A hámsej-
tek pótlása az alaphártyáról (mem bra na 
basalis; nyilakkal jelölve), az alapsej-
tek (bazális) osztódásával kez dô dik. 
Az alapsejteknek két formáját, az ún. 
hám ôs sej te ket (epi der mal stem cells) 
és a TA-sejteket (transit ampli fying) 
különböztetik meg (1). A TA-sejtek 
gyarapodó sejtek, csak behatárolt ide-
ig osztódnak, majd érett hámsejtekké 
alakulnak. A hám ôs sej tek korlátlanul 
osztódhatnak, ám mégis csak nagyon 
ritkán a TA-sejtek állományának kiegé-
szítésére. A hám ôs sej tek bôl tehát TA-
sejtek keletkeznek, ekként biztosítják 
a hámszövet fennmaradását, és csak a 
TA-sejteken keresztül, közvetve alakul-
nak érett hámsejtek. Az osztódó ôs sejt-
nek csak az egyike lesz TA-sejt, a másik 
megmarad ôs sejt nek. Hasonlóan, az 
osztódó TA-sejtekbôl is csak az egyik 
válik el az alaphártyától, és válik érett hámsejtté, a másik TA-sejt marad az alaphár-
tyához kötve. A kétféle alapsejt létezése és elkülönítése körül még sok a bizonytalan-
ság. Az alaphártyáról elvált osztódó sejtek az ún. alapközeli (parabasalis) sejtréteget 
képezik. Az osztódást befe je zô hámsejtek fokozatosan formálódnak, érnek (diffe-
ren ciá ló dás) köz ben sô (inter me dier) és felszíni (szuper fi ciá lis) sejtekké. Az érô 
hámsejtek tehát már nem osztódnak, úgymond kilépnek a sejtciklusból; gén mû kö-
dé sük folyamatosan változik, és végül a sejt elpusztulásához vezet. A felszíni sejtek 
maghártyája folyamatosan gyengül, felszakad, és a sejtek szétesnek. A nemzetközi 
irodalomban a hámnak azt az alsó részét, amelyben a sejtek osztódnak stem-cell-like 
com part ment nek, a gyarapodó hámsejtek területét proliferating com part ment nek, a 
hámérés (differenciálódás) területét pedig differentiating com part ment nek is nevezik
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1. szövegábra  A G1–S ellenôrzô pont szabályozásának megváltoztatása HPV-fertôzésekben, az ún. pRb- vagy G1-út

tô, az E6-E7 fehérjék mégis nélkülözhetetlenek, mert a sejt-
mû kö dés megváltoztatásával az osztódó sejtekben is ezek 
biztosítják a kromoszómákhoz nem kötött (epi so ma lis) ví-
rus-DNS épségét és másolódását. Az E1-E2 fehérjék a kez-
deti DNS-másolódást indítják el. Egy-egy alapsejtbe csupán 
néhány HPV hatol, a HPV-DNS-ek száma tehát az alapsej-
tekben kicsi, ám a sejtek osztódásával – a kezdeti DNS-má-
solódás eredményeként – osztódásonként mindig nagyobb 
lesz. A vírus-DNS-ek a sejtek kromoszómáival együtt jutnak 
a leánysejtekbe, annak köszön he tô en, hogy az E2-fehérje a 
vírus-DNS-eket a kromoszómákhoz erô sí ti, ún. erô sí tô mole-
kulák (tethering factors), mint BRD4, ChLR1 stb., igénybe-
vételével. Ha ez nem következne be, a vírus-DNS-ek a sejtek 
szétválásakor elvesznének. Az is lényeges a HPV megmara-
dásához, hogy a HPV-DNS-ek száma az osztódó sejtekben ne 
legyen túl sok. Alap ve tô en ezt is az E2 irányítja a szabályozó 
szakasz korai promoterén keresztül, amely meghatározza az 

E1/6/7 és E2 kép zô dé sét is, az utóbbinál tehát kölcsönhatás, 
önmagát szabályozó hatás van. A vírus életének az osztódó 
hámsejtekben töltött szakaszát fenntartó idô szak nak (maine-
tenance phase) nevezzük; ehhez tehát az E1-, E2-, E6- és 
E7-gének mû kö dése szükséges. 

