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Az emberi papillomavírus és a rákképzôdés

Idestova 100 éve is elmúlt, hogy megfigyelték: a méhnyakrák 
apácáknál nagyon ritka, míg az örömlányoknál meglehetôsen 
gyakori. Alighanem ez volt az elsô utalás arra, hogy a méh-
nyak rák nemi érintkezéssel terjedô betegség. A feltevést ké sôbb 
vizsgálatok sokasága erôsítette meg, és egyre jobban körvonala-
zódott, hogy ennek hátterében az emberi papil lo ma ví rus (HPV) 
áll. Az ok-okozati összefüggéseket a 80-as években kezdték tu-
dományos módszerekkel is tisztázni. A HPV-k egyes fajtái és 
a méhnyakrák kialakulása közötti kapcsolat tehát régóta ismert, 
mégis meghökkentô az ismereteink robbanásszerû gyarapodá-
sa: a 70-es években még úgy gondolták, hogy csak egyetlen 
HPV-fajta van, és ez idézi elô a nyálkahártyák és a bôr kü lön-
bö zô betegségeit. Tudásunk hihetetlen gazdagodását az elmúlt 
fél évszázadban a DNS-t vizsgáló módszereknek köszönhetjük. 

Ma már könyvtárnyi az irodalma, hogy a méhnyakrák rákelôzô 
állapotaiban (CIN3, adenocarcinoma in situ, AIS) és a már ki-
alakult méhnyakrákok csaknem mindegyikében kimutatható 
a HPV, mindenekelôtt a daganatképzôdésre hajlamosító fajták 
(HPV16/18 stb.), a kis kockázatúak csak többes fertôzôdés ré-
szeként. Az is ismert, hogy a HPV-vel fertôzöttek között sokkal 
gyakrabban keletkezik CIN és méhnyakrák; a kockázati arány 
(RR = 280) olyan nagy, hogy az összefüggés nem lehet véletlen, 
de hiba le he tô ség vagy valamilyen más tényezô hatása sem. Elô-
re te kin tô, sokesetes tanulmányok is bizonyították, hogy a súlyos 
CIN-t mindig megelôzi a veszélyes HPV-k okozta fer tô zés. Ha-
sonlóan, a CIN-re utaló sejteltérések megjelenése elôtt a HPV már 
fel fe dez he tô. A HPV-k kóroki részvételét kisvártatva más rossz-
indulatú daganatokban (szeméremtestrák, hüvelyrák, végbél-, 
vas tag bél rák, hím vesszô rák, szájüregi rákok, a bôr rá kok bizonyos 
formái stb.) is felismerték. Csakhamar nyilvánvalóvá vált, hogy a 
rákot kizárólag a veszélyes kockázatú HPV-k okozhatnak, de az 
is, hogy a vírus önmagában a rák keletkezéséhez nem elegendô. 

A méhnyak rákjának kialakulása – hasonlóan más HPV-függô 
rákokéhoz – lépcsôzetes folyamat: HPV-fertôzôdés → megma-
radó HPV-fertôzöttség → rákelôzô állapot → rák. A rákelôzô 
elváltozásokat is fokozatokra (CIN1-3) bontjuk, ám ez a sza-
kaszolás mesterséges, de gyakorlati jelentôségû. A folyamat 
bármely pontján a vírusfertôzés megszûnhet, úgymond a HPV 
kiürül (clearance), és az elváltozás visszafejlôdhet. 

A RÁKSEJTEK KIALAKULÁSA  A ráksejtek keletkezését a veszé-
lyes kockázatú HPV-k E6-E7 fehérjéinek, a még osztódó hám-
sejtekben be kö vet ke zô, éveken keresztüli, szünet és korlátozás 
nélküli kép zô dé se idézi elô. Eszerint a ráksejt keletkezésének 
két alapfeltétele a veszélyes kockázatú és a megmaradó HPV-
fer tô zés. Ehhez szükséges még, hogy a vírusfehérjék az osztó-

dó sejtekben képzôdjenek, a sejtek ne pusztuljanak el, és ben-
nük kromoszómahibák keletkezzenek. Ennek következtében a 
sejtek genetikai egyensúlya megbomlik, lehetôvé téve további 
gén-kromo szó ma hibák kialakulását. Az E6-E7 fehérjék kor-
látozatlanul majdnem mindig a sejt- és a vírus-DNS összekap-
csolódása miatt képzôdnek, de a genetikai hibák is jószerivel 
ennek utóhatásai. 

