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ÖSSZEFOGLALÁS

Mai ismereteink szerint a méhnyakrák és rákmegelőző állapotainak kialakulásáért

elsősorban a tartósan fennálló, magas onkogén kockázatú humán papillómavírus (HPV)

fertőzések tehetők felelőssé. A fertőzések jelentős részében – megfelelően érzékeny

módszerrel – egyidejűleg több HPV genotípus jelenléte is kimutatható.

Munkánkban Bonn környékének (Németország) rutin, kockázatfüggő nőgyógyászati

citológiai szűrővizsgálatában résztvevő páciensek folyadék fázisú mintáiból

diagnosztizált HPV koinfekcióit, az átlagos vírus eliminációs időn (≥18 hónap) túl

fennálló azonos genotípusú HPV fertőzéseit és a felsorolt fertőzések mellett észlelt,

hisztológiai diagnosztika során tett morfológiai megfigyeléseinket foglaljuk össze.

Tanulmányunkban meghatározzuk a rutin nőgyógyászati citodiagnosztikában előforduló

többszörös HPV fertőzések gyakoriságát és a különböző vírus genotípusok megoszlását,

valamint az átlagos vírus eliminációs időn túl fennálló HPV fertőzések jellegzetességeit.

Rámutatunk a különböző, víruskimutatásra használt technikák alkalmazása során észlelt

különbségekre, a genotípus meghatározás és a követési idő jelentőségére. Szövettani

mintákban igazoljuk a vírus(ok) jelenlétét a minimális hiszto(cito)morfológiai

elváltozásokat, a diszplasztikus vagy neoplasztikus vonásokat mutató ektocervikális

laphámban és endocervikális mirigyhámban. Bemutatjuk az egyes HPV genotípusok

szöveti eloszlását.

Eredményeink hozzájárulnak a HPV fertőzések biológiai viselkedésének megértéséhez,

segítik tisztázni a patológiában a diagnosztikus tevékenység során észlelt morfológiai

elváltozások és a vírus(ok) oki kapcsolatát.
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I. RÖVIDÍTÉSEK

AIS ................................adenokarcinóma in situ

ADAT1 .........................t-RNS specifikus adenozin-37 deamináz

AEC ..............................amino-etil-karbazol

AP .................................alkalikus foszfatáz

ASC...............................atípusos laphámsejtek

ASCUS..........................atípusos laphámsejtek nem meghatározható okból

ASCH............................atípusos laphámsejtek nem zárható ki HSIL

BAX ..............................BCL-2 asszociált X protein

BIO................................biotin

BCIP..............................bromo-kloro-indoyl-foszfát

BLAST..........................Basic Local Alignment Search Tool

bp ..................................bázispár

CI ..................................megbízhatósági intervallum

CIN................................cervikális intraepiteliális neoplázia

CISH .............................chromogenic in situ hybridization

CSAC-...........................catalyzed signal-amplified colorimetric-

Cy5................................cyanine 5

DAB..............................diaminobenzidin

DIG ...............................digoxigenin

DNS ..............................dezoxiribonukleinsav

E régió/gén....................early (korai) régió/gén

EBV ..............................Ebstein-Barr vírus

EGFR ............................epidermális növekedési faktor receptor

EV .................................epidermodysplasia verruciformis

FAM..............................6-Carboxyfluorescein

FISH..............................fluoreszcens in situ hibridizáció

HBV ..............................hepatitis B vírus

HCV..............................hepatitis C vírus

HC II .............................Hybrid Capture II

HE .................................hematoxilin-eozin
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HPV ..............................humán papillómavírus

HR-................................magas onkogén kockázatú -

HRP...............................horseradish peroxidase

HSIL..............................magas fokú intraepiteliális laphám lézió

IHC................................immunhisztokémia

INNO-LiPA ..................Innogenetics Line Probe Assay

ISH ................................in situ hibridizáció

L régió/gén....................late (késői) régió

LA .................................Linear Array

LBC...............................folyadék fázisú citológia

LCR...............................long control region

LR- ................................alacsony onkogén kockázatú-

LSIL ..............................alacsony fokú intraepiteliális laphám lézió

M1.................................mortality stage 1 / replicativ senescence (elöregedés)

mRNS............................messenger ribonukleinsav

NBT ..............................nitroblue tetrasolium

NCR ..............................nem kódoló régió

OR.................................Odds ratio

Pap ................................Papanicolaou

PBS ...............................phosphate buffered saline

PCR...............................polimeráz láncreakció

PDGF-β .........................platelet derivery growth factor β

pRb................................retinoblasztóma protein

SD .................................standard deviáció

SSC ...............................sodium – sodium-citrate

STD...............................sexually transmitted disease

UR-................................ismeretlen onkogén kockázatú-

URR ..............................upstream regulatory region

VAIN ............................vaginális intraepiteliális neoplázia

WHO.............................World Health Organisation / Egészségügyi Világszervezet
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II. BEVEZETÉS

Több mint harminc éve, hogy világszerte a második leggyakoribb női daganatos

megbetegedést jelentő méhnyakrák [35] és rákmegelőző állapotainak kialakulásában –

egyéb kórokozók mellett – a humán papillómavírus (HPV), mint lehetséges etiológiai

faktor szerepe felmerült [130,131]. Az utóbbi évtizedek kutatásai számos genotípus vo-

natkozásában egyértelműen be is bizonyították a HPV méhnyakrák – kialakulásban be-

töltött szerepét. A HPV méhnyakrák – patogenezisben betöltött szerepének bizonyításá-

ért Harald zur Hausent a Svéd Királyi Akadémia az elmúlt évben a legnagyobb tudomá-

nyos elismerésben részesítette (2008. Orvosi Nobel-díj).

A HPV különböző genotípusai kifejezetten faj- és szövetspecifikusak, életciklusuk szo-

rosan a többrétegű laphám éréséhez kötött. Minthogy a vírusok laboratóriumi körülmé-

nyek között nem vagy csak nehezen tenyészthetők [96], biológiai viselkedésük megha-

tározása elsősorban klinikai megfigyeléseken, epidemiológiai tanulmányokon alapul.

II.1. A humán papillómavírusokról általában

A humán papillómavírusok a Papovavírusok családjába tartozó, kis méretű (55 nm)

vírusok; kettős szálú, cirkuláris, kb. 8000 bázispárból álló DNS-t tartalmaznak. Jelenleg

több mint száz típusuk ismert [25], azonban a vírusgenom nagyságában és szerkezeti

felépítésében a különböző típusok többé-kevésbé megegyeznek.

1. ábra A papillómavírus genom felépítése (Saveria Campo, 2006.)
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Szerkezetileg minden vírusgenom két kódoló és egy nem kódoló régióból áll.

A kódoló szakaszok – E és L régió – géncsoportjai a vírusfertőzés korai és késői fázisá-

ban íródnak le, különböző fehérjék termeléséért felelősek.

Az E (early - korai) régió hat darab, kóroktanilag meghatározó, stop kodon nélküli

„open reading frame” – ből áll (E1-E7), melyek együttesen 4500 bp nagyságúak. Az E1

régió a vírusgenom védelméért felelős, az általa kódolt fehérje – helikáz aktivitása révén

– a vírusreplikációban kulcsfontosságú. Az E2 gén a vírustranszkripciót szabályozza az

E6 régió promoterének gátlásával [36]. Az E4 gén és terméke a vírusreplikáción túl a

vírusok érésében és a fertőzött hámsejtek citokeratin hálózatának feloldásában vesz

részt, leginkább felszíni hámsejtekben expresszálódik [124]. Az E5 fehérje a gazdasejt

számos transzmembrán fehérjéjével és receptorával képes kapcsolatba lépni (pl. EGFR,

PDGF-β), szerepe a fertőzött sejt rosszindulatú átalakulásában azonban vitatott

[70,109]. Az E6 és E7 gének a virális gének leíródásának szabályozásán túl olyan fehér-

jék kódolásáért felelősek, melyek transzformáló hatásúak: a gazdasejt immortalizációját

eredményezik. Mindkét gén (E6,E7) terméke a gazdasejt tumorszupresszor mechaniz-

musaira hat és a sejtciklus – szabályozást károsítja: az E6 onkoprotein a p53 proteinnel

komplexet képezve a p53 fehérje gyors proteolitikus degradációját eredményezi, az E7

fehérje a retinoblasztóma géntermék aktivitását módosítja [19,71], mely által a

sejtproliferáció leállításáért felelős M1 fázis effektorainak inaktivációját idézi elő.

Az L (late - késői) régió a fertőzés késői fázisában termelődő, virális kapszidot felépítő

szerkezeti fehérjék kódolásáért felelős L1 és L2 gént tartalmazza.

Az L1 gén kódolja a 72 egységből álló víruskapszid [49] fő fehérjéjét, az L2 gén a

minor kapszid fehérje kódolásáért felelős. Együttesen kb. 2500 bp nagyságúak [89,126].

Szerkezetét tekintve az L1 gén a leginkább konstans, az általa meghatározott fehérje

erősen konzervatív; a molekuláris módszerek jelentős hányada ezt a tulajdonságot hasz-

nálja fel a vírusfertőzés kimutatására.

A genotípus meghatározás az L1, E6 és E7 gének bázissorrendjének különbözőségén

alapul.

A nem kódoló régió (NCR/LCR/URR) a két kódoló régió géncsoportja (L1-E6) között

helyezkedik el, a vírusgenom replikációját és transzkripciót szabályozó elemeket tar-

talmaz [14]. Nagysága kb. 1000 bp.
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A replikáció és a daganatképződés szempontjából a kódoló régió „korai génjei” – közü-

lük is elsősorban az E6 és E7 gének jelentősek –, melyek ugyan valamennyi HPV asz-

szociált hámelváltozásból kimutathatók, onkogén vírustípusokban csak ezek képesek a

gazdasejt immortalizációjára és neoplasztikus elváltozások előidézésére [134]. Az egyes

vírustípusok E6 és E7 fehérjéinek szerkezeti különbözősége (ebből eredően eltérő p53

és pRb iránti affinitása) magyarázhatja az egyes típusok közötti eltérő onkogén képes-

séget.

Szövetspecificitás alapján a HPV-k tovább csoportosíthatók: 1) epidermodysplasia

verruciformis (EV), 2) nem EV kután HPV-k, 3) mukokután és anogenitális csoportra.

Ez utóbbiba sorolt vírusok a bőr és a nyálkahártyák jellegzetes, jóindulatú vagy rosszin-

dulatú proliferatív hámelváltozásait okozzák: szemölcsöket, papillómákat, mirigy- vagy

laphámrákot idéznek elő. Filogenetikai tulajdonságok és a vírusok által okozott hámel-

változás minősége, karcinómákból való izolálhatóságuk alapján a vírusok különböző

onkogén kockázati csoportokba sorolhatók [79].

Alacsony onkogén kockázatú vírusok (LR-HPV) elsősorban nagyfokú regressziós haj-

lammal jellemezhető kondilomatózus hámelváltozásokból, LSIL léziókból mutathatók

ki, HSIL-ben ill. invazív karcinómákban elenyésző százalékban fordulnak elő [8,122].

LR-HPV típusok: 6,11,40,42,43,44,54,61,70*,72,81,CP6108

(*filogenetikailag magas onkogén kockázatú)

A magas onkogén kockázatú vírusok (HR-HPV) LSIL, HSIL folyamatokból és invazív

karcinómákból is izolálhatók, melyekből – a víruskimutatásra használt módszerek anali-

tikai érzékenységétől függően – szinte 100%-ban kimutathatók.

HR-HPV típusok: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68,73,82,26*,53*,66*

(* valószínűleg magas onkogén kockázatú típusok)

A humán papillómavírusok azon típusai, melyek a korábbi, filogenetikai besorolást [79]

követően újonnan kerültek felfedezésre (pl. IA09, W13B, JC9710) [119] és/vagy transz-

formáló potenciáljuk kérdéses (pl. HPV30, 32, 62, 74, 83/MM7, 84/MM8, CP8304, 91

stb…), az ismeretlen onkogén kockázatú vírusok (UR-HPV) csoportjába sorolandók.
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A méhnyakrák kialakulásának valószínűsége szoros összefüggést mutat a detektálható

vírus onkogén potenciáljával [65,129]. Epidemiológiai megfigyelések támasztják alá,

hogy magas onkogén kockázatú HPV típussal fertőzött nők csak 3-4%-ában alakul ki

méhnyakrák: a rosszindulatú elfajulás mechanizmusában a vírus típusán kívül a pro-

miszkuitásnak, az orális fogamzásgátlók használatának, a dohányzásnak, multiparitás-

nak, az immunrendszer állapotának és számos egyéb tényezőnek, mint kofaktornak is

szerepe van [9,50,52,53,54,102].

II.2. A HPV fertőzés és a rosszindulatú elfajulás kapcsolata

A humán papillómavírusok epiteliotróp tulajdonságuknál fogva páratlan életciklussal

jellemezhetők: bár multipotenciális őssejteket, neuroendokrin sejteket és mirigyhámsej-

teket is képesek fertőzni [33,44,111], teljes vírusreplikáció csak a terminálisan differen-

ciált, érett laphámsejtekben zajlik. A vírusinfekciót követő morfológiai elváltozásokat a

fertőzött hám érettségi állapota befolyásolja.

A vírusfertőzésre a mitotikusan aktív bazális sejtek, a méhnyak transzformációs zónájá-

ban elhelyezkedő metaplasztikus vagy éretlen laphámsejtek a legfogékonyabbak

[132,133]. A vírusok behatolásához a felszíni hám sérülése szükséges.

A vírus receptor – közvetített módon kerül a fertőzött sejtekbe, fehérjeburkának elvesz-

tése után a virális genom a magba kerül. A folyamat molekuláris háttere napjainkban

még nem tisztázott.

A fertőzés kezdeti szakaszában (látens infekció) a vírus a multipotens bazális sejtek

magjában cirkuláris episzóma formájában, alacsony egyedszámban (kb. 50 kópia) van

jelen. A fertőzés ezen szakaszában virionok nem képződnek.

A fertőzés produktív szakaszában a vírus E6 és E7 génjei a bazális és parabazális sejte-

ket osztódásra késztetik. A multipotens bazális sejtek mirigy irányú differenciálódása

esetén a vírusreplikáció sikertelen lesz.

Laphám irányú differenciálódásukat megkezdett (intermedier) sejtekben elkezdődik a

vírus replikációja, a proliferáló sejtekben alacsony egyedszámú, episzomális vírus DNS

található. Az E1, E4, E5 proteinek leíródását követően a felszíni sejtekben késői
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(kapszid) fehérjék termelődnek, komplett virionok képződnek. A víruspartikulák fertő-

zött sejtből való kijutását a vírus E4 proteinje, a sejt citokeratin hálózatának feloldása

révén segíti. A fertőzött sejtek a hám felszínéről leválnak.

A vírusinfekció ezen fázisában a replikálódó vírus saját génleíródásának kontrolljára a

differenciálódó gazdasejt transzkripciós és transzlációs folyamatait használja fel. A ví-

rusgének leíródása szorosan kontrollált és szabályozott, a gazdasejt replikációjával har-

monikus [112].

Produktív fertőzést követően a vírusok spontán eliminálódhatnak. A különböző HPV

típusok eliminációs ideje eltérő – átlagosan 12-18 hónap [61,91] –, a fertőzések döntő

többsége 1-2 éven belül eliminálódik [47,106,127]. Hogy a vírusfertőzések többsége

miért eliminálódik, más részük miért marad fenn és jelent fokozott kockázatot a

méhnyakrák keletkezésének többlépcsős patomechanizmusában, napjainkban pontosan

nem tisztázott az oka. Az eliminációban azonban az immunrendszernek kitüntetett sze-

repe van, hibái növelik a HPV fertőzések megjelenését és időtartamát [31].

Amennyiben a víruselimináció nem következik be (perzisztáló fertőzés), a vírus által

indukált sejtproliferáció, folyamatos sejtosztódás révén megnő a kromoszomális instabi-

litás lehetősége és a kromoszóma töréspontoknak megfelelően a vírus – DNS gyűrűjé-

nek felnyílását követően – lineáris formában beilleszkedik a humán genomba. A beil-

leszkedés során a virális genom az E1-E2 régió között felnyílik, mely az E2 gén

inaktivációját, az általa szupresszált E6 és E7 onkoproteinek fokozott kifejeződését

eredményezi. Az E6 onkoprotein a p53 és BAX gének szabályozásán át megvalósuló

programozott sejthalál ellen hat, szerepe van továbbá a telomerázok aktiválásában és

stabilizálásában, mely az immortalizáció kialakulásának kulcsfontosságú lépése. Az E7

onkoprotein a retinoblasztóma géntermék aktivitását módosítja. Mindkét onkoprotein

(E6,E7) jelátviteli-mechanizmusokban résztvevő tirozin-kinázok és közvetett módon

ciklinfüggő kinázgátlók működését is befolyásolja. (Utóbbi tulajdonságot használjuk fel

a p16INK4a IHC vizsgálat során a diszplasztikus / neoplasztikus sejtek kimutatására.)

A vírusgenom integrációja a daganatképződés többlépcsős mechanizmusának központi

lépése [17,46], azonban a karcinómák és a rákmegelőző állapotok egy részében nem
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integrálódott, extrakromoszomális vírus DNS detektálható [20,30]. Ezen esetekben mu-

tációk figyelhetők meg az E2 protein szerkezetében és represszor funkciójában [10].

II.3. A HPV indukálta hámelváltozások diagnosztikája, víruskimutatás

A női daganatos halálozás mintegy 5%-ért felelős méhnyakrák kialakulásáért elsősorban

a tartós HR-HPV fertőzések felelősek [17,46], azonban a fertőzöttek egy részénél kö-

vetkezik csak be rosszindulatú elfajulás és átlagosan 10-15 év alatt alakul ki invazív

karcinóma [127].

A kórokozó kimutatása, a vírus indukálta diszplasztikus hámelváltozások korai felisme-

rése – intenzív nőgyógyászati szűrővizsgálat során a fokozott kockázati csoportot jelen-

tő nők kiválasztása –, a fertőzés felszámolása csökkentheti a méhnyakrák előfordulását,

javíthatja a daganatos halálozási statisztikát.

II.3.1. Klinikai jellegzetességek, makroszkópos vizsgálatok

A fertőzés gyakorisága ellenére [51,60] a klinikailag észlelhető HPV fertőzések aránya

csekély [72], többségük tünetmentes, és szabad szemmel általában nem észlelhető.

A klinikai gyakorlatban a kóros hámelváltozások felismerését a kolposzkópos vizsgálat

és az egyidejűleg elvégzett ecetsavpróba és a Schiller-féle jódpróba segíti.

A makroszkópos és kolposzkópos vizsgálat során a felszínből kiemekedő növedék for-

májában megjelenő típusos hegyes függöly ritkán látható: ektocervikális előfordulásánál

gyakrabban észlelhető a hüvely és a szeméremtest területén. A HPV okozta hámelválto-

zások általában lapos kondilóma formájában, kolposzkópos vizsgálat során mint ecet-

sav-pozitív, jód-negatív, fehér, sima vagy mikropapilláris / finom göbös hámfelszín,

pontozottság, tagoltság vagy mozaik, esetleg atípusos erezettséget mutató területek for-

májában jelennek meg egy vagy több területen.

II.3.2. Szövet- és sejtszintű vizsgálatok

A makroszkópos eltérést nem okozó HPV indukálta hámelváltozások diagnosztikájában

biopsziás, konizációs és/vagy méheltávolítás során nyert minták szöveti szintű vizsgála-

ta mellett a sejtszintű szűrővizsgálatok jelentősek. A szubklinikai fertőzések és a rák-

megelőző állapotok korai felismerésében George Papanicolaou és Ernest Ayre nevéhez

fűződő exfoliatív onkocitológiai vizsgálat szerepe kiemelkedő, mely során a cervixről
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leválasztott sejtek és egyes sejtalkotók szerkezete és festődése alapján következtetünk a

cervixhám állapotára.

a) A HPV fertőzés citomorfológiája

A nőgyógyászati citológiai szűrővizsgálat elsődleges célja a kóros vagy neoplasztikus

hámelváltozások (Bethesda 2001 – ASC, LSIL, HSIL, karcinóma) kimutatása. Általá-

nosan elfogadott, hogy mind az LSIL, mind a HSIL folyamatok / karcinómák HPV po-

zitívak. A diszplasztikus hámelváltozások csak egy részében (LSIL esetek) láthatók

azonban a HPV fertőzés kórjelző citopatológiai jelei: a Leopold G. Koss nevéhez fűző-

dő koilociták és/vagy a diszkeratociták.