• A HPV AZ ÉRÔ, ÉRETT HÁMSEJTEKBEN  A korai HPV-fehérjék szá mot-
te vô képzôdése a hámsejtek érésével, közbensô és felszíni 
sejtekké válásával indul meg és fokozódik; a HPV-DNS is 
ezekben a sejtekben másolódik, sokszorozódik jelentôsen. 
Az érô hámsejtek osztódásra már nem képesek, mert DNS-
kép zô fehérjéket (DNS-poli me ráz stb.) nem termelnek. Mi-
vel a HPV csak egyetlen DNS-sokszorozó enzimet (E1-fe-
hérje) képez, DNS-ének másolásához szüksége van a sejt 
enzimjeire. Ezt az E7-fehérjével oldja meg, azáltal, hogy 
az E7-fehérje a retino blas to ma fe hér jék családját megköti; a 
sejtek ugyanis az E7-pRb kötô dés (1. szövegábra) miatt az 

Szabályozása az ép hámsejtekben

→ serkentés     ↠ gátlás     ⇹ kölcsönös gátlás

A sejt csak a G1–S ellenôrzési ponton keresztül juthat a sejtosztódás S-szaka-
szába, amelyben a DNS-ét megkettôzi. Ezen a ponton (nyugvópont vagy rest-
rikciós pont) túljutva, a sejtosztódás végbemegy, még a DNS-hibás sejteknél is. 
A defoszforilált pRb (daganatgátló fehérje; Rb – retinoblastoma) az E2F-átíró 
módosított molekulájához (E2F1-DP1) kapcsolódva gátolja annak és a hozzátar-
tozó gének mûködését a sejt nyugalmi (G0-) és bizonyára a G1-szakaszában is. 
Amikor azonban a pRb foszforilálódik, az E2F-DP1 és a pRb kötô dése szétválik, 
a pRb gátlóhatása megszûnik, az E2F szabadon kifejtheti hatását: a DNS-képzés-
hez szükséges fehérjék génjeinek átíródását.
 
A pRb részleges foszforilációját (hatástalanítását) az osztódásfüggô ciklin-D-
CDK4/6 együttese kezdi, és a ciklin-E-CDK2 teszi teljesé. A ciklin-D- és -E-fe-
hérje is csak ebben a sejtszakaszban képzôdik a sejtbôl jövô osztódási jelzések 
hatására. Az osztódásjelzéseket a jelátviteli fehérjék (RAS-RAF, 1MEK-MAPK/
ERK) szállítják a ciklin-D- és -E-génekhez. A keletkezett ciklin-D- és -E-fehérjék 
a ciklinfüggô kináz (CDK) -4, illetôleg -6-hoz kötôd nek, és azokat mûködésbe 
hozzák: a pRb-t foszforilálják. A folyamat fokozatos, és önmagát erôsíti: a pRB 
és az E2F fokozatosan válik el, az E2F fokozatosan indítja el a gének átíródá-
sát, többek között a ciklin-E génjét is. Az így keletkezô ciklin-E-CDK2 együttes 
foszforilálja tovább a pRb-t, amely további E2F felszabadulásához vezet, ez pe-
dig még inkább serkenti a ciklin-E-gén átíródását, sok ciklin-E-CDK2 keletke-
zik, és a pRb végül teljesen foszforilálódik; a sejt átlendül G1–S nyugvóponton. 
Voltaképp a ciklin-E-CDK2 irányítja a sejtet az S-szakaszba. A ciklin-E-CDK2 
saját gátlóját, a p27Kip1 ciklinfüggô kinázgátlót is foszforilálja, vagyis gátolja, így 
hatása még kifejezettebb. 