A ráksejtképzôdés lépései

nagy kockázatú HPV-fertôzés 
↓

megmaradó HPV-fertôzöttség
↓

az E6-E7 fehérjék korlátozatlan képzôdése a még osztódó hámsejtekben
(a sejt- és a vírus-DNS kapcsolódása, a sejtek halhatatlanná válása)

↓
kromoszómahibák keletkezése (genetikailag bizonytalan sejtek)

↓
további génhibák kialakulása

↓
ráksejtek

A nagy kockázatú HPV-krôl az elsô részben, a maradandó 
HPV-fer tô zés rôl a 114. oldalon olvashatunk. 

A SEJT-DNS ÉS A VÍRUS-DNS KAPCSOLÓDÁSA  A kétféle DNS közvet-
len kapcsolódásakor a körkörös HPV-DNS feltörik, és egy része 
– tehát nem az egész DNS – beépül a sejt DNS-ébe, vé let len sze rû-
en ragadva valamelyik kromoszómához. Szokásosan a szabályo-
zószakaszt és az E6-, E7-géneket tartalmazó DNS-rész egyesül a 
sejt-DNS-sel. Elméletileg a körkörös vírus-DNS bárhol szétvál-
hat, nagyon gyakran mégis az E1-E2 leolvasási keretnél bomlik 
fel, és az E1-E2 DNS-szakasz széthasad. Az E2-gén letörhet, 
elveszhet, károsodhat, és az E2-fehérjék mû kö dé se kiesik, az 
E2-nek az E6-, E7-gének mûködését gátló hatása meg szû nik, 
következésképpen az E6-, E7-fehérjék elszabadultan kép zôd-
het nek. Hasonló következményekkel jár az E1-leolvasókeret 
sérülése, elvesztése is. A sejtmagba épült HPV-DNS elvileg a 
ráksejtek fékezetlen osztódása alatt elveszhet. 

A HPV-re a sejt és a vírus DNS-ének kapcsolódása végzetes, 
mert a sejt DNS-éhez kötött HPV-DNS többé nem íródik át, 
nem ket tô zô dik, sokszorozódik, abból új vírus nem képzôdhet. 
A kapcsolódás a vírusnak tehát nem célja; inkább „balesetnek” 
foghatjuk fel; a nemzetközi irodalomban a „melléktermék” 
(bypro duct) kifejezését olvashatjuk. 

A SEJTEK HALHATATLANNÁ VÁLÁSA  A sejtek megmaradásának, úgy-
mond halhatatlanná válásának (immortalisatio) számos oka van, a 
HPV-k is sokféle hatással igyekeznek ezt elérni. Ezek közül a két 
legfontosabb a sejtvégzet gátlása és a kromoszómavégek óvása. 
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1. A SEJTVÉGZET (APOPTOSIS) MEGAKADÁLYOZÁSA  A nagy kockázatú 
E6-fehérje a p53-molekulákat nemcsak megköti, hanem le 
is bontja, következésképpen a CIN-sejtek nem pusztulnak el, 
annak ellenére sem, hogy az E7-pRb kapcsolódás miatt kelet-
kezett kóros sejtekben a p53-képzôdés fokozott. Ehhez járul 
még a gátló BCL2-fehérjék fokozott képzôdése, mivel a p53-
fehérjéknek a BCL2-gének mûködését gátló hatása elmarad. 
A nem mû kö dô p53-fehérjék és a BCL2-fehérjék is immunszö-
vettani vizsgálattal jól kimutathatók. 

2. A KROMOSZÓMAVÉGEK (TELOMEREK) RÖVIDÜLÉSÉNEK GÁTLÁSA  A sejt-
mû kö dés átalakítása és a tervezett sejthalál gátlása mellett a 
méh nyak rák képzôdéséhez a telomerázok mûködése is szük-
séges. Ebben a telomerázok fehérjerésze a döntô: az emberi 
sejtekben az enzim RNS-szakasza csaknem minden sejtben 
kialakul, de a fehérje-összetevôje, a hTERT, nem. A méhnyak 
lap hám rák jai nak 90%-ában, a CIN3-nak 40%-ában fokozott 
telo me ráz mû kö dést és hTERT-képzôdést állapítottak meg, 
ellentétben az ép méhnyak hámszövetével és a CIN1/2-vel, 
amelyekben egyiket sem lehetett kimutatni (1). Ebbôl arra 
következtethetünk, hogy a CIN–méhnyakrák átalakulásban a 
telo me rá zok mû kö dése lényeges, de a részletek feltárásához 
további vizsgálatok szükségesek. 