A fertőzöttség tényének megállapítására sem a konvencionális Pap kenet, sem a folya-

dék fázisú citológiai minták (LBC) vizsgálata nem eléggé specifikus és nem eléggé ér-

zékeny: a koilociták LSIL folyamatokban általában fellelhetők [76], HSIL folyamatok-

ban és karcinómákban általában nem fordulnak elő.

A humán papillómavírus a citodiagnosztika ún. szürke zónáját képező, ASCUS-nak

vagy éretlen metaplasztikus hámsejteket tartalmazó ASCH-nak minősített kenetekből –

demográfiai viszonyoktól függően – 40-50%-ban kimutatható. Az ASCUS illetve

ASCH diagnózisát egyértelműen nem kimerítő (minden diagnosztikus kritériumot nem

tartalmazó), gyakran negatívnak véleményezett, minimális citomorfológiai eltéréseket

mutató kenetek egy részében azonban ún. „nem klasszikus” HPV jelek ismerhetők fel.

A HPV fertőzés „nem klasszikus” citológiai jelei: enyhe vagy abortív koilocitózis

[7,101], két- vagy többmagvúság [7,73,82,101], orsó alakú sejtek [7,101] és magok

[7,107], sejtmag - degenerációk [75], többmagvú óriássejtek [23,68], a citoszkeletális

filamentumok kondenzációja [101], keratohialin- és keratohialin - szerű granulumok

megjelenése [101].

A klinikai gyakorlatban a kóros hám kimutatására irányuló kolposzkópos vizsgálat és a

citológia együttesen alkalmazva a rákmegelőző állapotok ~96%-ának kiszűrésére al-

kalmas, a sejttani jelek alapján a HPV infekció jelenléte valószínűsíthető.

A „nem klasszikus” HPV jeleket tartalmazó, minimális eltéréseket mutató citológiai

kenetek ASCUS kategóriába történő besorolása révén a citológiai vizsgálat érzékenysé-
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ge tovább fokozható, különös tekintettel arra, hogy tapasztalatok alapján az ASCUS

diagnózis hátterében enyhe illetve súlyos diszplázia, esetleg karcinóma egyaránt állhat.

b) A HPV fertőzés hisztomorfológiája

Szöveti szintű vizsgálatok során a „kétségbevonhatatlan” HPV fertőzésnek a következő

morfológiai megjelenési formái különíthetők el:

- hegyes függöly: a hám kifejezett papillomatózisa, akantózisa jellemzi típusos

koilociták jelenétével a hám intermedier sejtrétegében, a felszínen gyakran elsza-

rusodással,

- lapos kondilóma: a hám középső vagy felszíni rétegeiben megjelenő koilociták

gyakran diszkeratózissal, keratinizációs jelekkel,

- „tüskés” kondilóma: a lapos kondilóma egy variánsa, a hám felszínén megjelenő

apró, vérerek körül kevés stromát tartalmazó projekciókkal,

- invertált kondilóma: ritkán látható forma, a stromában növekvő hámcsapok, a

cervikális mirigyeket is elfoglaló hámburjánzás. [75]

Szövettanilag a HPV fertőzés „tiszta” morfológiai megjelenési formái mellett a cervix

többrétegű el nem szarusodó laphámjában különböző súlyossági fokkal jellemezhető

diszplasztikus hámelváltozások – intraepiteliális léziók – is megfigyelhetők. Alacsony

onkogén kockázatú HPV típusok elsősorban hámburjánzást, parakeratózist, kondilómát

indukálnak. Magas onkogén kockázatú HPV típusok mellett a jóindulatú proliferatív

hámelváltozásoktól a karcinómáig a morfológiai elváltozások akár teljes spektruma

megjelenhet.

Elsőként a citodiagnosztikában alkalmazott (Bethesda-rendszer), napjainkban a hiszto-

lógiai nevezéktanban is egyre elfogadottabb LSIL és HSIL-ként leírt folyamatok alatt a

HPV által okozott enyhe vagy súlyos sejtcikluszavarok következtében kialakuló olyan

morfológiai elváltozások értendők, melyekre jellemző: a hámot felépítő sejtek

mag/citoplazma arányának növekedése, a magok fokozott festődése, az emelkedett

mitotikus aktivitás, atípusos mitózisok jelenléte, éretlen hámsejtek megjelenése és a

laphám dezorganizációja.
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A HPV hatására ismét osztódásra kényszerített posztmitotikus laphámsejtekben megje-

lenő koilocitás atípia [74] megfelel az enyhe diszplázia vagy a Richart-féle klasszifiká-

cióban a CIN1 fogalmának, napjainkban az LSIL elnevezésnek.

Amennyiben a celluláris differenciációjukban megzavart, immortalizált sejtek az aktív

vírusinfekcióra jellemző mag vagy citoplazmális eltéréseket nem vagy csak részben –

abortív formában – mutatják [103], fenotípusukban közepesen súlyos (CIN2) vagy sú-

lyos fokú (CIN3) diszplázia vagy karcinóma in situ (CIS) jellegzetességeit hordozzák,

az elváltozásokat HSIL-nek nevezzük.

2. ábra A HPV fertőzés cito-és hisztomorfológiája és nevezéktana

c) Immuncitokémia és immunhisztokémia

A humán papillómavírusok kimutatásának egy lehetséges módja a citológiai preparátu-

mokon vagy formalin fixált, paraffinba ágyazott szövetminták metszetein elvégzett L1

kapszid immuncito(hiszto)kémiai vizsgálat, mely elsősorban produktív fertőzések kimu-

tatására alkalmas: az LSIL esetek 50-80%-ában mutat pozitivitást. A HPV

immuncito(hiszto)kémiai kimutathatósága a diszplázia fokával fordítottan arányos [95].
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II.3.3. Ultrastrukturális vizsgálatok

A HPV kimutatásában az általános vírusdiagnosztikában alkalmazott ultrastrukturális

vizsgálatok szerepe csekély. Elektronmikroszkóppal csak teljes virionok azonosíthatók

[16,45,95], melyek – általában magas egyedszámban – produktív fertőzés esetén kép-

ződnek. Az episzomális vagy integrált HPV DNS-t tartalmazó mintákból a vírus elekt-

ronmikroszkópos vizsgálattal nem mutatható ki.

II.3.4. Molekuláris szintű vizsgálatok

A HPV fertőzés igazolására a vírus által okozott cito-vagy hisztomorfológiai eltérése-

ken túl a vírus kimutatása is szükséges. A vírusdetektálás meghatározó jelentőségű: 1. a

cervixen kolposzkóppal nem látható, negatív citológiai vizsgálati eredményeket hozó

látens és friss, korai fertőzések felderítésében, 2. a fertőzés természetes lefolyásának

követésében, 3. terápiás beavatkozást igénylő kóros hámfolyamatok esetén a kezelés

hatékonyágának megítélésében, 4. a már hazánkban is működő preventív vakcináció

hatékonyságának megítélésében.

Víruskimutatásra elsődlegesen molekuláris biológiai módszerek használatosak, melyek

fajlagossága és érzékenysége messze meghaladja az elektronmikroszkópos és

immuncito(hiszto)kémiai vizsgálatokét: látens fertőzések és integrált vírusgenom kimu-

tatására is alkalmasak.

A molekuláris szintű vírusdetektálásra alkalmazott módszerek tárháza széles: a DNS

vagy RNS alapú, targetamplifikációs (PCR) és jelamplifikációs (Hybrid Capture

System) módszerek alkalmazásán túl filter (Southern blot) vagy in situ hibridizációs

módszerek is használatosak. Az amplifikációval működő rendszerek szintén változato-

sak: vírusazonosításra más-más primereket használnak, különböznek az alkalmazott

primerek számában és a detekciós technikákban.

A rutin diagnosztikában világszerte legszélesebb körben az oldatban történő hibridizálás

(HC II teszt) illetve a polimeráz láncreakció terjedt el, mely utóbbi – tekintettel érzé-

kenységére /HC II teszt 5000 víruskópiát, míg a PCR átlagosan 1-400 víruskópiát is

detektál/, a pontos típus, típuson belüli variánsok meghatározásának lehetőségére, eset-

leges mutációk kimutathatóságára – a HPV kutatás „arany standard” módszere.
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II.4. A humán papillómavírus fertőzések epidemiológiája

Tudományos kutatások igazolják, hogy a HPV fertőzés és a cervikális laphámkarcinóma

kialakulása között szorosabb a kapcsolat, mint pl. az idült HBV ill. HCV fertőzés és a

májsejtrák vagy az EBV és a Burkitt-limfóma kialakulása között, így a HPV fertőzés

epidemiológiájával foglalkozó leíró-, retrospektív-, és követéses vizsgálatokon alapuló

tanulmányok egyben a méhnyakrák és rákmegelőző állapotainak gyakoriságát is tükrö-

zik.

A humán papillómavírus fertőzések kimutatására alkalmazott molekuláris biológiai

technikák elterjedése alapján vált nyilvánvalóvá, hogy a fertőzés prevalenciája meglehe-

tősen magas, a vírusok az átlag népesség mintegy 20%-ában kimutathatók. A fertőzés

előfordulási gyakorisága legalacsonyabb azon nők körében, akiknek még nem volt

szexuális kontaktusuk [32,59,94,125], míg a szexuálisan aktív nők 50-90%-a egy vagy

több vírussal fertőzött [3,24,58,97,104].

Egy nő HPV fertőzés iránti fogékonyságát és közvetve méhnyakrák veszélyeztetettségét

– szexuális partnereinek számán túl – férfi partnerének promiszkuitása (ún. „male

factor”) is befolyásolja [9,50,52,53,54,102].

A fertőzés kontagiozitási indexe 50-85%. Becslések szerint a szexuálisan aktív férfiak

és nők fele élete folyamán legalább egyszer fertőződik HPV-vel, legújabb megfigyelé-

sek alapján a nők 80%-a 50 éves korig minimálisan egyszer HPV-t „szerez” [59,81].

A genitalis HPV infekciók száma a szexuális életkor kezdetén – fiatal, 25 év alatti nők-

ben – a legmagasabb, ezen fertőzések jelentős része azonban átmeneti (1-2 éven belül

eliminálódik [2,3,39,47,63]), a prevalencia az életkorral fordított arányban változik

[34,83,98]. Az incidencia csúcsa 16-25 év közé tehető, 35-40 éves korra a nők keve-

sebb, mint 10%-ában mutatható ki a vírus [98,99]. A fertőzöttek néhány százaléka

azonban továbbra is HPV DNS pozitív marad (tartós infekció). Idősebb életkorban a

fertőzések általában tartósak [98], ezen nők esetében a fertőzések valószínűleg látens

formában megmaradnak [106].
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A tartós fertőzésekben magas onkogén kockázatú vírustípusok előfordulása gyakoribb

[39]. A fertőzés fennmaradását a dohányzás, multiparitás, orális fogamzásgátlók szedé-

se, idült gyulladások és az együttesen fennálló STD-k, a tápláltság is befolyásolják

[100], melyek mint társtényezők a méhnyakrák kialakulásában is jelentősek.

A magas onkogén kockázatú vírusok előfordulási gyakoriságát tekintve a HPV16-os a

leggyakoribb – a karcinómák több mint 50%-ában kimutatható –, melyet sorrendben a

HPV18 (15%), HPV45 (10%), HPV31 (5%) típusok követnek [8,42,67,100].

A HPV16, HPV18 típusok jelenléte rosszabb kórjóslattal társul, az ilyen fertőzések

hosszú lefolyásúak. A HPV16 elszarusodó laphámkarcinómákból, a HPV18 elsősorban

cervikális adenokarcinómákból izolálható és agresszívebb biológiai viselkedéssel társul

[12]. A HPV18 típusnak szerepe van kissejtes neuroendokrin karcinómák kialakulásá-

ban is. Az alacsony onkogén kockázatú vírusok közül a HPV6 és HPV11 detektálhatók

nagyobb gyakorisággal. Az egyes típusok előfordulása azonban földrajzilag eltérő.

Epidemiológiai tanulmányok igazolják, hogy a HPV fertőzés az egyik leggyakoribb

szexuálisan terjedő betegség [51,60], így megelőzésében – közvetve a méhnyakrák és

rákmegelőző állapotainak megelőzésében, esetlegesen a már kialakult rosszindulatú

daganatos megbetegedések kezelésében – a napjainkban már forgalomban lévő

profilaktikus és a kifejlesztés alatt álló terápiás vakcináktól várhatók számottevő, daga-

natos morbiditást és mortalitást egyaránt csökkentő eredmények.

A HPV fertőzések 20-40%-ában azonban egyidejűleg több vírus jelenléte is kimutatható

[40]. A többszörös fertőzések előfordulása – a monoinfekciókhoz hasonlóan – elsősor-

ban fiatalabb nőkben gyakori, azonban az életkorra, előfordulási gyakoriságra, típusel-

oszlásra és kórjóslatra vonatkozó megfigyeléseket illetően megoszlanak az irodalmi

vélemények [21,37,43,64]. Az eltérő vélemények hátterében a vizsgált népesség külön-

bözősége (változatossága) mellett a vírustípusok eltérő földrajzi előfordulása, a vírus-

kimutatásra alkalmazott módszerek eltérő analitikai érzékenysége állhat.

Mindezek következtében a többszörös fertőzések napjainkban is a HPV kutatás kritikus

területét képviselik és a tudományos érdeklődés középpontjában állnak.
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III. CÉLKITŰZÉSEK

Németország Bonn régiójának nőgyógyászati, kockázatfüggő rákszűrő program-

jában szisztematikusan vizsgált és kontrollált páciensek vizsgálati eredményeinek sta-

tisztikai elemzése és szövettani mintáik újraértékelése során a következő kérdésekre

kerestük a választ:

III.1. A többszörös HPV fertőzések epidemiológiája

a) A vizsgáltak körében milyen a többszörös HPV fertőzések gyakorisága és a

genotípusok megoszlása?

b) Az azonosítható különböző HPV genotípusok számát illetően észlelhetők-e

különbségek a víruskimutatásra használt technikák között?

c) Tapasztalható-e epidemiológiai különbség a vizsgált, fertőzött személyek

életkorcsoportjaiban?

III.2. Tartósan fennálló azonos genotípusú HPV fertőzések jellemzői

a) Milyen citológiai és hisztológiai elváltozásokkal jellemezhetők az átlagos ví-

rus eliminációs időt biztosan meghaladó, tartósan azonos genotípusú vírus-

fertőzések?

b) A fertőzés időtartamát illetően láthatók-e genotípus különbségek?

c) Milyen különbségek mutatkoznak mono- és többszörös fertőzésekben?

III.3. Hisztomorfológiai elváltozások és víruskimutatás igazolt többszörös HPV

fertőzésekben

a) Milyen szövettani elváltozások azonosíthatók többszörös HPV fertőzések-

ben?

b) Szöveti szinten igazolható-e a humán papillómavírusok jelenléte?

c) Szöveti szinten relokalizálhatók-e a különböző genotípusok, illetve milyen

ezen genotípusok eloszlása és fizikai státusza?
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IV. ANYAG ÉS MÓDSZEREK

IV.1. ÁLTALÁBAN

A PTE Pathológiai Intézet és a németországi Institut für Pathologie Bonn-Duisdorf

munkatársai között évek óta fennálló nemzetközi tudományos kapcsolat révén Intéze-

tünk – onkohematológiai konzultációs és kutatási tevékenységen túl – részt vesz olyan

klinikai megfigyelésekben és kutatásokban is, amelyek célja a HPV típus - specifikus

kimutatása.

a) Citológia: vizsgált népesség és preparátumok

Az Észak-Rajna-Vesztfália tartomány nőgyógyászati magánrendelőiből évente kb.

31000 páciens, átlagosan 50000 hagyományos és folyadék fázisú (PreserveCyt

Solution) mintája érkezik citológiai szűrővizsgálatra. A folyadék fázisú mintákból

ThinPrep 2000 processzorral (ThinPrep; Cytyc Corp., USA) vékony rétegű preparátu-

mok készülnek. A preparátumok festése hagyományos Papanicolaou festéssel történik.

A citológiai állásfoglalás, a Németországban szabványként használt, módosított Mün-

cheni II. Citológiai Klasszifikáció alapján történik, mely a Bethesda 2001 terminológiá-

nak megfelelően is átalakításra kerül (1. táblázat).

1. táblázat A módosított Müncheni II. Citológiai Klasszifikáció és a Bethesda Klasszifikáció
kapcsolata

Müncheni II. Klasszifikáció Bethesda 2001

Pap I-II Kóros hámelváltozás nem azonosítható

Pap IIw* ASCUS és/vagy HPV infekció „nem-klasszikus“ jelei

Pap III** ASCH és AGUS

Pap IIID LSIL; HSIL

Pap IVa HSIL

Pap IVb HSIL / mikroinvazív karcinóma

Pap V Invazív karcinóma

* Pap IIw (w = wiederholen/ismétlés): a Müncheni II. Klasszifikációban nem hivatalos, a citológiai
gyakorlatban azonban általánosan elterjedt forma
** Pap III: ASCH és AGUS kategóriát is magába foglaló kategória, azon esetek, melyekben súlyos
diszplázia vagy karcinóma biztonsággal nem zárható ki

Valamennyi ≥ ASCUS-nak minősített kenet citopatológus által felülvizsgált.
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Kórosnak véleményezett citológiai lelet esetén a kockázat vezérelt szűrési és ellátási

„Bonn-protokoll” (3. ábra) alapján kiegészítő vizsgálatok történnek.

Kórosnak véleményezett konvencionális Pap kenet esetén folyadék fázisú mintavétel és

egyidejűleg HPV tipizálás javasolt. (Negatív citológiai vélemény esetén illetve a páci-

ens kérésére egyéni finanszírozással történik HPV meghatározás.)

Kockázat vezérelt cervikális rákszűrés
(Bonn-Protokoll)

Citológia (ThinPrep)

≥ ASC-US/ HPV-jelek +

HPV DNS teszt (PCR)

HPV DNS +

HPV tipizálás

HR-HPV DNS +

DNS citometria

aneuploidia

Kolposzkópia, célzott biopszia

3. ábra A „Bonn-protokoll”

b) Humán papillómavírus kimutatás

1) PCR-alapú HPV DNS kimutatás és genotipizálás szekvenálással

PCR alapú vizsgálatokhoz a folyadékfázisú citológiai minták maradékából QIAamp

DNA Mini Kit (Qiagen GmbH, Hilden, Németország) alkalmazásával történik DNS

izolálás.

A HPV DNS meghatározás MY09/MY11 és GP5+/GP6+ kettős konszenzus

primerpárral végzett hagyományos PCR amplifikációval egybekötött automatizált DNS-

fragmentum analízissel történik. Röviden: kezdeti denaturáció 94°C-on 5 perc, a kettős

szálú DNS első denaturáló lépése 94°C-on 20 másodperc, primerkötődés 39°C-on

(GP5+/GP6+) illetve 55°C-on (MY09/MY11) 20 másodperc, majd lánchosszabbítás

72°C 40 másodperc. Az amplifikálás lépései 40 cikluson keresztül zajlanak, a végső

extenzió 72°C 5 perc. A PCR termékek tisztítása a gyártó utasításainak megfelelően
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High Pure PCR termék tisztító kit (Roche Diagnostics, Mannheim, Németország) al-

kalmazásával történik. A PCR amplifikáció során pozitív belső kontrollként a humán-

béta globin gén, negatív kontrollként desztillált víz szolgál. HPV pozitivitás esetén a

szekvencia-meghatározás BigDye Terminator szekvenáló kit (Applied Biosystems,

Forster City, CA) és ABI Prism 310 szekvenáló automatával (Applied Biosystems,

Forster City, CA) végzett DNS-szekvencia analízissel történik.

A nyert szekvenciák a BLAST program (Blast, Pittsboro, NC) segítségével a

„GenBank” adatbázis vírusszekvenciáival kerülnek összehasonlításra [110].