Az E2F a ciklin-A átíródást is serkenti, a keletkezett ciklin-A elôször a CDK2-
vel, majd a CDK1-gyel egyesül, és a G1-szakasz végétôl folyamatosan jelen van; 
mind kettô szükséges a sejtosztódás szabályozásához: az E2F gátlásával szabá-
lyozzák a DNS másolódását.

A ciklin-D-CDK4/6 mûködését a p16 (p16ink4a), a ciklin-E-CDK2 és a ciklin-A-
CDK2 tevékenységét pedig a p21 (p21wafi1/cip1) szorítja vissza. A p21 a PCNA-
hoz (proliferációs sejtmag antigén) fûzôdve is fékezi a DNS kép zô dését. A p21-et 
kódoló gént a p53 hozza mûködésbe, vagyis a p21 a p53-tól függ. Ezt p53-p21-
útnak is nevezik; a p53 ezen keresztül képes a sejtosztódást a G1–S szakaszban 
megállítani (G1-S cell cycle arrest).

A sejt-DNS átíródásával párhuzamosan a sejtközpont (centrosoma) is ket-
tô zô dik, és ebben is ciklin-E-CDK2 a fô szabályozó molekula. A moleku-
láris történések jórészt ismeretlenek, noha vizsgálatokkal igazolták, hogy 
a ciklin-E-CDK2 kö tôd het többek között a nucleophosminhoz, a MPS1-
kinázhoz, a CP110-hez, és talán ezeken keresztül irányítja, indíthatja el 
a sejtközpont másolódását. A ciklin-E-CDK2-nek ezt a hatását is gátolja a 
p21-fehérje.

A szabályozás megváltozása HPV-fertôzött sejtekben

→ serkentés     ↠ gátlás     ⇹ kölcsönös gátlás     ⇻ hatáskiesés

A HPV-fertôzött sejtekben az E7-fehérje kapcsolódik a pRb-hez, ennek követ-
keztében az E2F1-DP1 átíró és pRb együttese szétválik, a sejt az S-szakaszba jut, 
az E2F felszabadul, és szabályozatlanná válik: kötetlenül indítja el az E2F-függô 
géneket, és a DNS átíródásához szükséges fehérjék képzôdnek. A vírus-DNS 
több szö rö zô dése csak az S-szakaszban lehetséges. 

Az E7 és pRb társulása miatt a pRb-t szabályozó (foszforiláló) folyamatok, a 
ciklin-CDK-k szabályozó mûködése nem érvényesül, és elmarad a pRb-nek 
a p16-ot fékezô hatása (negatív visszajelzô hatás az ún. pRb-p16INK4/A körben) is. 
Az utóbbi következménye, hogy a p16INK4a bôségben képzôdik (p16INK4a over ex-
pres sion), de csak az osztódó HPV-fertôzött sejtekben.

Egyidejûleg sok p53 is keletkezik, elsôsorban, mert a pRb-E7 sejthibát 
okoz, és vészjelek keletkeznek; ezek a p53 képzôdésének ingerei. A p53-at 
azonban az E6 megköti (2. szövegábra).

ciklin-D-CDK4/6              pRb              E2F (E2F1-DP1)             DNS-kettôzôdés 
 (S-szakasz)

p16INK4a

ciklin-E-CDK2/1               p21              p53

ciklin-A-CDK2               p21             p53

ciklin-D-CDK4/6            E7-pRb            E2F (E2F1-DP1)          DNS-kettôzôdés 
 (S-szakasz)

p16INK4a

ciklin-E-CDK2/1               p21              p53

ciklin-A-CDK2               p21             p53
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„S-szakaszba” – a DNS-képzôdés szakaszába – jutnak, és újra 
termelnek DNS-t elôállító enzimeket. Ám ezt az „S-szakaszt” 
nem követi sejtosztódás, mivel az E4 a G2–M átmenetet gá-
tolja; ezért S-szerû szakasznak (S phase-like state) nevezik. 
Az E4-fehérje megakadályozza a sejt saját DNS-ének máso-
lódását: gátolja az ún. pre-replication complexes kialakulá-
sát, ennek következtében a sejt DNS-t másoló enzimei csak 
a vírus DNS-ét képesek másolni. Az S-szerû szakasz létre-
hozásával a HPV késlelteti a hámsejtek érését, hogy bôven 
legyen idô sokszorozódására. A hámsejtek mûködésének 
átalakítását a HPV E1- és E2-fehérjéi indítják és irányítják. 

