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Az emberi papillomavírusok elpusztítása – immunválasz

A HPV-K ELPUSZTÍTÁSA  A szervezetbe jutott vírusokat lénye-
gében az immunrendszer pusztítja el; ebben a veleszületett és 
a szerzett immunvédekezés is részt vesz. A HPV-k ezeket a 
folyamatokat játsszák ki, csak így maradhatnak meg. 

IMMUNVÉDEKEZÉS A HPV-FERTÔZÉSEKBEN  Ismert, hogy a HPV-k 
csak a hámsejteket támadják meg, a keringésbe nem kerülnek 
(nincs viraemia), és általános szervezeti folyamatokat (gyul-
ladás stb.) sem váltanak ki. A HPV-knek csak töredéke kerül 
egyáltalán kapcsolatba az immunrendszerrel, következéskép-
pen az immunválasz csekély, és csak a fertôzések helyén jön 
létre. Az im mun rendszer szinte „nem észleli” a HPV-fertôzést. 
Az im mun vé de ke zés ennek ellenére a HPV-fertôzéseknél is 
meghatározó; jól bizonyítják ezt a következôk:

• Immungátolt asszonyoknál gyakori a HPV-fertôzôdés, náluk 
gyorsan és kiterjedt HPV-elváltozások alakulnak ki, és sok-
kal többször keletkezik súlyos CIN és rák is. 

• A jóindulatú HPV-növedékeket és a CIN1-t a sejtközvetített 
immunfolyamatok elôbb-utóbb megszüntetik. A leg je len tô-
sebb az E2 és az E6 elleni CD4+ T-sejtes Th1-válasz.

• Ha az immunvédelem nem megfelelô, a HPV-fertôzés idült-
té válik (megmaradó HPV-fertôzöttség).

• Visszafogott immunválaszoknál a HPV-fertôzôdés, -betegsé-
gek és azok súlyosbodása is kifejezettebb.

• Az immunvédekezés a korral gyengül; az idôsebb nôk HPV-
fer tô zése feltehetôen ezért gyakorta hosszan tartó és meg-
maradó.

A MÉHNYAKNYÁLHÁRTYA IMMUNSEJTJEI  A nyálkahártya nyiroksejtjei, 
az ún. MALT (Mucosal-Associated Lymphoid Tissue), az egész-
séges méhnyakon többnyire a hám alatti kötôszövetben találha-
tók, a hámsejtek között sokkal ritkábban és csupán az osztódó 
hámsejtek rétegében. Közvetlenül az alaphártya alatt szétszórva 
vagy halmazokban CD4+ T-sejtek találhatók, a hámban a CD4+ 
és CD8+ T-sejtek is megfigyelhetôk. Következésképpen az im-
munsejtek csak az alaphártyához kötôdô és az alapsejtekben lévô 
HPV-kkel érintkezhetnek, immunválasz tehát csak itt alakulhat ki. 

A CD4+ T-sejtek és a CD8+ T-sejtek a sejtes immunválasz leg-
fontosabb sejtjei (3. szövegábra).

• A visszafejlôdô CIN1-ben – hasonlóan a kis kockázatú 
HPV-k okozta elváltozásokhoz – túlnyomórészt a CD4+ 
T-sejtek fordulnak elô a kötôszövetben és a hámsejtek kö-
zött is. A CD4+ nyiroksejtek tehát meghatározók a HPV-
betegségek gyógyulásában; jelenlétük a rákelôzô elváltozá-
sokban a folyamat visszafordulását jelzi. 

• A CD4+ T-sejtek jelentôségére az is utal, hogy a HIV-be-
tegeknél gyakran alakul ki CIN, és többségük súlyossá is 
válik. A HIV-fertôzéseket ugyanis a CD4+ T-sejtek hiánya 
jellemzi. 

• A CD8+ T-sejtek sejtoldó hatása már a kezdeti HPV-elvál-
to zá sok ban is érvényesülhet, a súlyosabb elváltozásokban 
való szí nû leg kifejezettebben. Erre utalnak a CIN3-ban, a 
méh nyak rák ban sokszor felfedezhetô CD8+ T-sejteket tar-
talmazó halmazok. Az ilyen elváltozásokban kevés a CD4+ 
T-sejt, és a CD4+ – CD8+ arány is az utóbbi javára tolódik el. 

A méhnyak antigént bemutató sejtjei (APC, antigen presenting 
cells) a Langerhans-sejtek; ezek dendritikus sejtek, és a méh-
nyak alapállományában és hámjában is megtalálhatók. 

3. szövegábra  Sejtközvetített immunitás (cell mediated immunity, CMI)
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A CD4+ T-sejtek az antigénbemutató sejteknek az MHC2-fehérjéihez kap-
csolt (peptideket) ismerik fel. A folyamat alatt a CD4-fehérje az anti gén be-
mu ta tó sejt MHC2-fehérjéjéhez kapcsolódik járulékos (segítô) molekulaként. 
Az anti gén be mu ta tó sejtekhez kapcsolódó segítô- (CD4+, Th) T-sejtek lim-
fo ki ne ket termelnek. Az elválasztott limfokinek szerint ezeket a sejteket két 
alcsoportra: Th1- és Th2-sejtekre osztjuk. A Th1-sejtekben termelôdô lim fo-
ki nek az ellenanyag-kép zô dés serkentése mellett a sejten belüli kórokozók 
elpusztításában (sejtközvetített immunitásban) nélkülözhetetlenek. A Th2-
bôl kiszabaduló lim fo ki nek az ellenanyagot termelô sejtek tevékenységét 
fokozzák.