GENETIKAILAG BIZONYTALAN SEJTEK  A sejtek genetikai bizonyta-
lanságát (genomic instability) a szerkezeti és/vagy a számbe-
li kro mo szó ma hi bák okozzák; a genetikailag bizonytalan sejt 
tehát szerkezeti/számbeli kromoszómahibákat hordozó sejt. 
A kro mo szó ma hi bák zömében végzetesek, néhány, fôleg a ge-
netikailag alkalmazkodni képes sejtnek, azonban növekedési, 
burjánzási elônyt biztosíthatnak. Ilyenek a ráksejtek. A ráksej-
tek csupán a genetikailag bizonytalan sejtekbôl alakulhatnak. 

Már 100 évnél is több, hogy a rák és a kromoszómahiba összetartozását Theodor 
Boveri elôször felvetette: feltételezte, hogy a sejtben a többletkromoszóma-osztó-
dási zavarokhoz, a sejtek többirányú széthúzódásához (többpólusú sejtek) vezet, és 
kromoszómahiány alakul ki. Ez az ún. Boveri-elmélet. 

Kromoszómahibák a sejtekben könnyen keletkeznek genetikai 
betegségekben (Fanconi-vérszegénység, kromoszómákhoz kö-
tött, recesszív betegségek stb.) szenvedôknél. Elôsegítik külsô 
behatások (dohányzás, mérgezô anyagok, hormon- és sugárha-
tás stb.) is, de a HPV-fertôzések közvetlen következményei is 
lehetnek. Ennek részletei nem ismertek; az immunválasznak, a 
nitrogén-oxidnak, a nitrogén-oxid-szintetáznak és más té nye-
zôk nek is tulajdonítanak szerepet (2). 

A HPV okozta ráksejtekben a kromoszómahibák jobbára a 
sejt- és a vírus-DNS-k egyesülésébôl erednek: a HPV kicsiny 
DNS-töredékének egyesülése a sejtkromoszómával megbontja 
a sejtek genetikai egyensúlyát. Az ilyen sejtek osztódásakor 
mindkét DNS-t tartalmazó utódsejtek is keletkeznek, ezek ge-
netikailag kiegyensúlyozatlanok, bennük különbözô génhibák 
vagy akár nagyobb DNS-károsodások, kromoszómahibák már 
szokásosan elôfordulnak. De az is megesik, hogy a genetikai 
elváltozások csupán sejtosztódási zavar következményei, tehát 

a sejt és a vírus DNS-einek egyesülése nélkül is létrejöhetnek. 
A nagy kockázatú HPV-k E7-fehérjéi a sejtközpont (centro-
soma) osztódását is zavarhatják; a sejtekben több sejtközpont 
(cent ro some overduplication) alakulhat ki, a sejtosztódás kö-
vetkezményes hibáival. Különösen jelentôs az aneu ploi dia 
(egyen lôt len kromoszómaszám), mert még egyetlen kromoszó-
ma elvesztése vagy nyerése is elôszeretettel vált ki a ráksejtek 
kép zô dé sé hez szükséges géneltéréseket. A kromoszómavesz-
tés, -nyerés (aneu ploi dia) a hibás sejtosztódás következménye. 

ÖSSZEGZÉS  A ráksejtképzôdés molekuláris kulcsszereplôi az E6- 
és az E7-fehérjék, ezeknek szabályozatlan képzôdése a még osz-
tódó alapsejtekben. Az E6-, E7-fehérjék hatására a sejtek rende-
zetlenül osztódnak, ugyanakkor a sejthibákat kijavító fehérjék 
mû kö dé se is károsul, és a sejtvégzet folyamata sem érvényesül, 
a sejtek halhatatlanná válnak. Mindez a sejtek genetikai egyen-
súlyát megbontja, genetikai hibák halmozódásával. 

A ráksejteket a HPV nem tudja hathatósan befolyásolni, saját 
szolgálatába állítani, már csak azért sem, mert a HPV-DNS 
rendszerint a ráksejtek DNS-ébe beépült, és mivel a vírus a 
ráksejtekben nem sokszorozódik, a ráksejtek nem fertôznek, 
nem terjesztik a HPV-fertôzést. 

RÁKELÔZÔ ELVÁLTOZÁSOK  A HPV-vel összefüggô rákelôzô ál-
lapotot leginkább a méhnyak laphámrákjánál tanulmányozták, 
a legtöbbet a méhnyak laphámbeli rákosodásáról (cervicalis 
intra epi the lia lis neoplasia [CIN]) tudunk; többnyire ezeket az 
ismereteinket vonatkoztatjuk más rákokra is. 