A fentieken kívül, a felsô közbensô és az alsó felszíni sejtek-
ben a vírusok szabályozó szakaszának kései átíródást indító 
egysége (promoter) is mû kö dés be jön, és bôséggel képzôdik 
E1-, E2-, E1-, E4- és E5-fehérje. Ennek következtében ezek-
ben a sejtekben nagyon sok DNS másolódik, egy-egy sejtben 
sok ezer képzôdik. 

A sejtérésnek, az E7-pRb kapcsolódás következményeként 
kialakult zavarát a sejt – elsôsorban a p53 – felismeri, és vé-
de ke zô folyamatokat indít el: a sejtosztódást a G1–S vagy a 
G2–S szakaszban megállítja (cell cycle arrest), és a hibákat 
kijavítja. Ha ez nem sikerül, bekapcsolja a sejtvégzetgéneket, 
az irányított sejtpusztulást. Bizonyították is, hogy a pRb le-
bontására a sejtek a p53-képzôdés fokozásával válaszolnak. 
Az E6-fehérjék a p53 megkötésével (2. szövegábra) megaka-
dályozzák, hogy a sejt a genetikai kisiklását felismerje és a 
sejt a sejtvégzet útjára (apoptosis) terelôdjék. A p53 kiikta-
tása a vírusok létéhez nélkülözhetetlen; amelyik vírus erre 
nem képes, az nem maradhat meg. A p53 ugyanis elpusztítja 
a HPV-vel fertôzött sejtet, és ekként a vírust is. Voltaképp 
ezt a folyamatot a természetes immunvédekezés részének is 
tekinthetjük. A DNS-vírusok mindegyike, köztük a HPV is, 
a p53-sejtvégzet útját akadályozzák meg. 

A késôi gének a burokfehérjéket a hámszövet legfelsô sejtré-
tegeiben képezik, ezekben alakul ki a teljes vírus. Az L1- és 
L2-fehérjék sokkal nagyobb mennyiségben termelôdnek, mint 
a korai fehérjék, többségük az újonnan képzôdött vírus-DNS-
ekrôl íródik át. A burokfehérjék képzôdésekor a korai fehér-
jék már nagyon visszafogottan keletkeznek, feltételezhetôen, 
mert az L2-fehérje gátolja az E2-fehérjék génátíródást irányí-
tó hatását. 

• A HPV-K KIJUTÁSA A SEJTEKBÔL  Az újonnan képzôdött vírusok 
rendre a felszíni sejtekbôl szabadulnak ki azok leválásakor 
(des qua ma tio), a sejtek szétesésével. A HPV-vírusok töme-
gét tartalmazó felszíni sejtek nem oldódnak fel, nem halnak 
el, gyulladásos jelenségen nem keletkeznek. Az E4-fehérjék 
elô se gí tik a vírusok kijutását a sejtekbôl: valószínûleg a fel-
színi hámsejtek kapcsolódását lazítják, és így a sejtek köny-
nyebben leválnak. A részletek kevéssé ismertek. A szabaddá 
vált vírusok (virio nok) újra fertôzhetnek, az alapsejtekhez 
kötôdhetnek, és a folyamat kezdôdik elölrôl. 