A HPV-típusok kockázati csoportba sorolása Munoz és de Villiers után filogenetikai és

epidemiológiai klasszifikáció alapján történik [25,79].

2) HPV típus - specifikus PCR

Csak többszörös infekció esetén, HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33 és 51-es típus kimutatására,

FAM jelölt primerekkel van der Brule és mtsai ajánlását követve [117] kisebb módosí-

tásokkal [110] kerül alkalmazásra. A PCR termékek analízise fluoreszcens kapilláris

elektroforézissel történik.

3) Roche Linear Array genotipizáló teszt

A Linear Array HPV (LA HPV) genotipizáló teszt (Roche Diagnostics, Mannheim,

Németország) a vírusgenom L1 gén 450 bp-nyi szakaszának PCR amplifikációját köve-

tő nukleinsav hibridizáció révén 37 anogenitális típusú HPV (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33,

35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

73, 81, 82, 83, 84, IS39, valamint CP6108 típusok) egyidejű kimutatását teszi lehetővé.

PCR reakcióhoz szükséges humán és HPV DNS izolálása a folyadék fázisban citológiai

vizsgálatra érkező minták maradékából AmpliLute Liquid Media Extrakciós Kit segít-

ségével történik.

A PCR reakcióhoz 25 μl LA HPV Master Mix, valamint 10 μl DNS szükséges. A

Master Mix a 37 HPV-törzsnek, valamint a pozitív kontrollként használt humán β-

globin génnek megfelelő primereket tartalmaz. A PCR ciklusok paramétereinek beállí-

tása a gyártó utasítása alapján történik. A denaturált PCR termékek – hibridizációs puf-

fert és felszínén HPV, illetve humán β-globin gén szondacsíkokat tartalmazó –

genotipizáló tálcára kerülnek. A biotinilált PCR-termékek csak akkor hibridizálnak az

oligonukleotid szondákhoz, ha tartalmazzák azok komplementer szekvenciáját.
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A hibridizáció és kimutatás az ajánlott LA protokoll szerint, a LA HPV genotipizáló

csíkok interpretációja manuálisan, HPV referencia útmutató alapján történik.

4) INNO-LiPA HPV genotipizáló v2 teszt

Az INNO-LiPA HPV genotipizáló v2 teszt (INNOGENETICS GmbH, Heiden) segítsé-

gével 24 HPV-törzs (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56,

58, 59, 66, 68, 70, valamint 74 típusok) kimutatása lehetséges az amplifikált HPV L1-

régió membránhoz rögzített oligonukleotidokkal történő hibridizációja révén. A PCR

reakcióhoz 3 µl tisztított DNS szükséges. Az INNO-LiPA membráncsíkok PCR termé-

kekkel történő inkubációja, további feldolgozása, valamint kiértékelése a gyártó előírá-

sai alapján történik minden vizsgálat során megfelelő negatív és pozitív kontrollok al-

kalmazásával.

5) PapilloCheck teszt

A PapilloCheck teszt (Greiner Bio-One GmBH, Frickenhausen) a HPV genom E1 gén

kb. 350 nukleotidból álló szegmensének amplifikációt követő kimutatásán alapul. A

módszer 24 HPV-típust képes kimutatni: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 45, 51,

52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 és 44/55 (ez utóbbi kettőt megkülönböztetni nem

tudja). A vizsgálat során a gyártó ajánlásának megfelelően a specifikus primereket va-

lamint az ADAT1 humán génre, mint pozitív belső kontrollra, specifikus primereket

tartalmazó PCR-elegyhez 3 µl tisztított DNS szükséges. Az emberi ADAT1 gén felsok-

szorozása és Cy5 fluoreszcens jelölése is a PCR reakció során történik.

A PCR termék a PapilloCheck DNS-chip felszínéhez rögzített DNS szondákkal hibridi-

zációra kerül. A hibridizációt követő mosás után a chip leolvasása CheckScanner

(Greiner Bio-One) műszerrel 532 nm illetve 635 nm gerjesztési hullámhosszon történik.

Az adatok értékeléséhez CheckReport analízis szoftver szükséges.

c) Szövettani vizsgálat

Mikroszkópos vizsgálatra formalinban fixált, paraffinba ágyazott mintákból rotációs

mikrotommal 4μm vastag, hagyományos HE festett metszetek készülnek.

A szövettani diagnózisok alapjául a WHO (1975) klasszifikáció és a Richart-féle CIN

klasszifikáció szolgál.
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IV.2. RÉSZLETESEN

Az általános részben ismertetett vizsgálatokban érintett személyeket, életkorukat és

életkorcsoportjukat*, a citológiai és hisztológiai vizsgálatok számát, idejét és eredmé-

nyét, az azokhoz tartozó, HPV DNS kimutatásra és tipizálásra használt módszereket, a

vizsgálatok eredményét (pozitivitás, gyenge pozitivitás, negativitás), az azonosított

HPV típus(oka)t, azok filogenetikai és epidemiológiai csoportosítás alapján vett kocká-

zati típusát, a fertőzés jellegét (mono- vagy többszörös infekció), a többszörös infekciók

mintázatát (2, 3, 4, 5, 6, 7 vírustípus együttes előfordulása), a víruskombinációkat, kó-

dolt, statisztikai analízisre alkalmas formában táblázatban rögzítettük.

* A vizsgált populációt életkor alapján hat nagy csoportba soroltuk (<24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 és

>65 év), illetve további két csoportot is létrehoztunk, melyek esetén a határt 30 év jelentette (<30 és

>30 év).

A vizsgálati periódus végén – klinikai észrevételek okán – 63 mintán retrospektiv, má-

sodik molekuláris szintű vizsgálatot végeztünk. A korábbi leletekhez képest – eltérő

vizsgálati eredmény esetén – az „új vizsgálatok” eredményeit rögzítettük, a leleteket

korrigáltuk.

IV.2.1. A többszörös humán papillómavírus fertőzések epidemiológiája

a) A vizsgált személyek és a vizsgálati minták kiválasztása

A vizsgálati időszakban – 2000. márciusa és 2007. augusztusa között – 8090 nő 11971

HPV DNS vizsgálata történt. Többszörös fertőzésnek tekintettük, ha adott mintában – a

víruskimutatásra alkalmazott aktuális módszerrel – egyidejűleg kettő vagy több HPV

genotípus jelenléte volt igazolható.

A kritériumnak megfelelően 489 nő 592 mintáját szelektáltuk.

A szelekcióra vonatkozó általános jellemzőket a 4. ábra demonstrálja.
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4. ábra HPV DNS vizsgálatban szereplő páciensek és vizsgálati eredményeik
* pozitív HPV teszt minimum egy alkalommal, **valamennyi vizsgálat során negatív

b) HPV DNS kimutatásra és genotipizálásra alkalmazott technikák

Az általános fejezetben ismertetett technikák közül kettős konszenzus primerpárral vég-

zett PCR és szekvenálás módszerrel 166, típus-specifikus PCR technikával 138, Linear

Array alkalmazásával 194, INNO-LiPA alkalmazásával 33, PapilloChek technika hasz-

nálatával 61 mintát vizsgáltunk.

c) Citológia

A kiválasztott 489 többszörös vírusfertőzött nő 592 HPV DNS vizsgálatával párhuza-

mosan 589 esetben történt citológiai vizsgálat.

Három esetben HPV meghatározással egyidőben citológiai vizsgálat nem történt (privát

finanszírozás).

A citológiai minták feldolgozására és minősítésére vonatkozó jellemzők az általános

részben kerültek ismertetésre.

Egyszer vizsgált
3737 teszt / nő

HPV neg.
2281 teszt/nő

Többször vizsgált
841 teszt/ 366 nő

Többször vizsgált
5176 teszt/ 1770 nő

Vizsgálati csoport
8913 teszt / 5507 nő

HPV poz.*
2563teszt/1324 nő

nő

HPV neg.**
2590 teszt/446 nő

HPV poz.
1436 teszt/nő

Nem genotipizált
307 minta / nő

Genotipizált
1129 minta / nő

Genotipizált
1863 minta / 1002 nő

Egyszer vizsgált
2217 teszt/nő

20 teszt/nő kizárva:
nem megfelelő

DNS

Nem genotipizált
700 minta / 322 nő

HPV monoinfekció
909 minta / nő

multiplex HPV infekció
212 minta / nő

multiplex HPV infekció
380 minta / 277 nő

HPV monoinfekció
1483 minta / 725 nő

Negatív kontroll csoport
3058 teszt / 2583 nő

23 minta kizárva:
elégtelen DNS

HPV DNS teszt
2000. március – 2007. augusztus

11971 HPV DNS vizsgálat/ 8090 nő
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d) Szövettan

A 489 többszörös HPV fertőzött nő közül 127 (26%) esetében történt hisztológiai vizs-

gálat. A direkt biopsziás és/vagy konizációs és/vagy méheltávolításból származó minták

feldolgozása szabvány kórszövettani protokollok szerint történt.

e) Statisztikai analízis

A kódolt formában tárolt vizsgálati eredményeket Windows SPSS (12.0 verzió) statisz-

tikai szoftver programcsomag segítségével vizsgáltuk.

Valamennyi többszörös vírusfertőzés esetén életkorcsoportra, citológiai vizsgálati

eredményre, szövettani diagnózisra és a víruskimutatásra használt módszerre nézve tí-

pus-specifikus HPV prevalencia meghatározás történt. Leíró statisztika alkalmazásával

a gyakoriságot és prevalenciát darabszámban és százalékos formában, az egyéb paramé-

tereket átlag és szórás meghatározásával, 95%-os megbízhatósági intervallum feltűnte-

tésével fejeztük ki. Az adatok vizsgálata során az eltéréseket szignifikánsnak tekintet-

tük, ha p<0,05.

IV.2.2. Tartósan (≥ 18 hónap) fennálló azonos genotípusú HPV fertőzések

a) A vizsgált személyek kiválasztása

A tanulmány ezen fázisában a 7,5 év során rendszeres szűrővizsgálaton résztvett 2136

személy közül a következő kritériumok alapján szelektáltunk:

- a vizsgálati periódusban a citológiai folyadék fázisú minták maradékából minimá-

lisan 2 alkalommal történt HPV DNS meghatározással párhuzamosan genotipizá-

lás is,

- a genotipizálás eredményei alapján azonos genotípussal történt fertőzést észlel-

tünk,

- az azonos genotípussal történt HPV fertőzés időtartama 18 hónapnak vagy azt

meghaladónak bizonyult.

A szelekciós kritériumoknak 100 nő felelt meg.

A szelekció általános jellemzőit az 5. ábra foglalja össze.
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5. ábra HPV DNS vizsgálatban szereplő páciensek és vizsgálati eredményeik
* pozitív HPV teszt minimum egy alkalommal, ** valamennyi vizsgálat során negatív

b) HPV DNS kimutatás és genotipizálás

Az általános részben tárgyalt molekuláris biológiai módszerek közül kettős primerpárral

végzett PCR és szekvenálás módszerrel 236, típus-specifikus PCR-rel 95, INNO-LiPA

teszt alkalmazásával 10, Linear Array teszttel 34, PapilloChek teszt segítségével 40

mintát vizsgáltunk (n = 415).

Az azonosított vírusok kockázati csoportba sorolása az általános részben leírtaknak

megfelelően történt.

c) Citológia

A citológiai minták feldolgozására és értékelésére vonatkozó jellemzők az általános

részben kerültek ismertetésre.

A 100 kiválasztott páciens első pozitív HPV tesztjéhez tartozó citológiai vizsgálati

eredmény illetve az azonos genotípusú fertőzés időszakának végéhez (egyes esetekben a

HPV DNS teszt
2000. március – 2007.augusztus

11971 HPV DNS analízis / 8090 nő

Egyszeri vizsgálat
5954 teszt/nő

Többszöri vizsgálat
6017 teszt / 2136 nő

HPV DNS poz.*
2563 teszt / 1324 nő

HPV DNS neg.**
3171 teszt / 812 nő

23 teszt kizárva:
elégtelen DNS

Nem genotipizált
700 teszt / 322 nő

Genotipizált
1863 teszt / 1002 nő

≥2 Genotipizálás
1402 teszt / 541 nő

Típus-specifikus perzisztálás
1119 teszt / 406 nő

≥ 18 hónap típus-specifikus perzisztálás
415 teszt / 100 nő
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vizsgálati periódus végéhez) tartozó citológiai eredmény feltűntetése mellett és annak

függvényében további 3 kategóriát képeztünk:

i) citológiai státusz romlásával járó esetek (további két alcsoport: progresszió LSIL-be

vagy HSIL-be),

ii) citológiai státuszában javulással jellemezhető esetek (további két alcsoport: regresz-

szió ASCUS-ba vagy LSIL-be),

iii) változatlan citológiai képpel járó esetek.

d) Szövettan

A vizsgálati időszakban, a kiválasztott 100 páciens közül 46 (46%) esetében történt

hisztológiai mintavétel vagy az azonos genotípussal történt tartós fertőzés időtartama

alatt vagy annak végén.

A szövettani minták biopsziás, konizációs, méheltávolítás során nyert mintákból vagy

hüvelyi kimetszésekből származtak.

A szövettani mintákra vonatkozó általános jellemzőket az általános részben ismertettük.

e) Statisztikai analízis

Az adatok statisztikai elemzéséhez Windows SPSS (12.0 verzió) szoftver programcso-

magot használtunk. A vizsgálati eredményeket, gyakoriságot, prevalenciát – leíró sta-

tisztika alkalmazásával – darabszámban és százalékban, a vizsgáltak életkorát, az egyes

vizsgálatok számát, az azonos genotípusú fertőzés időtartamát átlag és szórás meghatá-

rozásával, a citológiai progressziót 95%-os megbízhatósági intervallum mellett esélyhá-

nyados meghatározásával tüntettük fel.

A 30 évnél fiatalabb ill. idősebb, romló citológiai státuszú páciensek esetében

logisztikus regresszió alkalmazásával – 95%-os konfidencia intervallum mellett – esély-

hányados meghatározást végeztünk. Az eredmények összehasonlítására Fisher-féle eg-

zakt próbát alkalmaztunk. Az eltéréseket szignifikánsnak tekintettük, ha p<0,05.
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IV.2.3. Többszörös humán papillómavírus fertőzés mellett észlelt hisztomorfológiai

elváltozások spektruma – víruskimutatás

A. Cervikális laphámban és mirigyhámban észlelhető szöveti jelenségek

a) Vizsgálatban részt vevő személyek és mintáik

A tanulmány ezen részében a vizsgálati időszakban citológiai mintáikból molekuláris

biológiai technikával igazolt és genotipizált többszörös HPV fertőzött 127 pácienstől

származó szövettani minták (5. táblázat) közül 93 konizációs és 4 méheltávolításból

származó preparátumot (n=97) értékeltük. Harminc páciens esetében a szövettani diag-

nózis felállítása biopsziás mintából történt, melyeket a részletes hisztológiai elemzésből

(reprezentativitási okokból) kizártunk (2. táblázat).

2. táblázat A hisztológiai minták szelekciójára vonatkozó jellemzők (n=127)

Hisztológiai vizsgálat

Diszplázia nélkül Diszplázia Laphámkarcinóma Összesen

Minta típusa

Biopszia* 9 21 0 30

Konizátum 1 91 1 93

Hiszterektómia 0 4 0 4

Összesen 10 116 1 127

* részletes hisztológiai elemzésből kizárt minták

A vizsgáltak életkora 18 és 65 év között volt (átlagérték: 33 év).

b) Módszer

Fénymikroszkópos vizsgálat során a rutin diagnosztikus tevékenység kapcsán használt

hagyományos módon haematoxilin-eozinnal festett metszeteket elemeztük. A szövettani

feldolgozás részleteit a fejezet általános részében ismertettük.

c) Értékelés

A szövettani preparátumok értékelését két egymástól független (cito)patológus végezte

a következő szempontok szerint:

 Ektocervikális laphámban észlelt elváltozások

- diszplasztikus/neoplasztikus laphám: CIN1, CIN2, CIN3/CIS vagy invazív karcinóma

jelenléte a legmagasabb fokú lézió megadásával, illetve a diszplasztikus elváltozások
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spektrumának meghatározásával a következők szerint: csak CIN1, CIN1-2, csak CIN2,

CIN2-3/CIS, csak CIN3/CIS, CIN1-2-3/CIS morfológiát mutató területek,

- diszplasztikus vagy neoplasztikus vonásokat nem tartalmazó normál és/vagy enyhén

ill. jelentősen kiszélesedett laphámban keratinizációs zavarok megjelenése: parakerató-

zis vagy hiperkeratózis és a HPV fertőzés „klasszikus” és „nem-klasszikus” jeleinek

előfordulása: HPV fertőzésre kórjelző koilociták – multilobált vagy fokozott festődésű

mag körül éles határú citoplazmatikus „halo” – jelenléte, „nem-klasszikus” jelek előfor-

dulása: i) abortív koilociták: perinuclearisan szabálytalan, éles szélű, keskeny üregkép-

ződést mutató sejtek a hám tüskés sejtrétegében, ii) diszkeratociták magmorfológiai

eltérésekkel, kondenzált kromatinnal és emelkedett mag/citoplazma aránnyal, iii) enyhe

magelváltozások (szabálytalan magok), iv) két- vagy többmagvúság, v) keratohialin

granulumok, vi) szuprabazális mitózisok.

 Endocervikális mirigyhámban észlelt elváltozások

- diszplasztikus/neoplasztikus mirigyhám: enyhe vagy súlyos fokú diszplázia (AIS)

vagy invazív karcinóma (adenokarcinóma)

- diszpláziát nem mutató normál és/vagy hiperpláziás mirigyhám HPV fertőzésre utaló

magelváltozásokkal

B. HPV indukálta sejtcikluszavar vizsgálata és a vírusfertőzés szöveti szintű

igazolása

a) Vizsgálatban szereplő személyek és minták

A vizsgálati időszakban igazoltan többszörös HPV fertőzést hordozó 489 nő (4. ábra)

közül negyvennél (8%) a leggyakoribb HR-HR vírusfertőzésnek – a HPV16+31 kombi-

náció bizonyult (9. táblázat). Az Intézet hisztológiai archívumában tizenhárom (~33%)

HPV16+31 koinfektált személy (életkor: 18-35 év, átlag: 27 év) konizátumával rendel-

keztünk. Vizsgálatainkhoz ezen mintákat szelektáltuk. A több blokkos minták közül a

diagnosztikus, eltérő morfológiájú, diszplasztikus és diszpláziamentes területeket egy-

aránt reprezentáló, átmeneti zónát tartalmazó blokk került kiválasztásra. Az egyes, rep-

rezentatív blokkokból 6 db sorozatmetszetet készítettünk sorszámozva, a következők

szerint: 1. minta: 4 μm HE festéshez, 2-5. minta: mindegyike 4 μm ISH vizsgálatokhoz,

6. minta: 2 μm p16INK4a IHC vizsgálathoz. A feldolgozás során technikai okokból
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(a diszplasztikus hám a feldolgozás során kifaragódott) egy mintát kizártunk. Vizsgála-

tainkhoz ténylegesen 12 mintát komplettáltunk (citológiailag 10 db dupla, 1db tripla és

1db egyidejűleg 5 vírust tartalmazó minta).

b) Módszerek és értékelés

A hematoxilin-eozin festett metszetek értékelésén (4.3.2.A) túl a következő vizsgálato-

kat végeztük:

 p16INK4a immunhisztokémia

A humán p16INK4a protein kimutatására irányuló vizsgálatainkat standard sztreptavidin-

biotin-peroxidáz indirekt technikával BenchMark XT Staining Platform festőautomatá-

val (Ventana Medical System, Tucson, USA) végeztük a gyártó utasításainak megfele-

lően.