A CIN1-t a kis és a nagy kockázatú HPV-k is elôidézhetik, az 
utóbbiak gyakrabban. Többségükben a vírusok szokásosan 
sokszorozódnak; ezek nem is tarthatók rákelôzô elváltozásnak. 
A CIN1-eknek csak töredéke alakul CIN2-vé. 

A CIN2-k 50–60%-a sem megy át CIN3-ba, hanem vissza fej-
lô dik. Bizonyos százalékban nem is a nagy kockázatú HPV-
fer tô zés következménye, vagyis a CIN2-átalakulás sem mindig 
rák elô zô rendellenesség. Ezekben a CIN2-kben a HPV-k élet-
folyamata szokványos, a HPV-DNS jószerivel mindig a kro-
moszómáktól függetlenül található a sejtmagban.

A CIN3-má alakuló CIN2-k viszont már tényleges rákelôzô ál-
lapotok, bennük, hasonlóan a CIN3-hoz, a HPV-k életfolyama-
ta megváltozik: a vírus és sejt DNS-e rendre összekapcsolódik, 
az E6-E7 fehérjék folyamatosan képzôdnek a CIN-né vált hám 
egészében, az L1-L2 fehérjék azonban már elvesznek, vagy 
nem is ter me lôd nek, utódvírusok rendszerint nem keletkeznek. 
Minél súlyosabb az elváltozás, annál gyakoribb, hogy a két 
DNS összetapad: CIN3/CIS (>80%), rákoknál pedig 100%-
ban. Jellegzetes még, hogy a vírus már az alapi, a még osztó-
dó hámsejtekben (basalis, parabasalis) kifejezi korai fehérjéit, 
megváltoztatja azok mûködését. Ezek a sejtek nem képesek 
érett hámsejtekké válni, viszont osztódnak, felszaporodnak, 
szövettanilag kimutatható CIN-t hozva létre. Elôrehaladt CIN-
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ben a gén- és a kromoszómahibák is szép számmal kimutatha-
tók, az aneuploidia sem ritka. 

A HPV-fertôzött sejtekben a rákelôzô elváltozások kialakulá-
sához szükséges átalakulások kivétel nélkül csak a megmara-
dó HPV-fertôzöttségnél következhetnek be, elsôsorban mert 
az E6-E7 fehérjék folyamatos, szünet nélküli képzôdése csak 
ezekben lehetséges. Ha az E6-E7 fehérjék képzôdése csökken, 
a CIN visszafejlôdik. A megmaradó HPV-fertôzöttség tehát a 
CIN keletkezésének elôfeltétele, de önmagában nem elegendô. 

A CIN KIALAKULÁSA  A CIN-t különbözô sejthalmazok, kóros 
sejtklónok építik fel, vagyis nem egyetlen sejtbôl, hanem több 
HPV-fertôzött alapsejt osztódássorozatából keletkezik. Ezek 
az osztódássorozatok egymástól függetlenek, nem is feltétle-
nül egyszerre kezdôdnek, és más-más HPV-k következményei 
is lehetnek. Ezt a CIN-ben nagyon gyakran felfedezhetô többes 
HPV-fer tô zés is megerôsíti. Elképzelhetô a felülfertôzés is: a 
CIN kialakulása alatt újabb HPV-fertôzés jön létre, és újabb 
rendellenes sejtklónok keletkeznek. A sejtklónok sokasága ma-
gyarázza, hogy egyazon szövetmintában akár CIN1 és CIN3 is 
elô for dul hat. 

A CIN SÚLYOSBODÁSA  A CIN túlnyomórészt (90–95%-ban) vissza-
fej lô dik, és csak csekély hányada súlyosbodik, lefolyása volta-
képpen a HPV-fertôzéssel párhuzamos: a HPV-k kiürülésével a 
CIN is elmúlik, és fordítva, a CIN megmaradása, súlyosbodása 
csak egyidejû HPV-fertôzésnél lehetséges. A CIN súlyosbodá-
sának tehát a legfontosabb oka a megmaradó nagy kockázatú 
HPV-fertôzés. 

A CIN1–CIN3 átalakulásra kiható egyéb tényezôk is többnyire 
a vírusfertôzéssel kapcsolatosak. A legfontosabbakat a 3. táb-
lázat összegezi. A CIN súlyosbodásában részt vevô tényezôk 

hatása csak közvetett: ezek a sejtek genetikai bizonytalanságá-
hoz vezetnek. A CIN súlyosbodása a gén- és a kromoszómahi-
bák felgyülemlésének következménye. 