2. szövegábra  A sejtvégzet megakadályozása a HPV-fertôzött sejtekben

A sejtvégzet p53-útja

→ serkentés     ↠ gátlás     ⇻ hatáskiesés

A sejtvégzet (apoptosis, irányított sejthalál) folyamata rendkívül bonyolult 
és sok ré tû, lépcsôzetes (kaszpáz) rendszer. Az ábra csak a p53-hoz kötött 
utat (ún. p53-út) mutatja vázlatosan (vö. 110. oldal). A sejtvégzetet a BCL2-
fehérjecsalád egyes tagjai (BAX, BAK, BID, BIK, PUMA stb.) serkentik, má-
sok – elsô sor ban a BCL2 – gátolják. A serkentôket proapoptotikus (sejtvégzet), 
a gátlókat antiapoptotikus (sejtvégzetgátló) géneknek/fehérjéknek nevezzük. 

A p53 a sejtmagi hibajelzéseket észleli és feldolgozza. Ha sejt a hibákat nem 
képes kijavítani, a p53 a sejtvégzet folyamatát elindítja. 

A sejtvégzet p53-útját az MDM2-rendszer (MDM2 → p53) szabályozza. A p53-
hoz az MDM2-nek nevezett ubikvitin-ligáz azonnal hozzákapcsolódik, és a p53-
at az ubikvitinrendszer (2. szövegtábla) lebontja. Ez magyarázza, hogy a p53 
a sejtben legfeljebb 10–20 percig (ún. felezési idô, half-life) marad épségben. 

A p53–MDM2 kapcsolat önmagát szabályozza: ha sok p53 képzôdik, az 
MDM2 molekulák is megszaporodnak, és csökkentik a p53-szintet, ennek 
következtében pedig az MDM2 mennyisége kevesbedik. Ez az önszabályo-
zás biztosítja a kétféle fehérje kiegyensúlyozottságát és így a sejt épségét. 
A p53 az ép sejtben nagyon kis mennyiségben van jelen. A MDM2-nek a 
p53-at bontó hatásához az MDMX-fehérje szükséges, ugyanis az MDM2 ezt 
ismeri fel; az MDMX a p53-hoz kapcsolódik, és azt közvetlenül is gátolja. 

A különbözô veszélyjelek (stress signals), például DNS-hiba, DNS-töredé-
kek, hô ha tás, oxigén-, táplálékhiány stb., az MDM2-t és az MDMX-et is 
kikapcsolják; az elôbbi önmagát (önubikvitináció, auto-ubiquitination), az 
utóbbit az ubikvitinrendszerrel (poly-ubiquitination) lebontják. Ennek követ-
keztében a p53 felszabadul és bekapcsolódik. Egyidejûleg a veszélyjelre a 
p53-molekulák sokasága képzôdik, ugyanakkor felezési idejük is nô, hiszen 
nincs MDM2. Ennek háromféle következménye lehet: a sejt nyugalomba ke-
rül, megáll a sejtosztódás, és/vagy a sejt elpusztul. 

Az MDM2-t a p14ARF (ARF-nek is mondjuk) daganatgátló fehérje is hatás-
talanítja. A p14ARF az EF2 átíródási tényezô hatására képzôdik a pRb hibája/
gátlása következményeként, például E7-pRb képzôdéskor (3. ábra). Ez a fo-
lyamat is a sejtvédekezés egyik formája. A HPV-E7 és pRb társulásakor, a 
felszabaduló EF2 hatására szabálytalanul képzôdnek fehérjék; ezt a sejt a p53 
gerjesztésével igyekszik kiküszöbölni az MDM2 hatástalanításával, amelyet 
az EF2 és az MDM2 összekapcsolódásával ér el. 

A sejthalál megakadályozása a HPV-vel fertôzött sejtekben 

→ serkentés     ↠ gátlás     ⇻ hatáskiesés

A HPV a sejtvégzetet a p53 megkötésével akadályozza meg: a vírus E6-fe-
hérjéje kapcsolódik a p53-hoz, és gátolja mûködését. Ennek következtében a 
sejt nem képes a halálgéneket mozgósítani, a gátló BCL2-gént pedig fékezni, 
így a sejt nem pusztul el.