Összefoglalva: viaszmentesítést követően CC1 (Cell Conditioning Solution, katalógus-

szám: 950-124, Ventana Medical System, Tucson, USA) tris alapú puffert tartalmazó

oldatban történő antigén feltárást, majd iVIEW™ Inhibitor (Ventana Medical System,

Tucson, USA) alkalmazásával végzett endogén peroxidáz blokkolást követően inkubá-

ció (23 perc) a primer antitesttel (CINtec p16INK4a, klón E6H4®,egér monoklonális anti-

test, mtm Laboratories AG, Heidelberg, Németország). A detektálás iVIEWTMDAB

Detekciós Kit (katalógusszám: 760-091, Ventana Medical System, Tucson, USA) segít-

ségével a következők szerint történik: A primer antitest kötődését követően a másodla-

gos antitest (iVIEW Biotin Ig, Ventana Medical System, Tucson, USA) hozzáadása,

majd inkubálás sztreptavidin-peroxidáz rendszerrel, mosást követően előhívás DAB

alkalmazásával. Ellenfestésként hematoxilin szolgál.

Fokálisan pozitív jelölődésnek tekintettük a hám szuprabazális rétegében egy-egy izolált

sejtben vagy sejtek csoportjában mutatkozó citoplazmában vagy magban észlelt barna

színreakciót, diffúz pozitivitásnak a bazális-parabazális sejtek rétegében is megjelenő

citoplazmában vagy magban mutatkozó barna színreakciót.

 In situ hibridizáció: In situ hibidizációs vizsgálatainkat két módon végeztük:

1. In situ hibridizáció egyetlen színjelöléssel INFORM HPV III Family 16 Próba (B)

(Ventana Medical System, Tucson, USA) alkalmazásával BenchMark XT Staining Plat-

form festőautomatával (Ventana Medical System, Tucson, USA) a gyártó utasításainak
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megfelelően. A próba a következő vírusok szekvenciáit tartalmazta: HPV16, 18, 31, 33,

35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 66.

Röviden: CC2 (Cell Conditioning Solution, katalógusszám: 950-123, Ventana Medical

System, Tucson, USA) citrát alapú, pH 6,0-on működő pufferben 28 perces hővel törté-

nő előkezelést és enzimatikus emésztést (ISH-Protease III alkalikus proteázzal, 4 perc)

követően a szövet denaturációja és hibridizációja DNP jelölt HR-HPV próbával. A kö-

tődést követő detektálás ISH iVIEWTM
Blue Detekciós Kit (Ventana Medical System,

Tucson, USA) alkalmazásával történik: inkubáció nyúl anti-DNP-antitesttel, kötődést

követően indirekt biotin-sztreptavidin reakció. A hibridizáció detektálása, a HPV DNS

kimutatása, mint alkalikus foszfatázzal keletkező NBT/BCIP-kromogén csapadék, kék

színreakció formájában történik. A negatív magok és a háttér festése nuclear fast red

festéssel valósul meg.

Diffúz vagy határozott pontszerű ISH szignál jelöli az episzomális vagy integrált HPV

DNS jelenlétét. Pozitív kontrollként CaSki-HPV16 (200-600 kópia/sejt) és HeLa-

HPV18 (10-50 kópia/sejt) sejtvonalakból származó metszetek illetve Ventana Alu-

intakt DNS kontroll próba szolgált. Negatív kontrollnak HPV negatív szövetből szárma-

zó mintákat használtunk.

2. In situ hibridizáció eltérő színjelöléssel, manuálisan, genotípus-specifikus, eltérő

színjelölt HPV16 illetve HPV31 szekvenciákat tartalmazó Rembrandt® próbákkal

(PanPath, Amsterdam, Hollandia) a következők szerint:

A 4 μm vastag, felületkezelt tárgylemezen (SuperFrost Plus, Menzel GmbH & Co KG,

Braunschweig, Németország) elhelyezett metszeteket egy éjszakán át 60°C hőmérsékle-

ten inkubáltuk, majd xilolos mosást, deparaffinálást követően leszálló alkoholsorban

dehidráltuk. A metszeteket folyó- majd desztillált vizes öblítést követően 80°C-on citrát

pufferben (pH 6,0) inkubáltuk, majd 20 percig szobahőmérsékleten hűtöttük. Ismételt

desztillált vizes mosást követően az endogén peroxidázokat 3%-os H2O2 alkalmazásával

blokkoltuk (15 perc) majd 0,5%-os pepszines emésztést követően (37°C, 15 perc) vala-

mennyi minta egy-egy metszetét külön-külön a HPV DNS próba a) HPV16 BIO DNS

próba: katalógusszám A116P.0100, vagy b) HPV31 DIG DNS próba: katalógusszám

A131P.9900, PanPath, Amsterdam, Hollandia, 10-10μl-ével fedőlemez alatt inkubáltuk.

A 73°C hőmérsékleten végzett 10 perces kodenaturációt követően a hibridizáció egy
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éjszakán át 37°C-os nedveskamrában történt. Fedőlemez eltávolítást (2xSSC), mosást

(73°C, 2 perc; 37°C, 2 perc), a nem specifikus szöveti kötődés blokkolását követően a

detektálást a következők szerint végeztük:

a) avidin-HRP vagy b) anti-dig-AP enzimreakció 37°C-on 30 percig, majd mosás PBS-

ben. Szubsztrát hozzáadás a) AEC (37°C, 15 perc) vagy b) NBT/BCIP (37°C, 20 perc),

majd a háttér festése a) hematoxilin vagy b) eozin alkalmazásával.

Értékelés: piros nukleáris szignál jelenléte HPV16, kék színű szignál megjelenése

HPV31 DNS jelenlétét igazolta.

 Kiegészítő vizsgálatok

Prezentációs célból néhány eset blokkjából készült, felületkezelt lemezeken (SuperFrost

Plus, Menzel GmbH & Co KG, Braunschweig, Németország) elhelyezett 2 μm vastag

metszeteken BenchMark XT Staining Platform festőautomatával (Ventana Medical

System, Tucson, USA) végeztünk immunhisztokémiai vizsgálatokat sztreptavidin-

biotin-komplex-peroxidáz indirekt reakcióval. A vizsgálatokhoz használt primér antites-

teket és jellemzőit, az alkalmazott higításokat és a gyártó/forgalmazó cég nevét a 3. táb-

lázatban foglaltuk össze. Valamennyi vizsgálat megfelelő pozitív kontrollok alkalmazá-

sa mellett történt. Az értékelés során barna szín formájában jelentkező pozitív reakció-

nak Ki67 IHC esetén a nukleáris jelölődést, HPV L-1 kapszid protein IHC esetén a nuk-

leáris és/vagy citoplazmális jelölődést tekintettünk.

3. táblázat Kiegészítő immunhisztokémiai vizsgálatokhoz alkalmazott antitestek

Antitest és jellemzői Higítás Gyártó/Forgalmazó

Ki67, Klón SP6, nyúl, monoklonális 1:200 NeoMarkers, Fremont, USA

Cytoactive® HPV-L1-high-risk - Cytoimmun, Pirmasens, Németország
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V. EREDMÉNYEK

V.1. A többszörös humán papillómavírus fertőzések epidemiológiai jellemzői

A vizsgálat időszakában (2000. március - 2007. augusztus) rutin nőgyógyászati onkoló-

giai szűrés keretében 8090 páciens citológiai és azzal párhuzamosan végzett HPV DNS

vizsgálata történt minimálisan egy alkalommal. A vizsgáltak átlagéletkora 32,8±7,9

(SD) év volt. A vizsgáltak életkora 17-81 év közé esett.

5954 nő esetében egyetlen alkalommal, 2136 páciensnél több alkalommal történt HPV

meghatározás (4. ábra). A vizsgálat időszakában a folyadék fázisú citológiai minták

maradékából összesen 11971 HPV DNS vizsgálat történt, melyből 43 teszt a további

analízishez elégtelennek bizonyult (4. ábra).

2583 páciens esetében negatívnak véleményezett citológiai lelet mellett, saját kérésre,

3058 HPV DNS vizsgálat történt privát finanszírozás keretében.

A „Bonn-protokoll”-nak megfelelően, citológiai eltérést mutató 5507 páciens (ún.

„triage” populáció) 8913 HPV DNS vizsgálata volt indokolt. A „triage” populációban

3737 hölgy esetében csak egy alkalommal, 1770 nő esetében rendszeresen történt cito-

lógiai kontroll és HPV DNS meghatározás.

A vizsgált népesség és a vizsgálati eredmények általános adatait, a szelekciós paraméte-

reket a 4. ábra demonstrálja.

A vizsgáltak körében a humán papillómavírus fertőzöttség kumulatív prevalenciája

34,2% (95% CI: 0,33-0,35) volt (2760/8070). Egyidejűleg több vírustípus jelenléte 489

páciens 592 mintájában volt kimutatható. A HPV DNS pozitív és minimálisan egy alka-

lommal genotipizált mintával is rendelkező nők körében többszörös HPV fertőzés 23%

gyakorisággal fordult elő (489/2131).

Az egyszeri HPV DNS vizsgálatban résztvevő 5934 nő közül 1436 páciensnél pozitivi-

tást észleltünk és 1129 minta került genotipizálásra. Közülük 212-nél (14,76%) egyide-

jűleg több vírus jelenlétét igazoltuk.
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A többszörös vírusfertőzés egyszeri keresztmetszeti prevalenciája a vizsgálatokban sze-

replők körében (n=5627; 4498 HPV negatív és 1129 HPV pozitív és genotipizált) 3,8%

volt (95% CI: 0,035-0,039).

A többször vizsgált 2136 nő közül 1324 esetében legalább egyszer HPV pozitivitás iga-

zolódott; 453 nő esetében csak pozitív minták, 871 esetében pozitív és negatív minták

vegyesen fordultak elő, míg 812 személy minden HPV DNS vizsgálat során negatívnak

bizonyult.

A rendszeresen vizsgált, genotipizált mintákkal rendelkező nők (n=1002) közül 277

esetében legalább egyszer többes vírusfertőzés igazolódott. A több alkalommal vizsgált

negatív (n=812) és genotipizált mintákkal rendelkező pozitív nők (n=1002) esetében a

többszörös HPV fertőzések prevalenciája 15,3% (95% CI: 0,14-0,16) volt.

A többszörös HPV fertőzések teljes kumulatív prevalenciája a vizsgáltak körében

(n=7807; 5676 negatív és 2131 pozitív genotipizált) 6,3%-nak (95% CI: 0,06-0,07) bi-

zonyult.

A HPV DNS vizsgálatokkal igazolt többszörös fertőzést mutató mintákhoz tartozó cito-

lógiai vizsgálatok eredményeit a 4. táblázat mutatja.

Az 589, kockázatfüggő protokoll alapján vizsgált minta 39,5%-ában (n=233) ASCUS,

45,7%-ában (n=269) LSIL és 14,8%-ában (n=87) HSIL kategóriába sorolt kóros hámel-

változás került véleményezésre.

A citológiai atípia súlyossági fokától és a víruskimutatásra használt módszerektől füg-

getlenül az esetek 89%-ában együttesen kettő vagy három vírus jelenléte volt igazolha-

tó.
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4. táblázat Többszörös HPV fertőzések formája és prevalenciája a citológia tükrében

HPV genotípus száma

Citológia

2 3 4 5 6 7

Összes több-
szörös infekció

(össz %-a)

Negatív* 0 0 0 0 0 0 0

ASCUS 174 40 13 5 1 0 233 (39,6)

% lézión belül 74,7 17,2 5,6 2,1 0,4

LSIL 196 34 23 12 4 0 269 (45,7)

% lézión belül 72,9 12,6 8,6 4,5 1,5

HSIL 70 10 2 3 1 1 87 (14,7)

% lézión belül 80,5 11,5 2,3 3,4 1,1 1,1

Összesen 440 84 38 20 6 1 589 (100)

% 74,7 14,3 6,5 3,4 1,0 0,2

* negatív citológia = kóros vagy neoplasztikus hámelváltozás nem azonosítható; <ASCUS, „nem-
klasszikus“ HPV jelek nincsenek

ASCUS (39,6%) és LSIL (45,7%) esetekben HPV koinfekciót szignifikánsan nagyobb

arányban detektáltunk a HSIL (14,7%) esetekhez képest. Ugyan a többszörös fertőzések

előfordulása HSIL léziókban volt a legalacsonyabb, egy alkalommal HSIL esetén együt-

tesen 7 HPV genotípus jelenlétét észleltük.

A szövettanilag is vizsgált többszörös HPV fertőzések 90%-ában 2-3 különböző genotí-

pusba tartozó vírussal történt egyidejű fertőződés volt a leggyakoribb. Együttesen négy

vagy több különböző vírus jelenléte mellett a cervikális intraepiteliális neopláziák sú-

lyossági fokának teljes spektrumát megfigyeltük. Többszörös fertőzések mellett leg-

gyakrabban CIN3 lézióval találkoztunk (43,3%). Az egyetlen karcinóma eset 2 vírustí-

pust tartalmazott. A hisztológiai vizsgálatok eredményeit a kimutatható genotípusok

számának tükrében az 5. táblázat ismerteti.
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5. táblázat Többszörös HPV infekciók gyakorisága a szövettanilag igazolt mintákban

Azonosított HPV genotípus szám

Szövettan 2 3 4 5 6

Többszörös in-
fekciók száma

(összes %)

CIN1 22 1 1 24 (18,9)

% a lézió típusán belül 91,7 4,2 4,2

CIN2 26 4 3 2 35 (27,5)

% a lézió típusán belül 74,3 11,4 8,6 5,7

CIN3 43 8 2 2 55 (43,3)

% a lézió típusán belül 78,2 14,5 3,6 3,6

CA 1 1 (0,8)

% a lézió típusán belül 100

AIS 2 2 (1,6)

% a lézió típusán belül 100

Diszplázia nélkül 7 3 10 (7,9)

% a lézió típusán belül 70 30

Összesen 101 13 6 5 2 127 (100)

% 79,5 10,2 4,7 3,9 1,6

AIS = adenokarcinóma in situ
CA = laphámkarcinóma

A diagnosztikus tevékenység során a HPV fertőzés igazolása, a genotípusok meghatáro-

zása 5 különböző módszerrel történt. A módszerek „működési elvét” az Anyag és mód-

szerek fejezet általános részében ismertettük. Közismert, hogy konszenzus primerekkel

végzett PCR vizsgálat illetve típus-specifikus PCR vizsgálat során maximálisan 2-3

genotípus együttes előfordulása mutatható ki, ezért ezen két módszert a genotípusok

számának meghatározhatósága szempontjából „szűk spektrumú” módszernek tekintet-

tük, míg a többi módszert (Papillocheck, INNO-LiPA, Linear Array teszt), melyek egy-

szerre akár 7 vírustípust is detektálnak „széles spektrumú”-nak neveztük.

A többes HPV infekciók gyakoriságát, az infekciók formáját (dupla, tripla, stb..) a ki-

mutatáshoz használt módszerek szempontjából a 6. táblázatban foglaltuk össze.
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6. táblázat Többszörös HPV fertőzések prevalenciája és formája a módszerek tükrében

Azonosított HPV genotípus szám

Módszer 2 3 4 5 6 7

Többszörös
infekciók

száma

(összes %)

Átlag típus-
szám

Konszenzus PCR 160 6 166 (28,0) 2,04

% módszeren belül 96,4 3,6

Típus-spec. PCR 134 4 138 (23,3) 1,97

% módszeren belül 97,1 2,9

PapilloCheck 34 14 8 3 1 1 61 (10,3) 2,82

% módszeren belül 55,7 22,9 13,1 4,9 1,6 1,6

Linear Array 92 52 28 17 5 194 (32,8) 2,88

% módszeren belül 47,4 26,8 14,4 8,8 2,6

INNO-LiPA 23 8 2 33 (5,6) 2,36

% módszeren belül 69,7 24,2 6,1

Összesen 443 84 38 20 6 1 592 (100) 1,67

% 74,8 14,2 6,4 3,4 1,0 0,2

Szűk spektrumú
módszerrel

294 10 304 (51,4) 2,06

% módszeren belül 96,7 3,28

Széles spektrumú
módszerrel

149 74 38 20 6 1 288 (48,6) 2,83

% módszeren belül 51,7 25,7 13,2 6,9 2,1 0,3

Szűk spektrumú módszer: „ konszenzus” PCR szekvenálással + típus-specifikus PCR
Széles spektrumú módszer: Papillocheck + INNO-LiPA + Linear Array teszt

A „szűk spektrumú” módszerrel igazolt többszörös fertőzések 96,7%-a dupla infekció-

nak bizonyult, míg „széles spektrumú” módszerek alkalmazása során a dupla fertőzések

az esetek kb. felét (51,7%) képviselték. A „széles spektrumú” módszerrel vizsgált min-

ták másik felében a következő megoszlást találtuk: tripla infekció 25,7%, négy genotí-

pus együttes jelenléte 13,2%, öt különböző vírustípus az esetek 6,9%-ában fordult elő,
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míg hat vírust tartalmazó esetek gyakorisága 2,1% volt. Egyetlen esetben (0,3%) hét

eltérő genotípus jelenlétét detektáltuk (6. ábra)

96,7%

51,7%

3,28%

25,7%

13,2%

6,9%
2,1%0,3%0

50

100

150

200

250

300

350

Szűk spektrumú módszerrel Széles spektrumú módszerrel

Egyidejűleg azonosított HPV genotípus szám:

T
ö

b
b

sz
ö

rö
s

in
fe

k
ci

ó
k

sz
á

m
a

2 3 4 5 6 7

6. ábra Egyidejűleg kimutatott genotípusok számának előfordulása és százalékos megoszlása
a vírusazonosításra alkalmazott módszerek tükrében többszörös HPV fertőzések esetén

„Szűk spektrumú” módszerrel átlagosan 2,06, míg „széles spektrumú” módszerrel vizs-

gálva átlagosan 2,83 vírustípust mutattunk ki.

A többszörös HPV fertőzések gyakorisága az életkor függvényében változik. A tanul-

mányban szereplő pácienseket és mintáikat hat korcsoportba soroltuk. A többszörös

HPV fertőzöttség és a vizsgált személyek korcsoportjai közötti összefüggés keresésére

irányuló vizsgálatok során a következő eredményeket kaptuk (7. táblázat):
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7. táblázat Többszörös vírusfertőzések formája, prevalenciája és életkormegoszlása

Azonosított HPV genotípus szám
Életkorcsoport
(évek)

2 3 4 5 6 7

Többszörös fertőzés
száma

(összes %)

<24 80 19 11 8 118 (19,9)

% életkorcsoporton
belül

67,8 16,1 9,3 6,8

25-34 170 18 12 6 4 210 (35,5)

% életkorcsoporton
belül

81,0 8,6 5,7 2,9 3,4

35-44 126 30 10 4 2 172 (29,1)

% életkorcsoporton
belül

73,3 17,4 5,8 2,3 1,2

45-54 41 7 4 2 54 ( 9,1)

% életkorcsoporton
belül

75,9 13,0 7,4 3,7

55-64 16 7 1 1 25 ( 4,2)

% életkorcsoporton
belül

64,0 28,0 4,0 4,0

>65 10 3 13 ( 2,2)

% életkorcsoporton
belül

76,9 23,1

Total 443 84 38 20 6 1 592 (100)

% 74,8 14,2 6,4 3,4 1,0 0,2

< 30* 197 35 19 12 2 265 (44,8)

% életkorcsoporton
belül

74,3 13,2 7,2 4,5 0,8

>31 246 49 19 8 4 1 327 (55,2)

% életkorcsoporton
belül

75,2 15,0 5,8 2,4 1,2 0,3

* OR 0.65; 95%CI 0.52-0.83

Többes vírusfertőzések legnagyobb gyakorisággal a 25-34 év közé eső populációban

(35,5%) fordulnak elő, ugyancsak nagyobb gyakorisággal detektálhatók 35-44 év között
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(29,1%), míg 65 éves kort meghaladóan a koinfekciók előfordulása lényegesen alacso-

nyabb (2,2%) (7. ábra).

7. ábra Egyidejűleg azonosított HPV genotípusok száma és százalékos megoszlása a vizsgált szemé-
lyek korcsoportjaiban többszörös HPV fertőzésekben

A vizsgáltak körében 30 éves kor alatt illetve felett a többszörös infekciók előfordulási

gyakoriságában szignifikáns különbséget nem észleltünk (OR: 0,65; 95% CI: 0,52-

0,83).

Az 592, egyszerre több vírustípust hordozó minta közül 443-ban kettő, 84 mintában

három, 38 minta esetében négy, húsz mintában öt, hat mintában egyszerre hat és egy

minta esetében hét genotípus volt igazolható. A fertőzésekben összesen 45 különböző

genotípus volt meghatározható.