CD8+ T-sejt

CD8+ T-sejt   →   antigénbemutató (MHC1) sejt
↓

CD8+ T-sejt   ↔   antigénbemutató sejt
l          m

(limfokinek)                          sejtpusztítás 

A CD8+ T-sejtek az MHC1-fehérjékben foglalt antigéneket ismerik fel, és az 
anti gén be mu tató sejtek MHC1-fehérjéivel társulnak. Ezek – ámbár lim fo ki-
ne ket is termelnek – közvetlenül elpusztítják azt a sejtet, amelyhez az MHC1-
fehérjén keresztül kapcsolódnak. A T-sejtek ellenanyagot nem termelnek.
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HPV ÉS AZ IMMUNRENDSZER KAPCSOLATA  A vírusok és az immunvé-
dekezés kapcsolata még sok részletében felderítetlen, néhány 
alap ve tô folyamata mindazonáltal ismert. Ezekbôl is kiderül, 
hogy a HPV-k az immunrendszert sokféleképp igyekeznek el-
kerülni: 

• A HPV-k nem jutnak a keringésbe. 
• A megtámadt sejteket nem oldják fel, azok nem halnak el 

(nincs necrosis), így gyulladás – az immunfolyamatok soka-
ságát elindító inger – még helyileg sem keletkezik. A fer tô zô-
dött hámsejtek természetes módon, lelökôdéssel pusztulnak el.

• A lelökôdött hámsejtekbôl kiszabaduló HPV-k nem jutnak 
kapcsolatba a vér- és nyirokkeringéssel, a nyirokcsomókkal, 
hogy immunfolyamatokat indítsanak be. 

• A HPV-fertôzött sejtekben az antigént bemutató sejtek mû-
kö dé sé hez olyannyira fontos (a nyiroksejteknek jelzô), ún. 
gyulladáskeltô citokinek (proinflammatory cytokines) alig 
kép zôd nek, ezért a fertôzôdés helyét a nyiroksejtek nem szû-
rik be. A hámsejtekbe hatoló HPV-ket ugyanis a méh nyak-
hám APC-sejtjeinek, a Langerhans-sejteknek kellene felis-
merniük, de ez nem következik be. 

• Hasonlóan nem képzôdnek az 1-es formájú interferonok 
(IFNα, IFNβ), a veszélyes HPV-k ugyanis gátolják az in-
terferont kódoló géneket. A HPV16-E6 és -E7 közvetlenül 
is akadályozza a hámsejtekben az interferonok által kiváltott 
jelátvitelt és az interferon célpontjait képezô géneket.

• Az E5-fehérjék gátolják az MHC1-fehérjék képzôdését, és/
vagy megakadályozzák, hogy azok a sejtfelszínre jussanak. 
Sejtfelszíni MHC1-fehérjék hiányában a sejtpusztító T-sej-
tek nem ismerik fel, ezért nem is pusztítják el a HPV-vel 
fer tô zött sejteket. Az E5-fehérjéknek ez a hatása a kis és a 
nagy kockázatú HPV-knél is megfigyelhetô, az utóbbiaknál 
lényegesen kifejezettebb. 

• HPV-fertôzésnél az ellenanyag-képzôdés csekély, és gya-
korta megkésve – hónapokkal, esetleg évekkel késôbb – 
megy végbe. Ellenanyag a szérumban a HPV-fertôzötteknek 
csak 60%-ban mutatható ki (az ún. szerokonverzió 60%). 
Megmaradó HPV-fertôzéseknél az immunrendszer több el-

lenanyagot képez, mint az átmenetieknél. Az ellenanyagok 
kép zô dé se ugyanazon HPV újrafertôzésével szemben vala-
melyes védelmet nyújt, sôt bizonyos keresztfertôzésekkel 
szemben is. Az idô seb bek ritkább HPV-fertôzôdése fel te he-
tô en a HPV-vel szemben korábban képzôdött ellenanyagok-
nak köszön hetô.

AZ IMMUNFOLYAMATOK ALAKULÁSA RÁKELÔZÔ ELVÁLTOZÁ-

SOKBAN ÉS RÁKBAN  Az immunvédekezés lehetôségei a vírus-
DNS és a sejt kromoszómájának egyesülésével még jobban 
elfojtódnak. Kísérletekben az IFNβ a HPV-ket elpusztítja a 
sejtekben, a kromoszómába ékelôdött HPV-DNS-re azonban 
hatástalan (1). Hasonlóképp az E2-re és az E6-ra bekövetkezô 
T-sejt-válasz is elmarad, vagy rendkívül csekély az ilyen sejtek-
ben (2). Végeredményben, és ez a legfontosabb, a sejtpusztító 
T-sejtek a CIN- és a ráksejteket nem tudják megsemmisíteni. 

ÖSSZEGEZÉS  A HPV-k a szervezetben csak az immunvédekezés 
elkerülésével, visszaszorításával maradhatnak meg, okozhatnak 
betegséget. A HPV a lehetôségek széles mezejét alkalmazza: 
nem kerül a keringésbe, nem oldja, pusztítja el a sejteket, nem 
gyul la dás kel tô, gátolja az immunrendszert riasztó más moleku-
lák kép zô dé sét (citokinek, interferonok stb.), csak az immun sej-
tek nek nehezebben elérhetô, érett hámsejtekben sokszorozódik, 
sokféle immunfolyamatot (T-sejtek, anti gén be mu ta tás stb.) gá-
tol, és az is lényeges, hogy a levált hám sej tek bôl kiszabadult 
vírusok sem találkoznak az immunrendszerrel. 

Az immunvédekezés egyénenként lényegesen különbözhet, en-
nek hátterében a HLA-rendszer sokfélesége (polymorphysmus) 
állhat. 
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