MDM2            E6-p53            BCL2

sejtvégzetgének             sejthalál (apoptosis)

veszélyjel            p14ARF            E2F           E7-pRb

MDM2            p53            BCL2

sejtvégzetgének             sejthalál (apoptosis)

veszélyjel            p14ARF            E2F
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ÖSSZEGZÉS  A HPV-k életfolyamatához az éretlen alapsejtek, az 
osztódó hámsejtek, az érô, érett és leváló hámsejtek egyaránt 
szükségesek, azaz a hám mindegyik rétege. A HPV-k csak így 
sokszorozódhatnak, utódvírusok csak így keletkezhetnek. Ezt 
nevezzük termékeny (produktív) fer tô zés nek, amely 2–3 hét 
alatt zajlik le. Ha bármelyik lépés kimarad, utódvírusok nem 
kép zôd nek. Ez a nonproductive, magyarul terméketlen fertôzés. 

A HPV-k szabályos életfolyamatát a sejt kromoszómáival nem 
egyesült (episomalis) korai gének irányítják. A korai fehérjék 
már az alap- és osztódó hámsejtekben is képzôdnek, csak na-
gyon-nagyon kevés mennyiségben, nem így a késôiek, amelyek 
kizárólag az érett, felszíni laphámban keletkeznek. A vírus-DNS, 
mai ismereteink szerint, csak a sejtmagban másolódik, kezdet-
ben a sejt S-szakaszától függetlenül, az érett hámsejtekben azon-
ban már a sejt DNS-képzô enzimjeinek segítségével és bôséggel. 

Végeredményben a HPV-k a már nem osztódó (érô/érett) hám-
sejtek mûködését három szinten változtatják meg: 
 • bekapcsolják a sejtek DNS-képzô enzimjeit anélkül, hogy a 

sejtek osztódnának;
 • késleltetik a sejtérést;
 • meggátolják, hogy a károsodott sejt elpusztítsa önmagát. 

A HPV-k életfolyamata a mirigysejtekben alig tisztázott. 

A SEJTMÛKÖDÉS MEGVÁLTOZÁSÁNAK KÜLÖNBSÉGEI A KIS ÉS 

NAGY KOCKÁZATÚ HPV-FERTÔZÉSEKNÉL  A kétféle fertôzés kü-
lön bö zô megnyilvánulásának számos oka van, közülük sok még 
tisztázatlan, de az már ismert, hogy mindkettônél ugyanazok a 
fehérjék mûködnek, ezek aminosav-összetételében azonban 
van különbség, és különböznek az E6-E7 fehérjék hír vi vô RNS-
ei is: a kis kockázatú E6-E7 fehérjék leolvasási kereteit külön-
külön, míg a nagy kockázatúakét csak egyetlen RNS szállítja. 
A hatáskülönbség ismertebb okai a következôk: 

1. Talán a leglényegesebb különbség a kis és a nagy kockázatú 
HPV-k hatása között az, hogy az utóbbiak E6-E7 fehérjéi a p53-
at és a pRb-t nemcsak fékezik, hanem le is bontják és ezáltal a 
folyamatot visszafordíthatatlanná alakítják (3. szövegábra). En-
nek is következménye a sejtek halhatatlansága (immor ta li sa tio). 

A pRb és a p53 lebontása sarkalatos, az E6- és E7-fehérjék 
ugyanis rövid életûek, és nem valószínû – még a HPV16/18-
fer tô zé sek nél sem –, hogy a sejtekben annyi E6-, E7-fehérje 
kép zôd jék, amennyi egyszerû kötôdéssel a pRb és a p53 mû-
kö dé sét hathatósan visszaszorítaná. A pRb és a p53 lebontása a 
folyamat visszafordíthatatlanságának kulcsa. 