A harminc évnél fiatalabb és idősebb nők körében többszörös HPV fertőzésekben azo-

nosított genotípusokat és specifikus megoszlásukat a 8. táblázat összegzi.

Életkorcsoportok (év)54; 9%

172; 29%

13; 2%
25; 4%

118; 20%

210; 36%

<24

25-34

35-44

45-54

55-64

>65
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8. táblázat Többszörös HPV infekciók típus-specifikus prevalenciája a 30 évnél fiatalabb és idősebb
nők körében

Életkor (évek)
HPV típus

< 30 > 30

db % db % db
össz %

(n=1433)

HR-HPV típusok

HPV16 93 6,5 84 5,9 177 12,4

HPV18 23 1,6 24 1,7 47 3,3

pHPV26 0 0 0 0 0 0

HPV31 52 3,6 60 4,2 112 7,8

HPV33 13 0,9 14 1,0 27 1,9

HPV35 2 0,1 7 0,5 9 0,6

HPV39 22 1,5 15 1,1 37 2,6

HPV45 11 0,8 23 1,6 34 2,4

HPV51 24 1,7 36 2,5 60 4,2

HPV52 23 1,6 29 2,0 52 3,6

pHPV53 24 1,7 37 2,6 61 4,3

HPV56 15 1,0 18 1,3 33 2,3

HPV58 13 0,9 24 1,7 37 2,6

HPV59 13 0,9 9 0,6 22 1,5

pHPV66 27 1,9 24 1,7 51 3,6

HPV68 5 0,4 6 0,4 11 0,8

HPV73 9 0,6 17 1,2 26 1,8

HPV82 6 0,4 2 0,1 8 0,5

összes HR-HPV 375 26,2 429 29,9 804 56,1

LR-HPV típusok

HPV6 23 1,6 26 1,8 49 3,4

HPV11 4 0,3 8 0,5 12 0,8

HPV40 0 0 3 0,2 3 0,2

HPV42 41 2,9 42 2,9 83 5,8

HPV43 0 0 3 0,2 3 0,2

HPV44 2 0,1 1 0,1 3 0,2

HPV54 10 0,7 23 1,6 33 2,3

HPV61 16 1,1 30 2,1 46 3,2

HPV70* 5 0,3 21 1,5 26 1,8

HPV72 0 0 4 0,3 4 0,3

HPV81 6 0,4 7 0,5 13 0,9

CP6108 10 0,7 7 0,5 17 1,2

összes LR-HPV 117 8,2 175 12,2 292 20,4

pHPV = valószínűleg HR-HPV (Munoz)

A táblázat folytatása a következő oldalon.
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8. táblázat folyt.

HPV típus Életkor (évek)

< 30 > 30

db % db % db
össz %

(n=1433)

UR-HPV típus

HPV15 0 0 1 0,1 1 0,1

HPV29 1 0,1 0 0 1 0,1

HPV34* 1 0,1 2 0,1 3 0,2

HPV55 6 0,4 8 0,6 14 1,0

HPV62 17 1,2 12 0,8 29 2,0

HPV67* 5 0,4 3 0,2 8 0,6

HPV71 1 0,1 1 0,1 2 0,1

HPV74 2 0,1 2 0,1 4 0,3

HPV76 0 0 1 0,1 1 0,1

CP8304 0 0 1 0,1 1 0,1

IS39 2 0,1 2 0,1 4 0,3

W13B 1 0,1 0 0 1 0,1

HPV83(MM7) 4 0,3 12 0,8 16 1,1

HPV84(MM8) 10 0,7 17 1,2 27 1,9

HPV90 4 0,3 3 0,2 7 0,5

HPV91 1 0,1 2 0,1 3 0,2

összes UR-HPV 55 3,8 67 4,7 122 8,5

Típus nem meghatározható 100 7,0 115 8,0 215 15

* = filogenetikai besorolás alapján (de Villiers) HR-HPV vagy karcinómákból ritkán izolálható típusok

A többszörös fertőzésekből izolált genotípusok (45) közül, a Munoz-féle epidemiológiai

és filogenetikai klasszifikáció alapján, 17 típus (56,1%) a magas, 12 típus (20,4%) az

alacsony, míg 16 típus (8,5%) az ismeretlen onkogén kockázatú csoportba tartozott.

A 45 különböző genotípus összesen 1433 alkalommal szerepelt a többes fertőzésekben.

Gyakoriságot tekintve, sorrendben az öt leggyakoribb típus: HPV16 (12,4%), HPV31

(7,8%), HPV53 (4,3%), HPV51 (4,2%), HPV 52 (3,6%) és HPV66 (3,6%). Tizenöt szá-

zalékban az egyik genotípus nem volt meghatározható.
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A harminc évnél fiatalabb és idősebb nők mintáiban HR-, LR- vagy UR-HPV fertőzés

szempontjából szignifikáns különbség nem mutatkozott (OR: 1,15; 95% CI: 0,93-1,42;

OR: 0,77; 95% CI: 0,59-1,00 és OR: 0,98; 95% CI: 0,67-1,42).

A többszörös infekciót mutató 592 mintából 172 esetében magas és alacsony onkogén

kockázatú vírustípusok együttes előfordulása, 215 mintában csak HR/HR kombináció,

205 mintában LR/LR, LR/UR* vagy HR/UR* víruskombináció valamely formája volt

megfigyelhető.

* UR= ismeretlen onkogén kockázatú vagy nem meghatározható típus

A 10 leggyakoribb HR/HR vírusfertőzést a 9. táblázatban foglaltuk össze.

9. táblázat A tíz leggyakoribb HR-HPV genotípus kombináció

HR/HR-HPV genotípus
kombináció

Érintett nők száma

(db)
Többszörös

vírusfertőzött nő %-a

HPV 16+31 40 8,2

HPV 16+18 9 1,8

HPV 16+58 9 1,8

HPV 16+53 8 1,8

HPV 16+73 8 1,8

HPV 16+59 7 1,4

HPV 16+66 7 1,4

HPV 18+51 7 1,4

HPV 31+51 7 1,4

HPV 33+51 5 1,0

Piros szín: szövettani vizsgálataink szelekciójának alapját képező fertőzések

A leggyakoribb HR/HR-HPV koinfekció a 16+31 kombináció volt, az egyidejűleg több

vírussal fertőzött nők 8,2 %-ban volt kimutatható.
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V.2. Tartósan (≥ 18 hónap) fennálló azonos genotípusú HPV fertőzések

A 7,5 évet felölelő vizsgálat időszakában 8090 páciens közül 2136 esetében több mint

egy alkalommal történt párhuzamosan citológiai vizsgálat és HPV DNS - kimutatás. A

folyadék fázisú citológiai minták maradékából összesen 6017 HPV DNS - teszt elvég-

zésére került sor, melyek közül 2563 bizonyult pozitívnak.

A vírus genetikai anyagát tartalmazó minták közül 1863-ból genotípus meghatározás is

történt.

Így 541, a „Bonn-protokoll” szerint több alkalommal vizsgált személy közül 406 eseté-

ben azonos genotípussal történő perzisztáló HPV fertőzés igazolódott. A szelekciós kri-

tériumok alapján ≥18 hónapon túl fennálló, ugyanazon HPV genotípussal történt tartós

infekciót 100 nő esetében észleltünk. (5. ábra)

A kiválasztott személyekre és mintáikra vonatkozó alap adatokat a 10. táblázatban

szemléltetjük:

10. táblázat A tartósan (≥18 hónap) azonos genotípusú HPV fertőzést hordozó páciensek alap ada-
tai (n=100)

Jellemzők Kohorsz

Átlag életkor (évek, ± SD) 38,14 (± 13,6)

Vizsgáltak életkortartománya (évek, középérték) 19-74 (35)

Vizsgálatok átlagos száma (± SD) 4,2 (± 2,0)

Átlag követési idő (hónapok, ± SD) 35,52 (± 12,9)

Követési időszak (hónapok, középérték) 18-69 (33,5)

Tartósan azonos genotípusú fertőzés átlagideje (hónapok, ± SD) 31,54 (± 12,2)

Tartós fertőzés időintervalluma (hónapok, középérték) 18-66 (28)

Citológiai státusz

ASCUS 63 (63%)

LSIL 28 (28%)

HSIL 9 (9%)

A 10. táblázat folytatása a következő oldalon található.

Magyarázat:
HR-HPV = magas onkogén kockázatú HPV,LR-HPV = alacsony onkogén kockázatú HPV,
UR-HPV = ismeretlen onkogén kockázatú HPV
p = perzisztáló/tartós
*HPV53 és *HPV66 valószínűleg magas onkogén kockázatú típusok (Munoz)
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10. táblázat folyt.

Jellemzők Kohorsz

HPV monoinfekciók prevalenciája 56 (összes fertőzés 56%-a)

pHR-HPV (monoinfekciók százaléka) 39 (70%)

HPV16 18 (32%)

HPV31 4 (6%)

HPV33 2 (4%)

HPV45 3 (5%)

HPV51 2 (4%)

HPV53* 2 (4%)

HPV56 2 (4%)

HPV58 4 (6%)

HPV59 1 (2%)

HPV66* 1 (2%)

pLR-HPV 13 (23%)

HPV6 3 (5%)

HPV42 5 (8%)

HPV61 2 (4%)

HPV70 2 (4%)

HPV81 1 (2%)

pUR-HPV 4 (7%)

HPV83 1 (2%)

HPV86 1 (2%)

HPV90 2 (4%)

Többszörös HPV infekciók prevalenciája 44 (összes fertőzés 44%-a)

pHR-HPV (többszörös infekciók százaléka) 33 (75%)

pHR + egyéb HR-HPV 25 (57%)

HPV 16 + egyéb HR 8 (18,2%)
HPV 31 + egyéb HR 3 (6,8%)
HPV 33 + egyéb HR 2 (4,5%)
HPV 39 + egyéb HR 1 (2,3%)
HPV 52 + egyéb HR 1 (2,3%)
HPV 53*+ egyéb HR 3 (6,8%)
HPV 56 + egyéb HR 2 (4,5%)
HPV 58 + egyéb HR 2 (4,5%)
HPV 59 + egyéb HR 1 (2,3%)
HPV 66*+ egyéb HR 2 (4,5%)

pHR + LR-HPV 3 (6,8%)

HPV 16 + LR 1 (2,3%)
HPV 52 + LR 2 (4,5%)

pHR + nem meghatározott HPV 5 (11,4%)

HPV 16 + nem meghatározott 3 (6,8%)
HPV 39 + nem meghatározott 1 (2,3%)
HPV 51 + nem meghatározott 1 (2,3%)

pLR-HPV (többszörös infekciók százaléka) 11 (25%)

pLR + HR-HPV 9 (20,5%)

HPV 6 + HR 1 (2,3%)
HPV 11 + HR 1 (2,3%)
HPV 42 + HR 3 (6,8%)
HPV 61 + HR 1 (2,3%)
HPV 70 + HR 1 (2,3%)
HPV 81 + HR 2 (4,5%)

pLR + nem meghatározott HPV 2 (4,5%)

HPV 6 + nem meghatározott 1 (2,3%)

HPV 70 + nem meghatározott 1 (2,3%)

Többszörös infekciók összesített prevalenciája 44 (összes fertőzés 44%-a)

HR-HPV (többszörös infekciók százaléka ) 42 (95%)

HR+HR-HPV 25 (57%)

HR+LR-HPV 12 (27%)

HR+UR-HPV 5 (11%)

LR+UR-HPV (többszörös infekciók százaléka ) 2 (5%)
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A vizsgálatban szereplő száz - minimálisan tizennyolc hónapig vagy azt meghaladóan

azonos genotípusú humán papillómavírus fertőzést hordozó - 19 és 74 év közötti páci-

ens átlagéletkora 38,14±13,6 (SD) év volt (medián: 35 év). A szisztematikusan, mini-

málisan tizennyolc, maximálisan hatvankilenc hónapon át (átlag: 35,5±12,9 hónap) kö-

vetett személyek átlagos vizsgálatainak száma 4,2 volt.

HPV monoinfekció az érintettek 56%-ában igazolódott, 44 páciens mintáiban egyidejű-

leg kettő vagy több (maximálisan 6) vírus jelenlétét igazolták a vizsgálatok. A többszö-

rös HPV fertőzések 95%-ában legalább egy magas onkogén kockázatú vírus jelenléte

volt megfigyelhető. A többszörös fertőzések 75%-ában egy magas onkogén kockázatú

vírus jelenléte tizennyolc hónapig vagy azt meghaladóan volt igazolható, melyek közül

leggyakoribb genotípusnak a HPV16-os bizonyult (18,2%).

Gyakoriságát tekintve monoinfekciók esetében tartósan (≥18 hónap) fennálló HPV16

fertőzés 32%-ban igazolódott.

A tartósan (≥18 hónap) fennálló azonos genotípusú HPV fertőzés első detektálási idő-

pontjához tartozó citológiai szűrővizsgálatok során 63 páciens esetében ASCUS, 28

személynél LSIL és 9 páciensnél HSIL citológiai vélemény született.

A 100 személy közül tartósan (≥18 hónap) magas onkogén kockázatú vírussal 72, ala-

csony onkogén kockázatú vírussal 24, ismeretlen onkogén kockázatú vírussal négy volt

fertőzött. A 18 hónapig vagy azt meghaladóan tartósan fennálló HPV fertőzések

onkogén kockázati csoport szerinti megoszlását és az első (kiindulási, kezdeti) citológiai

vizsgálatok eredményeit a 11. táblázat mutatja.

A tartósan fennálló HR-HPV fertőzések prevalenciája szoros összefüggést mutat a cito-

lógiai atípia fokával: ASCUS esetekben tartósan HR vírus jelenléte 66,6%-ban detektál-

ható, LSIL esetekben 78,6%, HSIL esetekben 89% gyakorisággal mutatható ki tartósan

HR-HPV.

Hasonló, ám ellentétes irányú összefüggés figyelhető meg alacsony onkogén kockázatú

vírusfertőzések tartós fennállása esetén: a citológiai atípia súlyosságával fordítottan ará-

nyos a tartós LR-HPV fertőzés prevalenciája (HSIL: 11,1%; LSIL: 17,86%; ASCUS:

28,57%).
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11. táblázat A tartós (≥18 hónap) HPV fertőzések onkogén kockázati csoport szerinti prevalenciája
és megoszlása a kiindulási citológiai eredmények tükrében

Kiindulási citológia

Perzisztáló HPV típus ASCUS LSIL HSIL

≥18 hónap perzisztáló
HPV fertőzések száma

(összes % -a)

HR-HPV 42 22 8 72

összes pHR fertőzés % -a 58,3 30,5 11,2 72,0

LR-HPV 18 5 1 24

összes pLR fertőzés % -a 75,0 20,8 4,2 24,0

UR-HPV 3 1 0 4

összes pUR fertőzés % -a 75,0 25,0 0 4,0

Összes n (%) 63 28 9 100

% 63,0 28,0 9,0 100,0

p = perzisztáló / tartósan fennálló (≥ 18 hónap)

A vizsgált személyek citológiai követése során az utolsó pozitív, tartósan azonos geno-

típusú humán papillómavírus jelenlétét igazoló molekuláris vizsgálatokhoz tartozó cito-

lógiai vizsgálati eredményeket és azok viszonyát a kezdeti citológiai eredményekhez

(progresszió, regresszió, változatlan citológiai kép) a 12. táblázatban foglaltuk össze.

Az érintett nők 33%-ánál a követés folyamán a citológiai vélemény progressziót jelzett,

ezen személyek 81,8 százaléka magas onkogén kockázatú vírussal tartósan fertőzöttnek

bizonyult. Tizenegy nő esetében a citológiai progresszió magas fokú intraepiteliális lap-

hám lézió formájában manifesztálódott, valamennyiüknél tartósan, magas onkogén koc-

kázatú HPV jelenléte volt kimutatható.

Huszonkettő páciens esetében a progresszió maximuma mindössze alacsony fokú

intraepiteliális laphám lézióban nyilvánult meg. Alacsony illetve ismeretlen onkogén

kockázatú vírussal a citológiai progressziót mutató páciensek 18,2 százaléka volt fertő-

zött.

12. táblázat Azonos genotípusú tartós (≥18 hónap) HPV fertőzések citológiai jellemzői a vírus-
rizikócsoportok tükrében

Progresszió Regresszió VáltozatlanPerzisztáló
HPV típusok LSIL HSIL ASCUS LSIL

Összes
(% -ban)

HR-HPV 16 11 6 0 39 72

Összes pHR %-a 22,2 15,3 8,3 0,0 54,9 72,0

LR-HPV 5 0 4 1 14 24

Összes pLR % -a 20,8 0 16,7 4,2 58,3 24,0

UR-HPV 1 0 1 0 2 4

Összes pUR %-a 25,0 0 25,0 0 50,0 4,0

Összesen db 22 11 11 1 55 100

% 33,0 12,0 55,0 100,0

p= perzisztáló/tartós (≥18 hónap)
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A citológiai elváltozás súlyosbodásának kockázata az egyes tartósan fennálló – Munoz

és de Villiers szerinti kockázati csoportba sorolt – vírustípusok esetén csökkenő sor-

rendben a következő volt: HR-HPV-k csoportja: OR= 2,2 (95% CI:0,79-6,11); UR-

HPV-k csoportja: OR= 0,7 (95% CI: 0,07-6,99); LR-HPV-k csoportja: OR= 0,5 (95%

CI: 0,16-1,42). A citológiai képben javulást 12 esetben tapasztaltunk.

A követés időszakában változatlan citológiai eredmény a vizsgálatban résztvevők öt-

venöt százalékánál volt megfigyelhető, 71%-uk tartósan (≥ 18 hónap) egy adott genotí-

pusú HR-HPV fertőzöttnek bizonyult.

A citológiai eredményeket a vizsgált személyek életkorcsoport szerinti megoszlásának

és magas fokú intraepiteliális laphám lézióba való progressziójának szemszögéből az

esélyhányadosokkal a 13. táblázat szemlélteti.

13. táblázat A ≥18 hónapon túl fennálló HPV infekciók citológiai lefolyása a 30 évnél fiatalabb és
idősebb nők körében

Kezdeti
citoló-

gia

Kor

(évek)

Progresz-
szió

LSIL-be

Progresz-
szió

HSIL-be

Esélyhányados
(95% CI)
HSIL-re

Regresz-
szió

Változat-
lan

Össz

db

Össz

%

<30 6 3 2,2 (0,39-11,8) 0 12 21
ASCUS

>30 16 3 0,5 (0,08-2,51) 0 23 42
63

<30 - 2 1,0 (0,13-7,52) 3 6 11
LSIL

>30 - 3 0,9 (0,1-6,92) 4 10 17
28

<30 - - - 2 1 3
HSIL

>30 - - - 3 3 6
9

össz db
(%)

22
(22,0)

11
(11,0)

12
(12,0)

55
(55,0)

100 100,0

A harminchárom, citológiai vizsgálatok során progresszív elváltozást mutató nő közül

11-nél észleltünk súlyos fokú intraepiteliális léziót. A progresszív HSIL esetek közül 6

(9,5%) ASCUS-ból további 5 (17,8%) LSIL-ből progrediált.

Citológiailag HSIL-be történő progresszióra, szignifikáns különbséget sem a 30 évnél

fiatalabb és idősebb nők között (OR: 1,6 és 0,6), sem kezdetben ASCUS és LSIL cito-

lógiai elváltozást mutató esetek között (OR: 0,9 és 1,1) nem észleltünk.

Nem találtunk továbbá szignifikáns különbséget HSIL-be való progresszióra mono- és

többszörös HPV fertőzések esetében sem (OR: 1,43 és 0,7) (14. táblázat).



47

14. táblázat A ≥18 hónapon túl perzisztáló HPV infekciók citológiai lefolyása mono- és többszörös
fertőzésekben

Kezdeti
citológia

Fertőzés
típusa

Progresz-
szió

LSIL-be

Progresz-
szió

HSIL-be
Regresszió

Változat-
lan

Össz
db

Össz
%

mono 15 2 0 16 33
ASCUS

mpx 7 4 0 19 30
63

mono - 5 3 9 17
LSIL

mpx - - 4 7 11
28

mono - - 3 3 6
HSIL

mpx - - 2 1 3
9

Össz db 22 11 12 55 100 100,0
mono: HPV monoinfekció, mpx: multiplex (többszörös) HPV infekció

A követéses vizsgálatok során HSIL-be történő progressziót mutató 11 eset mindegyike

tartósan fennálló HR vírus jelenléte mellett alakult ki. Hét esetben a tartósan kimutatha-

tó HR vírus genotípus önálló formában fordult elő (monoinfekció), míg négy esetben a

tartósan kimutatható HR vírustípus mellett további vírustípusok jelenléte is igazolódott.