CIN–MÉHNYAKRÁK ÁTALAKULÁS  A CIN–méhmyakrák átalakulásá-
ban a HPV – jelenlegi ismereteink szerint – közvetlenül nem 
vesz részt. Sokkal inkább arról van szó, hogy a genetikai egyen-
súly a HPV-módosított alapsejtek szaporodása miatt felborul, 
egyre inkább több és több gén- és kromoszómahibás sejt kelet-
kezik, míg végül kialakul a ráksejt. A kromoszómák károsodá-
sai a sejtmûködést szabályozó gének elvesztéséhez is vezethet-
nek, például a 3-as kromoszóma rövid karjának letörése (ezen 
ugyanis egy vagy több daganatgátló gén is elhelyezkedik), de az 
immunfolyamathoz szükséges gének sérülése, elvesztése sem 
kevésbé fontos. A ráksejt a sejtmûködést szabályozó géneknek 
legalább 4–8 hibáját tartalmazó, az alaphártya áttörésére (invá-
zió) és áttétképzôdésre (metastasis) is képes sejt. Szövettanilag 
a hámbeli rák (carcinoma in situ) és a rák az alaphártya áttöré-
sében különbözik, míg sejtszinten a genetikai hibák számában 
és formájában. A ráksejtek szaporodása további genetikai elté-
rések, kromoszóma-rendellenességek kialakulásához vezet. 

A MÉHNYAKRÁK  A méhnyakrák sejtjeiben a veszélyes HPV-k, 
leginkább a HPV16 és -18, csaknem 100%-ban kimutathatók: a 
HPV16 a méhnyakrákok 50–70%-ban, a HPV18 7–20%-ában 
van jelen, együtt tehát a méhnyakrákok 60–80%-áért felelôsek. 
Utánuk a HPV33, -45 és -31 fordul elô leginkább, ámbár az el-
terjedtségben jelentôs földrajzi különbségek vannak: Ázsiában 
például a HPV16 és -18 után a HPV58, -33 és -52 a leggyako-
ribb. A mirigyrákok felét a HPV16, bô egyharmadát a HPV18 
és hoz zá ve tô le ge sen 6%-át a HPV45 okozza. 

A méhnyakrákok szövettani metszeteiben a genetikai hibák 
sejttani megnyilvánulásai (kóros sejtosztódások, több sejtköz-
pontú sejtek [centrosoma amplificatio] stb.) bôséggel láthatók. 
Több, fôleg háromirányú osztódások a HPV-rákok jellegzetes-
ségei. A kóros sejtosztódások az aneuploidia sejttani, szövetta-
ni megfelelôi. 

Összegezve: a HPV nem törekszik a rák létrehozására; ellen ke-
zô leg a ráksejtekben elpusztul. A rákképzôdés végeredmény-
ben a HPV-fertôzés kisiklása, gén- és kromoszómakároso-
dások felhalmozódásának a következménye. Ez magyarázza, 
hogy a rák kialakulása a HPV-fertôzéseknek ritka eseménye: 
a nagy kockázatú HPV-fertôzéseknek hozzávetôlegesen csak 
1%-a alakul rákká.
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3. táblázat  A CIN és a ráksejtek kialakulását befolyásoló tényezôk 

HPV fajtája 
A rákelôzô állapotok és a rák keletkezésében is a nagy kockázatú HPV fajtája a 
leginkább meghatározó: csak a nagy kockázatúak okoznak rákelôzô elváltozásokat 
és rákot; a HPV16/18 a legveszélyesebb. A négy-öt évig megmaradó HPV16-fer tô-
zô dé sek 40%-ában alakul ki rák. 

Vírusszám
A fertôzést okozó vírusok száma (viral load) és a betegségek formája, viselkedése 
között nyilvánvaló viszony nem állapítható meg: jóindulatú elváltozásokban, sôt 
CIN1-ben is megfigyelték a vírusok nagyfokú felszaporodását. Mindazonáltal, ha a 
kezdeti fertôzéskor sok daganatkeltô vírus – elsôsorban a HPV16 – van jelen (a ví-
russzám nagy), a CIN kifejlôdésének veszélye fokozottabb, viszonyítva a kevesebb 
vírus által okozott (a vírusszám kicsi) fertôzésekhez. A vírusszám jelentôségének 
értékelését a többes fertôzések is nehezítik: a HPV-vizsgálatok 20–30%-ában talál-
ható egy ide jû leg két vagy többféle HPV. Ilyenkor a különbözô vírusok számszerû 
aránya lényegesen különbözhet. 

• HPV-DNS-másolatok száma [copy number])
• E6-, E7-fehérjék mennyisége, formája és állandó képzôdése
• Vírus-sejt DNS egységesülése
• A telomeráz mûködése
• Több sejtközpont (centrosoma) kialakulása