2. Alapvetô különbség a kis és a nagy kockázatú HPV-fer tô-
zé sek között az is, hogy a nagy kockázatú HPV-DNS képes 
tartósan beépülni a sejtek kromoszómáiba, és DNS-kettôzôdési 
zavarokat, kromoszómahibákat okozhat. A kis kockázatú vírus 
DNS-e a kromoszómákba nem épül be, a magban azoktól füg-
getlenül van. 

2. szövegtábla  A p53 és a pRb lebontása

A nagy kockázatú HPV-k E6-E7 fehérjéi a pRb-t és a p53-at a proteosomához 
juttatják; amelyben azok túlnyomórészt, de nem kizárólag az ubikvitin fehér-
jebontó rendszeren keresztül bomlanak le (6. ábra; vö. fogalomtár). 

E6 + E6AP           E6-E6AP

E6-E6AP + p53           E6-E6AP-p53

E6-E6AP-p53 + ubikvitin/E1/E2/E3            ubikvitin-p53-E2  
(E1/E6-E6AP leválik)

A folyamat ismétlôdik, amíg legalább négy ubikvitin nem 
kapcsolódik a p53-hoz           4 ubikvitin-p53 (E2 leválik)

4 ubikvitin-p53 + fehérjebontó enzimegyüttes           peptidek  
             (az ubikvitinek leválnak)

6. ábra  A ubikvitin fehérjebontó rendszer a HPV-fertôzött sejtekben. 
Az E6-fehérje elôször az E6AP-nak (E6-assiciated protein) nevezett 
E3-enzimmel (ubikvitin-ligáz) kapcsolódik; az E6AP tehát az E3-en-
zimek egyik fajtája (HECT E3-család – HECT [homology for E6AP 
car boxyl terminus]). Az E6AP önmagában nem képes kapcsolódni a 
p53-mal, csak ha elôbb az N-végénél lévô „felis merô” szakaszhoz (N-
terminal substrate recogniton domain) egy E6-fehérje kötô dik. A p53 
tehát az E6-E6AP-együtteshez kapcsolódik, amelyhez aztán ubikvitin 
(legalább négy) társul. Ezt az együttest vezeti az E2 a pro teo szo má-
hoz, ahol az ubikvitinek leválnak, a p53 pedig lebomlik. A kis és a 
nagy kockázatú E6 is kapcsolódik a p53 C-végéhez, de a p53 magjá-
hoz (core region) csak a nagy kockázatú; a p53 lebontásához erre van 
szükség.

A nagy kockázatú E6-fehérjék a p53-at számos más módon, közvetve (fehér-
je-fehérje kapcsolat) és közvetlenül is gátolják (1. szövegtábla); az E6AP-
ligáznak ezek egy részében is szerepe van, jóllehet az E6AP-tól független 
folyamatok (fehérjelebontás is) bekövetkeznek. Az E6 közvetlenül, a p53-
hoz kapcsolódva is gátolja annak mûködését. Többféle lehetôséget is feltéte-
leznek, például megakadályozza a p53 kapcsolódását a DNS-hez, vagy hogy 
a magból, sejt bôl jövô hibajelek eljussanak a p53-hoz, avagy a p53-gén átíró-
dását stb. Az E6AP-vel csak a nagy kockázatú E6-fehérje képes kapcsolódni, 
a kis kockázatú nem. Lényeges még, hogy a nagy kockázatú E6-fehérjék a 
BAK-sejthalálgénekhez is kötôdnek, így a sejtvégzetet még hathatósabban 
gátolják. A sejtvégzet folyamatát a kis kockázatú HPV-k is akadályozzák, de 
a p53-füg gô sejthalál gátlása és a sejtosztódás megállítása is kevésbé kifeje-
zett, és rövidebb ideig tart. 