Ez utóbbi esetek mindegyikében (2 dupla, 2 tripla infekció) csak HR-HPV jelenléte volt

megfigyelhető (HPV16,39,53*,56,58).

Hét – progrediáló citológiai képpel társuló – esetben vizsgálataink a tartósan kimutatha-

tó típusok közül HPV16 jelenlétét igazolták.

A citológiai progressziót mutató személyek közül kilenc esetében történt hisztológiai

vizsgálat. A szövettani mintával rendelkezők harmadánál (33,3%) diszplázia nem vagy

enyhe diszplázia (CIN1, LSIL) igazolódott (15. táblázat).

15. táblázat A tartósan (≥18 hónap) azonos genotípusú, citológiailag HSIL-be progrediáló HPV
fertőzések (n=11) hisztológiai kimenetele

Érin-
tettek
száma

Élet-
kor

(évek)

Kezdeti
Citoló-

gia

Perzisztáló
vírus
típusa

Perzisztálás
ideje

(hónap)

Infekció
típusa

HPV
genotípus(ok)

Szövettan

1 27 ASCUS HPV16 50 Mono HPV16 -

2 26 LSIL HPV16 39 Mono HPV16 -

3 40 LSIL HPV16 42 Mono HPV16 CIN3

4 61 LSIL HPV16 32 Mono HPV16 CIN3

5 28 LSIL HPV16 31 Mono HPV16 CIN3

6 42 ASCUS HPV16 34 Többszörös HPV16+53*+56 CIN3

7 43 ASCUS HPV16 19 Többszörös HPV16+39+58 CIN3

8 30 ASCUS HPV31 22 Többszörös HPV31+16
Diszplázia-

mentes
9 26 ASCUS HPV39 45 Többszörös HPV39+53* CIN1

10 67 LSIL HPV51 25 Mono HPV51 CIN1

11 45 ASCUS HPV53 21 Mono HPV53* CIN3

*HPV53 valószínűleg magas onkogén kockázatú típus (Munoz)
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A tizennyolc hónapon túl típus - specifikusan fennálló HPV fertőzések esetében –

monoinfekció vagy többszörös infekció formájában – 21 különböző vírus genotípust

találtunk, melyek közül 12 genotípus a magas onkogén kockázatú, 6 genotípus az ala-

csony onkogén kockázatú, 3 az ismeretlen onkogén kockázatú vírusok csoportjába tar-

tozik (16. táblázat).

A tartós (≥18 hónap) fertőzésekből gyakoriság sorrendjében a következő HPV típusok

jelenlétét igazoltuk: HPV16 (30%), HPV42 (8%), HPV31 (7%), HPV58 (6%), HPV53

(5%), HPV56 (4%). Összesített gyakoriság tekintetében a tartósan azonos genotípusú

infekciókban a HR-HPV-k 72%-ot, a LR csoport 24%-ot, míg UR-HPV infekció 4%-ot

képviselt.

Citológiailag HSIL progresszióra való fokozott kockázat sorrendben HPV39 (OR: 8,8),

HPV51 (OR: 5,35), HPV16 (OR: 5,0) infekciók esetén látható. Citológiai progresszió

(HSIL) szempontjából mono- és többszörös HPV fertőzésekben statisztikailag szignifi-

kánsan jelentős kockázati csoportot a magas onkogén kockázatú vírusfertőzések képvi-

selnek: relative rövidebb idő alatt (átlag: 29,4 hónap), fiatalabb életkorban (átlag:

36,26±12,9 év) vezetnek progresszióhoz.

LR- és UR-HPV fertőzések esetében a fertőzés időtartama hosszabb (átlag: 37,96 és

31,25 hónap), s elsősorban stabil citológiai elváltozásokkal vagy regresszióval jelle-

mezhetők (OR: 2,2 és 1,4) és idősebb életkorban manifesztálódnak (átlag: 43,25±14,3

és 41,25±12,2 év).

Összességükben a többszörös humán papillómavírus fertőzések nem jelentenek fokozott

kockázatot HSIL progresszióra, elsősorban regresszióval vagy változatlan citológiai

eredményekkel járnak (OR: 1,9), bár többszörös fertőzés esetén HR-HPV, ezen belül

elsősorban HPV16 tartós jelenléte fokozott kockázatot képvisel (OR: 1,8).

A citológiai progresszió-kockázat vizsgálatok eredményeit a 16. táblázatban foglaltuk

össze.
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16. táblázat Citológiai progresszió-kockázat tartósan (≥18 hónap) azonos genotípusú HPV infekci-
ókban vírustípust, életkort, fertőzéstartamot és infekciótípust illetően

HPV típus
Átlag perzisztálási

idő (SD)
Átlag élet-
kor (SD)

Esélyhányados
(95% CI) LSIL
progresszióra

Esélyhányados
(95% CI) HSIL
progresszióra

Esélyhányados (95%
CI) progresszió

nélküli kimenetelre*

Összesen
(n=%)

HR-HPV (össz) 29,4 (10,5) 36,26 (12,9) 0,5 (0,18-1,76) ∞ 0,45 (0,16-1,27) 72

16 31,0 (10,0) 31,8 (10,1) 0,4 (0,14-1,45) 5,0 (1,.35-18,74) 0,8 (0,32-1,94) 30

31 22,4 (3,5) 35,4 (16,7) 1,5 (0,26-8,09) 1,4 (0,15-12,7) 0,6 (0,13-3,02) 7

33 26,5 (5,9) 48,5 (14,7) - - ∞ 4

39 50,5 (5,5) 33,0 (7,0) - 8,8 (0,51-151,82) 0,5 (0,03-8,00) 2

45 28,0 (6,2) 32,3 (0,9) ∞ - - 3

51 21,3 (2,9) 42,7 (18,0) - 5,35 (0,36-52,37) 1,0 (0,09-11,27) 3

52 19,7 (2,4) 39,0 (11,9) 7,7 (0,67-89,26) - 0,23 (0,02-2,69) 3

53** 25,6 (4,8) 44,0 (6,7) - 2,1 (0,22-20,93) 2,0 (0,22-18,94) 5

56 34,8 (9,5) 38,5 (11,6) 1,2 (0,11-12,05) - 1,5 (0,63-2,02) 4

58 25,0 (9,2) 30,7 (7,7) 1,6 (0,28-9,54) - 1,0 (0,17-5,67) 6

59 34,5 (13,5) 37,0 (4,0) 3,7 (0,22-61,12) - 0,48 (0,03-8,00) 2

66** 43,3 (11,7) 58,7 (4,0) 1,8 (0,16-20,94) - 1,0 (0,09-11,27) 3

LR-HPV (össz) 37,96 (15,1) 43,25 (14,3) 0,9 (0,29-2,81) - 2,2 (0,75-6,59) 24

6 48,8 (8,8) 38,2 (14,.0) - - ∞ 5

11 21,0 (0,0) 41,0 (0,0) - - ∞ 1

42 28,3 (5,9) 42,6 (16,1) 2,3 (0,50-10,52) - 0,7 (0,16-3,26) 8

61 44,0 (11,2) 62,3 (9,0) 7,7 (0,66-89,26) - 0,2 (0,02-2,69) 3

70 54,3 (15,6) 42,3 (7,8) - - ∞ 4

81 23,6 (4,0) 36,3 (1,7) - - ∞ 3

UR-HPV (össz) 31,25 (5,2) 41,25 (12,2) 1,2 (0,12-12,05) - 1,4 (0,14-14,32) 4

83 37 (0,0) 59 (0,0) - - ∞ 1

86 31 (0,0) 46 (0,0) ∞ - - 1

90 28,5 (5,5) 30,0 (1,.0) - - ∞ 2

Összes
monoinfekció

31,48 (12,5) 39,6 (13,6) 1,9 (0,71-5,26) 1,4 (0,43-4,40) 0,5 (0,21-1,22) 56

Összes HR-
monoinfekció

28,10 (9,8) 36,97 (12,8) 1,4 (0,85-11,47) 3,1 (0,85-11,47) 0,5 (0,19-1,08) 39

HPV 16
monoinfekció

30,22 (10,6) 32,94 (10,8) 0,4 (0,08-1,.83) 4,9 (1,29-18,32) 0,7 (0,25-2,09) 18

Összes mpx
infekció

31,61 (11,9) 36,34 (13,3) 0,5 (0,19-1,.40) 0,7 (0,19-2,56) 1,9 (0,82-4,62) 44

Összes mpx HR
infekció

30,97 (11,1) 35,42 (13,0) 0,7 (0,25-2,.02) 1,2 (0,32-4,36) 1,2 (0,49-2,95) 33

HPV 16 +
egyéb

32,25 (9,0) 30,0 (8,7) 0,68 (0,14-3,36) 1,8 (0,33-9,30) 1,0 (0,27-3,54) 12

Egyéb mpx
infekció

31,37 (12,8) 38,72 (14,0) 0,5 (0,18-1,67) 0,4 (0,08-2,.15) 2,2 (0,84-5,83) 32

Összes nő 31,54 (12,2) 38,14 (13,6) - - - 100

* változatlan citológiai kimenetel = regresszió + változatlan citológia a követés során,
** HPV 53 és HPV 66 valószínűleg HR típusok (Munoz és tsai 2003)
piros szín: fontosabb vizsgálati eredmények
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A „Bonn-protokoll” alapján vizsgált, tizennyolc hónapon túl azonos HPV genotípussal

fertőzött nők (n=100) közül 46 esetében a fertőzés ideje alatt vagy annak végén szövet-

tani mintavétel történt. A hisztológiai mintával rendelkező személyek életkorcsoport

szerinti felosztását (határ: 30 év), a perzisztáló vírus és a fertőzés típusát (mono-, több-

szörös infekció), a fertőzés átlagidejét, valamint a szövettani diagnózisokat

(<CIN2/VAIN2, ≥CIN2/VAIN2) a 17. táblázatban ismertetjük.

17. táblázat Tartósan (≥18 hónap) azonos genotípusú HPV fertőzések szövettani eredményei HPV
típussal, életkorral, infekció jellegével és fennállásának átlagidejével összefüggésben (n=46)

< CIN2/VAIN2 ≥ CIN2/VAIN2
Tartósan fennálló HPV típus (db)

Fertőzés átlagos tarta-
ma (hónapok; SD) db (%) db (%)

Összes
%-a

Életkor (év) <30 >30 <30 >30 <30 >30

Monoinfekció (29) 63,0

HR-HPV (25) 25,3 (5,4) 26,5 (8,1) 2 (4,3) 5 (10,9) 5 (10,9) 13 (28,3) 54,3

HPV 16 (12) 25,3 (5,4) 28,6 (8,0) 2 (4,3) 0 5 (10,9) 5 (10,9) 26

HPV 31 (3) 0 22,0 (3,3) 0 0 0 3 (6,5) 6,5

HPV 45 (3) 0 28,0 (6,2) 0 2 (4,3) 0 1 (2,2) 6,5

HPV 51 (1) 0 25,0 0 1 (2,2) 0 0 2,2

HPV 53*(1) 0 21,0 0 0 0 1 (2,2) 2,2

HPV 58 (3) 0 22,7 (1,9) 0 0 0 3 (6,5) 6,5

HPV 59 (1) 0 21,0 0 1 (2,2) 0 0 2,2

HPV 66*(1) 0 49,0 0 1 (2,2) 0 0 2,2

LR-HPV (4) 0 59,3 (5,8) 0 4 (8,7) 0 0 8,7

HPV 6 (2) 0 57,0 (6,0) 0 2 (4,3) 0 0 4,3

HPV 70(2) 0 61,5 (4,5) 0 2 (4,3) 0 0 4,3

összes monoinfekció (29) 25,3 (5,4) 32,5 (14,8) 2 (4,3) 9 (19,6) 5 (10,9) 13 (28,3) 63,0

Multiplex infekció (17) 37,0

HR-HPV (15) 33,3 (10,2) 34,0 (11,9) 4 (8,7) 2 (4,3) 3 (6,5) 6 (13,0) 32,6

HR/HR-HPV (12) 33,5 (13,1) 34,0 (11,9) 3 (6,5) 2 (4,3) 1 (2,2) 6 (13,0) 26,1

HPV 16 + egyéb HR (4) 48 31,7 (9,5) 1 (2,2) 0 0 3 (6,5) 8,7

HPV 31 + egyéb HR (1) 22 0 1 (2,2) 0 0 0 2,2

HPV 33 + egyéb HR (1) 0 22 0 0 0 1 (2,2) 2,2

HPV 39 + egyéb HR (1) 45 0 1 (2,2) 0 0 0 2,2

HPV 53*+ egyéb HR (1) 0 26 0 0 0 1(2,2) 2,2

HPV 58 + egyéb HR (1) 19 0 0 0 1 (2,2) 0 2,2

HPV 59 + egyéb HR (1) 0 48 0 1 (2,2) 0 0 2,2

HPV 66*+ egyéb HR (2) 0 40,5 (13,5) 0 1 (2,2) 0 1 (2,2) 4,3

HR/LR-HPV (1) 33 0 0 0 1 (2,2) 0 2,2

HPV 16 + LR (1) 33 0 0 0 1 (2,2) 0 2,2

HR/nem jellemezhető HPV (2) 33 (5,0) 0 1 (2,2) 0 1 (2,2) 0 4,3

HPV 16 + nem jellemezhető (2) 33 (5,0) 0 1 (2,2) 0 1 (2,2) 0 4,3

LR-HPV (2) 41,5 (7,5) 0 1 (2,2) 0 1 (2,2) 0 4,3

LR/HR-HPV (2) 41,5 (7,5) 0 1 (2,2) 0 1 (2,2) 0 4,3

HPV 6 + HR (1) 49 0 0 0 1 (2,2) 0 2,2

HPV 42 + HR (1) 34 0 0 0 1 (2,2) 0 2,2

összes multiplex infekció (17) 35,1 (10,3) 34,0 (11,9) 5 (10,9) 2 (4,3) 4 (8,7) 6 (13,0) 37,0

összes (46) 30,8 (9,8) 32,9 (14,1) 7 (15,2) 11 (23,9) 9 (19,6 ) 19 (41,3) 100,0
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A hisztológiai mintával rendelkezők (46) hatvan százalékánál a szövettani vizsgálatok

≥ CIN2/VAIN2 léziót igazoltak: harminchat százalékuk egyidejűleg több vírustípussal

fertőzött volt. Ezen személyek ötven százalékánál tartósan kimutatható típusnak a

HPV16 bizonyult.

Egy vírussal fertőzöttek esetében hasonló tendencia figyelhető meg: a szövettanilag

igazolt ≥ CIN2/VAIN2 léziót mutatók ötvenöt százalékánál HPV16 infekció volt jelen.

Összesítve: a tartós HPV16 (mono- és többszörös) infekció a ≥ CIN2/VAIN2 esetek 54

százalékában van jelen. A fertőzöttek 68%-a 30 év feletti.

A vírusfertőzés időtartamát tekintve statisztikailag szignifikáns különbséget sem a 30 év

életkorhatár tekintetében (<30 év: 30,8±9,8 hónap; >30 év: 32,9±14,1 hónap; p=0,561),

sem az infekció típusát tekintve (monoinfekció: 31,5±12,5 hónap; többszörös infekció:

31,6±11,8 hónap; p=0,547) nem észleltünk (adatok nem mutatják). A 30 évnél fiatalabb,

többszörös HPV fertőzést hordozó nőkben azonban az átlag víruskimutathatósági idő

hosszabbnak bizonyult (35,1±10,3 hónap vs. 25,3±5,4 hónap).

V.3. Többszörös humán papillómavírus fertőzés mellett észlelt hisztomorfológiai

elváltozások spektruma – víruskimutatás

A. Cervikális laphámban és mirigyhámban észlelhető szöveti jelenségek

hagyományos HE festett preparátumokban

A tanulmány ezen részében molekuláris biológiai módszerekkel igazoltan különböző

HPV genotípussal koinfektált 489 páciens közül (4. ábra) 97 személy konizátumának

(n=93) vagy méheltávolításból származó mintájának (n=4) hematoxilin-eozin festett

metszeteit értékeltük (2. táblázat).

A hisztológiai preparátumok értékelése során egy esetben diszpláziát vagy karcinómát

nem igazoltunk. A felszíni hámra lokalizált, tisztán diszplasztikus hámelváltozást 95

esetben diagnosztizáltunk. Az egyetlen laphámkarcinómás esetben a felszíni hámban

egyidejűleg in situ komponens jelenlétét is megfigyeltük.
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A csak diszplasztikus hámelváltozást tartalmazó mintákban a diszplázia súlyossági fo-

kának meghatározása során a következő morfológiai spektrumot észleltük:

A 95 hámdiszpláziát tartalmazó minta közül 93 esetben a cervix el nem szarusodó lap-

hámjában, míg két mintában a mirigyhámban igazoltunk hámelváltozást (AIS).

CIN1 morfológiát 14 esetben láttunk, CIN2 jelenlétét 27, míg CIN3/CIS diagnózisát 52

mintában véleményeztük. Vizsgálataink során ≥ CIN2 morfológiát mutató területek

mellett 13 esetben egyidejűleg CIN1 jelenlétét, míg ≥ CIN2 léziót mutató területeken

belül 22 esetben CIN2 és CIN3/CIS együttes előfordulását láttuk. CIN2 léziót

CIN3/CIS mellett nagyobb gyakorisággal észleltünk (22/93), mint CIN1 mellett (10/93).

18. táblázat A különböző módon nyert hisztológiai minták esetén észlelt diszpláziák spektruma
Hisztológiai minta típusa

Konizátum Méheltávolítás Összesen
Diszplázia foka
Laphám

CIN1 11 3 14 14
CIN1-2 10 0 10
CIN2 17 0 17

27

CIN2-3/CIS 19 0 19
CIN3/CIS 30 0 30
CIN1-2-3/CIS 3 0 3

52

Mirigyhám
Enyhe diszplázia 0 0 0 0
Súlyos diszplázia/AIS 1 1 2 2

Összesen 91 4 95

Valamennyi minta értékelése során a diszplázia- vagy karcinómamentes, morfológiailag

épnek tűnő vagy kiszélesedett hámban a HPV infekció citomorfológiai jelei közül

koilocitózist (klasszikus és/vagy abortiv formát) 71, két- vagy többmagvúságot 73,

keratinizációs jeleket (parakeratózis vagy ortokeratózis formájában) 65, keratohialin

granulumokat 33 esetben láttunk. A citológiában ritkán látott típusos vagy atípusos,

szuprabazálisan megjelenő mitózisokat szövettani mintáinkban 78/97 gyakorisággal

észleltünk.

Valamennyi „klasszikus” és „nem klasszikus” citológiai jel együttes előfordulását

egyetlen mintában sem láttuk. Magelváltozást (két/többmagvúság, vagy magmegna-

gyobbodás, vagy szabálytalan magformák, vagy orsó alakú magok, vagy fokozott mag-

festődés) azonban valamennyi mintában megfigyeltünk (97/97), citoplazmális elválto-

zásokat (perinukleáris „halo” képződés, keratinizációs zavar) 84/97 gyakorisággal azo-

nosítottunk.
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Huszonhat esetben a laphámban észlelt elváltozások mellett a mirigyhámban enyhe

vagy súlyos fokú architekturális elváltozásokat láttunk, míg 6 mintában HPV fertőzésre

utaló mageltérést (két- vagy többmagvúság) is azonosítottunk. Két esetben adenokarci-

nóma in situ jelenlétét igazoltuk.

Hisztológiai megfigyeléseink során a diszplázia- vagy karcinómamentes laphámban és

mirigyhámban megfigyelt „klasszikus” és „nem klasszikus” HPV jeleket a 8. ábrán mu-

tatjuk be.

8. ábra Hisztológiai mintákban észlelt „klasszikus” és „nem klasszikus” HPV jelek.

A) kétmagvúság és koilocitózis (HE,400x); B) multilobált, többmagvú keratocita [középen] és körülötte

elhelyezkedő koilociták (HE,400x); C) Típusos koilocita (HE, 400x); D) Kétmagvú mirigyhámsejtek

(HE,1000x); E) Degenerált magvú makrociták (HE,1000x); F) Keratohialin granulumok felszíni laphám-

sejtekben (HE,1000x) G) Kanyarósejt [nyílhegy] (HE,1000x); H) Abortív koilociták: kis, piknotikus mag

körül citoplazmális finom vakuolizáció (HE,200x); I) Patológiás elszarusodást mutató keratocyták [nyi-

lak] (HE,200x).
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B. HPV indukálta sejtcikluszavar vizsgálata és a vírusfertőzés szöveti szintű

igazolása

PCR vizsgálattal igazolt HPV16+31 koinfektált citológiai minták szövettani preparátu-

main (n=12) végzett vizsgálataink eredményei:

 HE festés és p16INK4a immunhisztokémiai vizsgálatok során nyert eredmények

összehasonlítása

A HE festett metszetek szövettani értékelése során tisztán CIN1 jelenlétét egy mintában,

CIN2 jelenlétét három mintában (egy esetben CIN1 mellett, két esetben CIN3 mellett),

míg CIN3/CIS jelenlétét 10 mintában azonosítottuk.

P16INK4a immunhisztokémiai vizsgálatok során a diszplasztikus laphámban a HE festett

metszetekben észlelt diszplázia súlyossági fokának megfelelő pozitivitást észleltünk. A

12 mintából három esetben az el nem szarusodó laphám alsó harmadában (CIN1), szin-

tén három mintában a hám vastagságának felében (CIN2), 10 esetben a hám közel teljes

vagy teljes vastagságában is láttunk diffúz pozitív színreakciót (CIN3/CIS).

A hagyományos HE festett metszetekben látott morfológiai kép és a p16INK4a

immunhisztokémiai vizsgálati eredmények összehasonlítása során mindössze egyetlen

esetben tapasztaltunk eltérést, egy mintában CIN2-3-nak megfelelő diffúz jelölődés je-

lenlétén túl CIN1-nek megfelelően is láttunk diffúz pozitivitást.

A hám diszpláziamentes területeinek értékelése során 7 (7/12) alkalommal fokális jelö-

lődést azonosítottunk, melyek közül egy esetben (1/12) a hám körülírt területének meg-

felelően csoportos pozitivitást is megfigyeltünk. Öt minta diszpláziamentes laphámjá-

ban immunjelölődést nem észleltünk (5/12).

Az értékelés során a mirigyhám vonatkozásában csak fokális jelölődési mintázattal szin-

tén hét (7/12) esetben találkoztunk, öt (5/12) minta mirigyhámja a reakció szempontjá-

ból negatívnak bizonyult.
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A tizenkét minta immunhisztokémiai vizsgálata során két mintában csak a diszplasz-

tikus sejtekből felépülő hámterületeknek megfelelően láttunk pozitív reakciót, a

diszpláziamentes laphám és mirigyhám e két esetben negatív eredményt mutatott.

P16INK4a immunhisztokémiai reakció szempontjából tisztán negatív mintát az értékelés

során nem találtunk.

P16INK4a immunhisztokémiai reakció során megfigyelt reprezentatív jelölődési mintáza-

tokat a 9. ábra foglalja össze.

9. ábra A p16INK4a immunhisztokémiai vizsgálat során észlelt jelölődési mintázatok.

A) Diffúz p16INK4a pozitivitás enyhe-közepes (CIN1-2) és súlyos (CIN3) diszpláziát mutató laphámsej-

tekben (100x). B) Diffúz p16INK4a jelölődési mintázat CIN1-ben (200x). C) Fokális p16INK4a pozitivitás

hiperpláziás ectocervikáis laphámban (100x). D) Fokális p16INK4a pozitivitás endocervikális mirigyhám-

sejtekben (400x).



56

 INFORM III és genotípus - specifikus próbával végzett CISH vizsgálatok

eredményeinek összehasonlítása

CISH vizsgálataink eredményeit a 19. táblázatban foglaltuk össze.

19. táblázat Különböző próbákkal végzett CISH vizsgálatok eredményei HPV16+31 koinfektált
mintákban

Laphám

Diszplasztikus Diszpláziamentes
Mirigyhám

INFORM
III

HPV

16
HPV

31
INFORM

III
HPV

16

HPV

31
INFORM

III
HPV

16
HPV

31

Eset

1. poz. neg. poz. poz. neg. poz. poz. neg. poz.

2. neg. neg. poz. poz. neg. neg. poz. neg. poz.

3. poz. neg. poz. poz. neg. neg. neg. neg. poz.

4. poz. poz. neg. neg. neg. neg. poz. neg. poz.

5. poz. neg. neg. poz. neg. neg. poz. neg. poz.

6. poz. neg. neg. poz. neg. neg. poz. neg. poz.

7. poz. neg. poz. neg. neg. neg. neg. neg. poz.

8. poz. neg. poz. poz. neg. neg. poz. neg. poz.

9. poz. neg. poz. poz. neg. neg. poz. neg. poz.

10.* poz. poz. poz. poz. neg. neg. neg. neg. poz.

11.† poz. neg. poz. poz. neg. neg. poz. neg. poz.

12.‡ poz. poz. neg. poz. neg. neg. poz. neg. poz.

Jelölés nélkül: HPV16+31;* = HPV16+31+?; † =HPV16+31+33+IS39; ‡ =HPV16+31+45+52+54
neg.=negatív; poz.=pozitív
piros szín: eltérő módon végzett ISH vizsgálataink során a diszplasztikus laphámban észlelt különbségek
vastagítva: INFORM III pozitív, típus-specifikus DNS próbával negatív diszplasztikus laphámminták
kék szín: ISH vizsgálataink során diszpláziamentes laphám szempontjából HPV negatív minták
zöld szín: eltérő módon végzett ISH vizsgálataink során észlelt különségek mirigyhámban
lila szín: típus-specifikus próbákkal HPV16+31 DNS kettős pozitív diszpláziás eset

Diszplasztikus laphámsejtekben az INFORM III HR-HPV próbával tizenegy mintában

láttunk pozitív színreakciót, vizsgálataink során egy minta negatívnak bizonyult, míg a

genotípus-specifikus - eltérő színjelölt - HPV próba alkalmazása során kettő mintában

az INFORM III pozitivitás ellenére színreakciót nem azonosítottunk.
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A tizenegy INFORM III pozitív minta közül háromban HPV16, míg hétben HPV31

DNS jelenlétét mutattuk ki. Egy esetben a diszplasztikus laphámsejtekben HPV16 és

HPV31 együttes jelenlétét láttuk.

A diszpláziamentes laphámban INFORM III próbával mindösszesen két esetben észlel-

tünk negatív színreakciót, (ezen minták genotípus-specifikus HPV próbákkal is negatív-

nak bizonyultak), tíz minta a vizsgálatok során pozitívnak bizonyult, míg genotípus-

specifikus HPV DNS próba alkalmazásával pozitív reakciót egy esetben figyeltünk

meg. INFORM III pozitív diszpláziamentes laphámsejtekben (n=10) HPV16 DNS-ét

nem mutattuk ki, egy mintában azonban HPV31 jelenlétét igazoltuk.

Diszplasztikus hámelváltozások jelenlététől függetlenül a cervikális laphámsejtekben az

INFORM III HPV DNS próba alkalmazásával valamennyi mintában (12/12) észleltünk

pozitív színreakciót, míg genotípus-specifikus HPV DNS próba alkalmazásával tíz min-

tában (10/12) láttunk pozitivitást valamely genotípus-specifikus próba alkalmazásával.

A mirigyhámsejtekben INFORM III próba alkalmazása során 7 mintában apró, pontsze-

rű szignálok jelenlétét láttuk, meglepetésünkre genotípus-specifikus HPV DNS próbá-

ink közül valamennyi mintában HPV31 DNS jelenlétét igazoltuk.

A különböző HPV DNS próbák alkalmazásával végzett CISH vizsgálataink során a po-

zitív színreakciót adó esetekben a szignálok morfológiájában illetve minőségében ész-

lelt eltéréseket a 10. ábrán mutatjuk be.

A laphámsejtekben INFORM III próba alkalmazásával határozott pontszerű, illetve ap-

ró, pontszerű szignálok és azok tömegéből felépülő diffúz szignálokat is detektáltunk,

míg genotípus-specifikus próbák alkalmazása során csak kis, pontszerű szignálok töme-

géből felépülő diffúz jelölődési mintázatot azonosítottunk, elsősorban a diszplasztikus

hám felszíni sejtjeiben. Genotípus-specifikus próbák esetén minőségében gyengébb

jeleket láttunk. CISH vizsgálataink során a mirigyhámsejtekben határozott pontszerű

(integrációra utaló) szignálokat nem, csupán apró, pontszerű jelekből felépülő diffúz

mintázatot figyeltünk meg.
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10. ábra Jellegzetes pozitív szignálok cervixhámban különböző HPV DNS próbákkal végzett CISH

vizsgálatok esetén.

A) Diffúz (episzomális) INFORM III szignálok diszplasztikus laphámsejtekben [nyilak] (CISH,400x).

B) Diffúz (episzomális) és pontszerű (integrált) [nyilak] INFORM III szignálok CIN3/CIS mellett

(CISH,200x). C) HPV16 DNS jelenléte diszplasztikus laphámsejtekben [nyilak] (HPV16 ISH, 200x).

D) Diffúz HPV16 ISH szignálok diszplasztikus laphám felszíni sejtjeiben [nyilak](HPV16 ISH, 400x).

E) HPV31 DNS in situ kimutatása diszplasztikus laphámsejtekben [nyilak] (HPV31 ISH,200x).

F) HPV31 pozitív szignálok mirigyhámsejtekben [nyilak] (HPV31 ISH,100x).
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 Összefoglaló vizsgálati eredmények

Fénymikroszkópos vizsgálataink során észlelt morfológiai elváltozásokat, immunhiszto-

kémiai, in situ hibridizációs és kiegészítő vizsgálataink eredményeit a 11-13. ábra fog-

lalja össze.

11. ábra Jellegzetes morfológiai elváltozások HPV fertőzött, épnek tűnő vagy hiperplasztikus

cervixhámban.

A) Enyhe hámkiszélesedés abortív koilocitákkal (HE,100x) B) Atípusos (tripoláris) mitózis [nyíl]

hiperpláziás laphámban parakeratózis mellett (HE,200x) C) Hiperkeratózis és hipergranuláció a hám

felszíni sejtjeiben (HE,400x) D) Fokális p16INK4a pozitivitás hiperpláziás hám sejtjeiben (IHC, 100x) E)

p16INK4a pozitív abortív koilocita [nyíl](IHC, 400x) F) HPV L1 kapszid pozitív sejtek [nyilak]

(Viroaktiv® IHC, 400x) G) Pontszerű INFORM III HR-HPV DNS szignálok hiperplasztikus hámban

[nyílhegyek] (CISH,100x) H) HR-HPV DNS jelenléte abortiv koilocitákban (CISH,1000x) I) Alacsony

kópiaszámú HPV fertőzés morfológiailag ép laphámsejtekben [nyílhegyek] (CISH, 1000x)
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12. ábra HPV indukálta sejtcikluszavarok hisztomorfológiája indirekt és direkt víruskimutatással.

A) Éles átmenet HPVokozta hiperplasztikus és súlyos diszpláziát (CIN3) mutató hám között (HE, 200x)

B) HPV indukálta közepesen súlyos diszplázia (CIN2) (HE, 200x) C) Enyhe diszplázia (CIN1) HPV

infekció szöveti jeleivel (HE, 200x) D) Diffúz p16INK4a pozitivitás CIN3 mellett (IHC, 200x) E) Ki67

pozitív sejtek CIN3/CIS morfológiát mutató hámban (IHC, 200x) F) Diffúz p16INK4a pozitivitás

CIN2/CIN3 esetben (IHC, 200x) G) HR-HPV DNS - kimutatás [nyílhegyek] CIN2/CIN3 esetből (CISH,

100x) H) HR-HPV CISH szignálok jelenléte diszplasztikus hámban (INFORM III CISH, 200x)

I) Pontszerű CISH szignálok diszplasztikus laphámsejtekben [nyílhegyek](INFORM III CISH, 1000x)

J) HPV16 DNS jelenléte diszplasztikus laphámsejtekben [nyíl] (HPV16 ISH, 100x, indexkép: 400x)

K) HPV16 [nyílhegyek] (HPV16 ISH, 100x) és L) HPV31 [nyílhegyek] (HPV31 ISH,100x) DNS

jelenléte ugyanazon eset diszplasztikus laphámsejtjeiben.



61

13. ábra HPV fertőzés esetén az endocervikális mirigyekben észlelt morfológiai elváltozások.

A) Enyhe architekturális zavar mirigyhámban (HE, 200x) B) Enyhe mirigyhámdiszplázia (HE, 400x)

C) Kétmagvú mirigyhámsejtek (HE, 400x) D) p16INK4a pozitív mirigyhám struktúrális rendezetlenséggel

(IHC, 100x) E) HPV indukálta fokozott sejtproliferáció (Ki67 IHC, 200x) F) HPV L1 kapszid pozitív

sejtek (Viroaktiv® IHC, 1000x) G) Alacsony kópiaszámú HR-HPVfertőzés mirigyhámban [nyílhegyek]

(INFORM III CISH, 1000x) H) Alacsony kópiaszámú HPV infekció diszplasztikus mirigyhámban

[nyílhegyek] (INFORM III CISH, 1000x) I) HR-HPVinfekció hiperplasztikus mirigyhámban

[nyílhegyek] (INFORM III CISH, 1000x) J), K) és L) HPV31 DNS jelenléte mirigyhámsejtekben

[nyílhegyek] (HPV31 ISH, 100x-200x-200x)
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VI. MEGBESZÉLÉS, KÖVETKEZTETÉSEK

Napjainkban a humán papillómavírus(ok) szerepe a méhnyakrák kialakulásában

egyértelműen bizonyított. A magas onkogén kockázatú HPV típusokkal történő tartós

fertőzés a méhnyakrák-kialakulás többlépcsős patomechanizmusának első lépése

[8,122]. Az egyes HPV genotípusok onkogén potenciáljában mutatkozó különbségek, a

többszörös fertőzések viszonylag magas száma, produktív és tartósan fennálló, prog-

resszív fertőzések együttes előfordulása és ezen esetekben a citológiai szűrővizsgálat

alacsony érzékenysége indokolja a citodiagnosztikában a HPV DNS kimutatását és ge-

notípusának meghatározását (esetlegesen egyéb, prognosztikai jelentőséggel bíró kiegé-

szítő vizsgálatok alkalmazását). A HPV genotípus meghatározását epidemiológiai jelen-

tőségén túl – földrajzi, etnikai és kor szerinti megoszlásban igazolt különbségek

[47,106] – klinikai jelentősége is indokolja.

A citológiai vizsgálattal, HPV genotípus meghatározással párhuzamosan végzett kiegé-

szítő vizsgálatok kombinált alkalmazásával – mint pl. a DNS citometria [5,6,11], a sejt-

cikluszavarok kimutatását, a sejtek differenciációs zavarait jelző vizsgálatok: Ki67 [66],

p16INK4a[48,66,84], ProEx C [1], vagy HPV mRNS [120] illetve L1 kapszid fehérje ki-

mutatás [77,128] – megjósolható a cervikális léziók progresszív hajlama.

Azonban a kolposzkópos vizsgálattal, citológiai mintavétellel párhuzamosan végzett

HPV DNS kimutatás és genotípus meghatározás és a kiegészítő vizsgálatok együttes

alkalmazásával sem lehetséges pontosan meghatározni a cervixhám azon specifikus

területeit, amelyekben a legkisebb regressziós hajlammal jellemezhető CIN3/CIS lézió

van jelen, különösen azokban az esetekben, melyekben egyszerre több HPV genotípus

is megtalálható. Ilyen esetekben csak a diagnosztikus tevékenység arany standard mód-

szere, a hisztológiai vizsgálat szolgáltat bizonyítékokat, mely során különböző módsze-

rek alkalmazásával különbség tehető aktív, tartós, progresszív és regresszív HPV fertő-

zések között. Munkánkban többszörös HPV fertőzések epidemiológiáján, a többszörös

HPV fertőzések mellett észlelt cito- és hisztomorfológiai jellegzetességeken keresztül

mutatunk rá a vírus méhnyakrák kialakulásában játszott etiológiai szerepére.
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VI.1. A többszörös humán papillómavírus fertőzések epidemiológiai jellemzői

A tanulmány első részéneknak célja Bonn régiójának (Németország) rutin citológiai

rákszűrő vizsgálatában résztvevő páciensek körében a többszörös humán papillómavírus

fertőzöttség gyakoriságának és ezen fertőzésekben szereplő különböző HPV genotípus-

ok megoszlásának meghatározása volt a víruskimutatásra alkalmazott technikákban mu-

tatkozó különbségek megvilágításával.

A tanulmányban nagy populációs anyagból a pozitív, citológiai mintáikban ASCUS

vagy cervix karcinóma és rákmegelőző állapotainak jeleit mutató páciensek és mintáik

kerültek kiválasztásra.

A citológiai vizsgálatok során humán papillómavírus fertőzés „klasszikus” citomorfoló-

giai jeleit mutató esetek mellett az ún. „minor” vagy „nem klasszikus” jeleket mutató

eseteket is vizsgáltuk, melyek ASCUS minősítéssel kerültek véleményezésre a követke-

ző okok folytán:

1. valamennyi, a HPV fertőzés „nem klasszikus” jeleit (abortív koilocitózis, enyhe

diszkeratózis, parakeratózis, fokozott magfestődés, enyhe magelváltozás, két- vagy

többmagvúság, makrociták-, kanyaró-sejtek-, polka-dot sejtek-, keratohialin granulu-

mok-, citoplazma „gyűrődések” jelenléte) mutató citológiai minta maradékából PCR

alapú vizsgálattal a HPV jelenléte kimutatható,

2. a HPV fertőzés okozta citomorfológiai elváltozások közül az enyhe magelváltozás

diagnosztikus érzékenysége és negatív prediktív értéke 100% [7], míg LSIL és HSIL

esetekben a humán papillómavírus fertőzés „nem klasszikus” és „klasszikus” citológiai

jelei együttesen szintén 100%-os diagnosztikus érzékenységgel és fajlagossággal jelle-

mezhetők [6,110],

3. a HPV fertőzés egy vagy több „minor” jelét mutató citológiai minták ASCUS kategó-

riába történő besorolását indokolja továbbá, hogy a méhnyakrák kialakulásáért – epide-

miológiai tanulmányok által bizonyítottan – a HR-HPV fertőzések felelősek, azonban

ezen fertőzések az alacsony és ismeretlen onkogén kockázatú HPV fertőzésektől morfo-

lógiailag megkülönböztethetetlenek [93,123].
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Epidemiológiai vizsgálataink során a HPV fertőzések összesített előfordulási gyakori-

sága 34,2%-nak bizonyult, mely eredmény a HPV fertőzések epidemiológiájával foglal-

kozó tanulmányok eredményeinél – melyek szerint a HPV fertőzések prevalenciája 5-

20% [10] – lényegesen magasabb értéket képvisel.

Az irodalomban a többszörös HPV fertőzések prevalenciájára vonatkozóan is eltérő

eredményekkel találkozunk: prevalenciájuk tanulmányonként 1-20% között változik

[10]. Tanulmányunkban a többszörös HPV fertőzések összesített kumulatív

prevalenciája 6,3%-nak bizonyult.

A HPV fertőzések százalékos előfordulási gyakoriságára vonatkozó eltérő vizsgálati

eredmények hátterében földrajzi, etnikai különbségek mellett a vizsgált populáció eltérő

életkora, szexuális viselkedése mellett az immunrendszer HPV fertőzésre adott válasz-

reakciója és nem utolsó sorban a víruskimutatásra alkalmazott technikák működési el-

vében és érzékenységében mutatkozó különbségek állnak.