A nagy kockázatú HPV-ék az E6-E7 fehérjék képzésére egyetlen, két leolva-
só keretet tartalmazó mRNS-t (bicistronic mRNA) hoznak létre. Errôl az E6 
fordítódik le. Az E7-képzéséhez, az E6 bázisegységének végérôl néhányat 
le kell vágni (splicing). Ennek eredményeképp ún. csonka (truncated) E6* 
is keletkezik, amely ugyancsak kapcsolódik E6AP-vel, de nem bomlik le; 
így akadályozza az E6-nak a p53-at gátló, lebontó hatását. Ugyanakkor az 
E6* kapcsolódik az egyik PDZ-fehérjéhez (PATj), valamint a Dlg-, Scrib- és 
Akt-fehérjékhez, és ezeket lebontja. 

A pRb gátlása, lebontása mindenben hasonlatos a p53-éhoz; az ubikvitin-
proteosoma rendszer ebben is alapvetô. Lényeges az is, hogy a nagy kockáza-
tú E7-fehérje nemcsak a pRb-t (p105), hanem a retinoblastomafehérje-család 
más tagjait (p107, p130, p600) is megköti, továbbá, hogy más sejtfehérjékkel 
is kapcsolódik (1. szövegtábla), ekként segíti a HPV-k megmaradását.
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3. A kis kockázatú HPV-k (például a HPV5) E6/E7-fehérjéi 
IL8 (interleukin-8), MCP1 (monocyte chemoattractant prote-
in-1), ICAM1 (intercellular adhesion molecule-1) képzôdését 
váltják ki. Ezek a molekulák fokozzák a gyulladásos immunvá-
laszt. A nagy kockázatú HPV-k E6/E7-fehérjéi ezzel ellentét-
ben fékezik e molekulák képzôdését, gátolják az immunvéde-
kezést, következésképpen a gyulladásos immunfolyamatokat 
is. A leg je len tô sebb valószínûleg mégis az E5-fehérje képzésé-
nek különbsége: a nagy kockázatú, tartós HPV-fertôzésekben – 
szemben a kis kockázatúakkal – az E5 folyamatosan képzôdik, 
és fékezi a helyi immunvédekezést. 

4. A nagy kockázatú E6, ellentétben a kis kockázatúval, a telo-
me ráz nak, az enzim mûködését gyorsító alegységét (hTERT) 
serkenti, és különbözô, a hTERT átíródását fokozó molekulák-
hoz (C-MYC, E6AP, MAX stb.) kötôdve elôsegíti a telomeráz 
mû kö dé sét, és így gátolja a telomerek rövidülését (3). A kromo-
szómavégek rövidülése a sejtek öregedéséhez, pusztulásához 
vezet, a rövidülés fékezése viszont meghosszabbítja az életüket. 

A telomeráz egy-egy ribonukleinsavól (RNS) és fehérjemolekulából áll (ribo nuk-
leo pro tein), a kromoszómavégek, a telomerák ôre. Rövid, a telomera bázisainak 
mintafelszínéül szolgáló RNS-szakaszt (structural RNA component, hTR) fog-
lal magába, amelyhez az RNS átíródását serkentô enzim (reverz transzkriptáz, 
hTERT) társul. A telomeráz a benne lévô RNS mintázatát kiegészítô hat bázispárt 

kapcsol a kromoszómák végéhez, így akadályozza meg a telomerák rövidülését. 
A sejt osz tó dá sok nál ugyanis, a telomerák – ha másolódnak – megrövidülnek, és 
ha hosszuk egy meghatározott szint alá csökken, a sejt elpusztul. A sejtek meg-
maradásához és halhatatlanná válásához is, a kromoszómavégek megôrzése emiatt 
elengedhetetlen. A telomerák csak azokban a sejtekben másolódnak, amelyekben 
telomeráz van. A telomeráz az ember szöveteinek nagy részében nincs meg, az 
ivarsejtekben, a ráksejtekben azonban mindig megtalálható.

Mindezek együtt teszik lehetôvé, hogy a nagy kockázatú 
HPV-k a sejteket halhatatlanná (immortalisatio) tehetik, anél-
kül, hogy a sejtekben kromoszómahibák keletkeznének. Erre a 
kis kockázatú HPV-k nem képesek. 
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