Napjainkban a HPV kimutatás és genotípus meghatározásra vonatkozóan nincs egysé-

ges állásfoglalás, ún. „arany standard” módszer nem létezik. A vírus kimutatására al-

kalmazott módszerek analitikai érzékenységében és fajlagosságában mutatkozó szigni-

fikáns különbségek és az ebből fakadó HPV genotípus előfordulási gyakoriságra vonat-

kozó különbségek azonban jól ismertek [38,108]. A világszerte széles körben alkalma-

zott, „konszenzus” primerekkel végzett PCR alapú vizsgálatok magas analitikai érzé-

kenysége ellenére a detekciós küszöbértéket nem meghaladó, ún. látens fertőzések egy

része a módszerek számára rejtve marad, így a jelenlévő, különböző HPV genotípusok

tényleges száma, a koinfekciók gyakorisága valószínűleg magasabb, mint azt a fent em-

lített vizsgálatok igazolják.

A bizonyítottan HPV DNS pozitív minták jelentős részében különböző okok miatt to-

vábbi genotipizálás nem történik, a többszörös fertőzések esetében (módszertől függő-

en) valamely típus(ok) nem kerül(nek) meghatározásra. Ezen ismeretek függvényében a

többszörös HPV fertőzések teljes – és az egyes típusokat külön is feltűntető genotípus-

specifikus – prevalenciája a jelenlegi ismereteinknél jóval gyakoribbnak véleményezhe-

tő. A legújabb tudományos megfigyelések fényében - melyek szerint a cervikális lap-

hám léziók kialakulásában és progressziójában az egyes vírustípusok közötti szinergiz-



65

musnak lehet esetleges szerepe - a különbségek szignifikánsnak tekinthetők

[37,113,118].

Vizsgálataink során a többszörös fertőzések tizenegy százalékában „széles spektrumú”

módszerek alkalmazásával egyidejűleg 4-7 különböző genotípus jelenlétét igazoltuk,

míg az összes többszörös fertőzés 89%-ában módszertől és a citológiai atípia súlyossá-

gától függetlenül egyidejűleg két vagy három genotípus jelenlétét igazoltuk. Vírusde-

tektálásra alkalmazott módszertől függetlenül leggyakoribb koinfekciós formának a

dupla fertőzések bizonyultak, mely „előfordulási mintázat” felveti a különböző genotí-

pusok közötti szinergizmus kontra antagonizmus jelenlétét vagy korábban lezajlott (az-

az megelőző) infekciót követő típus-specifikus immunitásra utalhat.

A többszörös fertőzések előfordulási gyakoriságában mutatkozó különbségek a vizsgált

populáció életkorára vonatkozó eltérésekből is származhatnak. Epidemiológiai megfi-

gyelések alapján a HPV fertőzések (mono- és többszörös infekciók) elsősorban a 20-as

éveik elején járó, fiatal nők esetében gyakoriak [2,3,21,37,39,43,47,63,64]. Tanulmá-

nyunkban ezen populáció csekély hányada szerepelt, így a többszörös HPV fertőzések a

valóságban valószínűleg nagyobb gyakorisággal fordulnak elő, mint azt eredményeink

mutatják. Ugyanakkor eredményeink megerősítik azon nemzetközi iradalomban közölt

megfigyeléseket, melyek szerint a HPV fertőzések prevalenciája a kor előrehaladtával

lineárisan csökken [106,116]. Tanulmányunkban a többszörös fertőzések gyakorisága

45 éves kor után mutatott csökkenést, 65 év felett többszörös fertőzések 2,2%-ban, meg-

lehetősen alacsony frekvenciával fordultak elő. A szexuálisan aktív, fiatalabb korosz-

tályokban (<44 év) relatíve magas fertőzöttséget igazoltunk. Vizsgálataink során azon-

ban a 30 évnél fiatalabb illetve idősebb nők körében a többszörös HPV infekciók elő-

fordulását illetően jelentős különbséget nem észleltünk (OR:0.65; 95%CI: 0.52-0.83),

azonban néhány, kevésbé gyakori HR-HPV és valószínűleg magas onkogén kockázatú

genotípus vonatkozásában a prevalencia a 30 év feletti korosztályban enyhe frekvencia -

növekedést mutatott.

Hosszútávú követéses vizsgálatok igazolják, hogy a fertőzések gyakoriságát a HPV ki-

mutatását célzó egyszeri, keresztmetszeti vizsgálatok alábecsülik [113,127].
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Jelen munkánkban a többszörös HPV fertőzések szempontjából mind a keresztmetszeti

(3,8%), mind az összesített (15,3%) előfordulási gyakoriság meghatározásra került,

mely utóbbi a vizsgálatban szereplő 32,8 év átlag életkorral jellemezhető populáció te-

kintetében mintegy négyszeres értéket képviselt.

Vizsgálati eredményeink összhangban állnak Trottier és munkatársai által közölt, brazil

populáción végzett szűrővizsgálatok eredményeivel, ahol az érintettek átlag életkora

32,9 év volt, a prevalenciára vonatkozó eredmények pedig párhuzamban 3,2%-ot és

22,3%-ot képviseltek [113].

Észak- és dél-németországi eredményekkel összehasonlítva a vizsgált populáció HPV

pozitív és genotipizált eseteinek tekintetében a többszörös HPV fertőzések kumulatív

prevalenciája közel megegyező (28,1% ill. 23%) [57,87,105], míg a teljes vizsgálati

populációra vonatkoztatott kumulatív gyakoriság 6,3%-os értéke egyben azt is mutatja,

hogy a Németország nyugati részén élő női népesség csak kis hányada vesz részt rend-

szeresen citológiai szűrővizsgálaton.

VI.2. Tartósan (≥ 18 hónap) fennálló azonos genotípusú HPV fertőzések jellemzői

Számos, a cervixhám HPV fertőzéseit elsősorban generikus alapon vizsgáló módszerek

alkalmazásán alapuló, eredményeik alapján perzisztáló fertőzés fennálltát csak sugalló

tanulmánnyal ellentétben tanulmányunk második részében a típus - specifikusan, hosszú

időn át fennálló, az átlagos vírus eliminációs időt meghaladóan, ténylegesen perzisztáló

HPV fertőzéseket vizsgáltuk.

Napjainkban a HPV fertőzések természetes lefolyását vizsgáló tudományos kutatások

eredményeiben már vissza-vissza tükröződik a genotípus meghatározás jelentősége,

különös tekintettel arra, hogy a fertőzések jelentős része különböző genotípussal törté-

nő, egymást követő, átmeneti (tranziens) és nem perzisztáló infekció.

Az azonos genotípusú HPV fertőzések jelentős része 1-2 éven belül eliminálódik

[47,127], egy részük azonban megmarad, magában hordozva a hosszú idejű típus - spe-

cifikus fertőzés lehetőségét.



67

Eredményeink alapján a 18 hónapig vagy azt meghaladóan, típusspecifikusan fennálló

HPV fertőzések közül 91 citológiailag ASCUS-nak vagy LSIL-nek minősített esetből

7,7% regressziót mutatott, 56% változatlan citológiai képpel társult, míg 35%

progrediált (12% HSIL-be és 24% LSIL-be).

A vizsgálati periódus kezdetekor HSIL citológiai képpel társuló 9 azonos genotípusú,

tartós HPV infekció közül spontán mindösszesen egy (11%) regrediált, további négy

(44%) esetben citológiai regresszió sebészi beavatkozásra következett be. Ugyancsak

négy esetben átlagosan 35,52 hónapos követési idő folyamán ugyanazon genotípus –

sebészi beavatkozás ellenére – változatlan citológiai kép mellett továbbra is kimutatható

volt.

Citológiai vizsgálataink során HSIL-be történő progressziót csak magas onkogén koc-

kázatú vírusok jelenléte esetén láttunk. Eredményeink támogatják a Munoz és de

Villiers által epidemiológiai és filogenetikai alapon besorolt, magas onkogén potenciálú

vírusok és a méhnyakrák illetve prekurzor lézióinak kialakulása közötti szoros össze-

függést igazoló nagy epidemiológiai tanulmányok eredményeit.

A vizsgálat időszakában hét, bizonyítottan HR-HPV fertőzést tartalmazó esetben citoló-

giailag HSIL-be történő progressziót a hosszú kimutathatóság ellenére sem észleltünk, a

vírusok (HPV33, 45, 56, 58, 59, 66) jelenléte azonban előrevetítheti a magas fokú

intraepiteliális lézió kialakulásának lehetőségét.

Napjainkban a méhnyakrák illetve prekurzor lézióinak kialakulása és a HPV fertőzések

közötti kapcsolat hosszútávú kockázatát ismertető tanulmányok csak HPV16 és hasonló

terjedelemben HPV18 infekciók esetében ismertek [86], néhány éven belül valószínűleg

további HR-genotípusokra vonatkoztatott hosszútávú kockázatot ismertető tanulmányok

is napvilágot látnak.

A HPV fertőzések természetes lefolyásának hosszútávú követéses vizsgálatai szempont-

jából a fő problémát napjainkban a következők jelentik: a kockázati csoportot képviselő,

szűrővizsgálatban részt vevő nők egy része a kontrollvizsgálatok során „elvész“, másik

részük, akiknél HPV (és különösen HR-HPV) fertőzés igazolódik – általában korai stá-

diumban, még a súlyos diszplasztikus elváltozások kialakulás előtt –, sebészi beavatko-
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záson esik át, így a HPV asszociált léziók jelentős része „idő előtt“ eradikációra kerül,

holott, különösen fiatal nők esetében ezen fertőzések számottevő hányada spontán is

eliminálódna.

Tanulmányunk második fázisában a leggyakoribb, tartós fertőzésnek a HPV16 genotí-

pussal történt fertőzés bizonyult, melyet sorrendben HPV42, HPV31 és HPV58 köve-

tett.

Eredményeink a HPV16 gyakorisága tekintetében a nemzetközi kutatások eredményei-

vel megegyeznek: vitathatatlanul és változatlanul világszerte a leggyakrabban előfordu-

ló genotípus a HPV16-os, függetlenül a vizsgált populációtól és földrajzi területtől. Más

típusok megjelenése, incidenciája és prevalenciája sokkal variábilisabb és geográfiai

különbségeket mutat [61,69,79,114].

Az azonos genotípusú fertőzés fennállását tekintve genotípusonként jelentős eltéréseket

észleltünk: az átlag fertőzési idők 19,7 hónap és 54,3 hónap között változtak, mely idő-

intervallumok jelentősen hosszabbnak bizonyultak más tanulmányok eredményeinél,

ahol az átlagok 4-20 hónap közé estek [61,88,114]. Itt jegyeznénk meg, hogy vizsgála-

tainkban csak a 18 hónap vagy azon túl fennálló fertőzések szerepeltek. A 18 hónap

határértéket Trottier és Kulmala szerzők tanulmányai alapján választottuk, melyekben

leghosszabb átlag perzisztencia idővel a HPV16 genotípussal való fertőzéseket jelle-

mezték (átlag: 11,0-18,1 hónap).

Eredményeink nem támasztják alá más kutatók azon megfigyeléseit, melyek szerint a

HR-HPV fertőzések hosszabb lefolyással jellemezhetők [80,90,114,127]; vizsgálataink

során a fertőzések átlagos időtartama – sebészi beavatkozástól függetlenül – alacsony

onkogén kockázatú vírusfertőzések esetén mutatkozott a leghosszabbnak (37,96 hónap),

melyet sorrendben az UR-HPV csoport (31,25 hónap) majd a HR-HPV csoport követett

(29,4 hónap). Következtetéseink azonban óvatosságra intenek. Az eredmények értékelé-

sénél fontos megjegyeznünk, hogy a HR vírusfertőzések természetes lefolyásának ideje

korlátlan, azonban – különösen HPV16 fertőzések esetében – a kialakuló magas fokú

cervixhám léziók miatt ezen fertőzések lefolyásának valódi időtartama erkölcsi okokból

sem meghatározható.
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Eredményeink alapján tartósan kimutatható HPV vírustípust illetően citológiailag

HSIL-be történő progresszió szempontjából a legmagasabb kockázattal HPV39 fertőzés

esetén számolhatunk (OR: 8,8; 95% CI: 0,51-151,39). A kimutathatóság idejét tekintve

a magas onkogén kockázatú vírusok csoportján belül is a HPV39 típus említhetjük (át-

lag: 50,5±5,5 hónap), figyelembe véve azonban, hogy valamennyi tartós HPV39 infek-

ció többszörös HPV fertőzésben – HR vagy ismeretlen onkogén kockázatú vírus jelenlé-

te mellett – és fiatalabb nőkben észleltük (átlag életkor: 33±7 év).

Munoz és mtsainak a HPV típusok epidemiológiai klasszifikációját ismertető közlemé-

nyében [79] a HPV39 – gyakoriságát tekintve – szintén ritkábban előforduló genotípus-

nak bizonyult. Tanulmányukban 1356 méhnyakrákos beteg mintájából a HPV39 mind-

össze 0,6%-ban volt kimutatható, a kontroll csoportba tartozó 1292 személy közül ezen

típussal való fertőzöttség egyetlen egynél sem volt igazolható, jelezvén a vírus magas

onkogén képességét.

Egy másik, 3187 személy HPV vizsgálatát magába foglaló, a Független Államok Kö-

zösségéből származó tanulmány [61] a HPV39 gyakoriságát 1,8 %-nak vallja, bár a ví-

rusfertőzés lefolyása ezen közleményben rövidebb időintervallumot képviselt (12,4±4,1

hónap).

A HPV39 genotípusra vonatkozó vizsgálati eredményeink valamint az irodalomban

fellelhető adatok különbözősége rámutat arra, hogy az egyes típusok geográfiai külön-

bözőségén túl a vizsgálatra kiválasztott populáció paraméterei (életkor, módszerek), a

tanulmány tervezése során meghatározott kategóriák és szelekciós kritériumok jelentő-

sen befolyásolják a HPV kutatás eredményeit.

Vizsgálataink során a második, citológiailag HSIL fokozott kockázatát jelentő genotí-

pusnak a HPV16 bizonyult (OR: 5,0; 95%CI: 0,135-18,74), többszörös infekciók tekin-

tetében azonban tartósan kimutatható HPV16 esetén a HSIL kialakulásának kockázata,

több mint két és félszer kisebb, mint monoinfekciók tekintetében (többszörös-: OR: 1,8;

monoinfekció: OR: 4,9).

A genotípus - specifikus HPV16 fertőzés fennállásának átlagidejét tekintve többszörös

és monoinfekciók szempontjából csekély különbség észlelhető (többszörös-: 32,25±9,0

hónap; monoinfekció: 30,22±10,6 hónap), egyidejűleg több vírustípussal való fertőzött-
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ség esetén azonban perzisztáló HPV16 jelenléte már fiatalabb nőkben is megfigyelhető

(átlag életkor többszörös fertőzés esetén: 30 év, monoinfekció esetén: 32,94 év).

Egyes szerzők szerint egyidejűleg több HPV genotípussal fertőzötteknél a fertőzések

elhúzódóbbak [47,127], néhány újabb tanulmány azonban megkérdőjelezi a HPV fertő-

zés időtartama és a különböző genotípussal történt koinfekciók közötti összefüggést

[62,92].

Eredményeink ezen utóbbi szerzők vizsgálati eredményeivel harmonizálnak: az összesí-

tett átlagos perzisztencia idők többszörös és mono formában zajló vírusfertőzések tekin-

tetében megegyeznek (31,61± 11,9 hónap; 31,48±12,5 hónap).

Tanulmányunkban a tartósan ugyanazon típussal fertőzöttek közül 16 páciens esetében

az adott genotípus spontán eliminálódott (16/54). A sebészi beavatkozáson átesett

(konizált) személyek (34/46) esetében az operációt követő 6 hónapon belül elvégzett

HPV DNS státusz meghatározás során 14 személy negatívnak bizonyult, 13 páciens

továbbra is HPV DNS pozitív maradt. Közülük 2 páciens esetében 2 év után az adott

genotípus már nem volt kimutatható. Két személy két év után HPV DNS negatívvá vált.

Egy személy esetében a követés során VAIN3 lézió igazolódott. További egy személy-

nél hiszterektómiát követően is kimutattuk az adott genotípust. Ezen adatok ugyan nem

kerültek közlésre, klinikai jelentőségük miatt azonban említésre méltók: egyrészről rávi-

lágítanak a genotípus meghatározás fontosságára, másrészről a terápiás hatékonyság

felmérése szempontjából is meghatározók. A sebészi beavatkozást követő HPV DNS

pozitivitás – az adott genotípus kimutatása – jelzéssel szolgálhat a klinikus számára az

esetleges újonnan vagy recidív jelleggel kialakuló cervikális léziót illetően, felhívhatja a

klinikus figyelmét az esetlegesen egyidejűleg fennálló vaginális lézió jelenlétére is.

VI.3. Többszörös HPV fertőzések mellett észlelt morfológiai elváltozások

bemutatása

A HPV oki szerepe a méhnyakrák kialakulásának többlépcsős mechanizmusában, a

cervixhám rákmegelőző állapotainak kialakulásában epidemiológiai és molekuláris bio-

lógiai adatokkal alátámasztott és igazolt [8,17,46,98,122]. A fertőzött hámban benignus

proliferatív, diszplasztikus vagy neoplasztikus léziók egyaránt kialakulhatnak, magas

onkogén kockázatú HPV törzzsel történt fertőzések esetén a morfológiai elváltozások
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teljes spektruma megjelenhet. Munkánkban folyadék fázisú citológiai minták maradé-

kából molekuláris módszerekkel igazolt egyidejűleg több HPV genotípussal fertőzöttek

szövettani preparátumaiban megfigyelt morfológiai jelenségeket foglaltuk össze, direkt

és indirekt módszerekkel (közülük néhány nem képezte a tanulmány szerves részét)

szemléltettük a humán papillómavírus-fertőzés és a morfológia oki összefüggését.

Vizsgálataink során nyert eredményeink és megfigyeléseink azt mutatják, hogy a

diszplasztikus vagy egyértelműen malignus hámfolyamatok mellett morfológiailag ép-

nek tűnő, kissé kiszélesedett vagy hiperplasztikus hámban a HPV fertőzés eredménye-

ként kialakuló magelváltozások minden esetben megfigyelhetők, a hám szuprabazális

rétegeiben elhelyezkedő sejtekben típusos vagy atípusos mitózisok láthatók, a fertőzött

sejtek citoplazmájában megjelenő vakuolizáció mellett gyakran mutatkoznak elszaruso-

dási jelek is. Hasonló morfológiai elváltozások a mirigyhámban is azonosíthatók. Az

eltérő morfológiájú sejtekben és szövetekben a vírus(ok) jelenléte kimutatható(k), cito-

lógiai mintákból igazolt vírus(ok) a szövetekben relokalizálható(k).

Vizsgálataink során a diszplázia különböző súlyossági fokozatait az infektált hámban

gyakran vegyes formában vagy egymás folytatásában vagy – nagyobb gyakorisággal –

szakaszos jelleggel, egymással váltakozva, makroszkóposan épnek tűnő, metaplasztikus

vagy hiperplasztikus hámszegmentummal, éles határral elválasztva esetlegesen több

fókuszban figyeltük meg (12. ábra. A). Az egyetlen karcinómás esetben egyidejűleg in

situ komponens jelenlétét is azonosítottuk. CIN2 jelenlétét CIN3 morfológia mellett

gyakrabban észleltük, mint CIN1 mellett. Itt kell azonban megjegyeznünk, hogy követé-

ses vizsgálatokkal és molekuláris biológiai adatokkal alátámasztott, miszerint biológiai

viselkedésük (invazív karcinómába történő progressziójuk) tekintetében a CIN2 folya-

matok közelebb állnak a CIN1 léziók csoportjához [78,85]. Progresszióra vonatkozó

hasonló megfigyeléseket – citológiai mintákon elvégzett HPV E6/E7 mRNS expressziós

vizsgálataink kapcsán – elsősorban monoinfekciók esetében közöltünk, többszörös fer-

tőzést azonban csak 6 esetben vizsgáltunk [120]. Napjainkban a pontos diagnózis felál-

lítását ilyen esetekben számos immunhisztokémiai vizsgálat (p16INK4a, ProExC) segíti,

melyek költséghatékonyságuk és egyszerű alkalmazhatóságuk mellett, mint prognoszti-

kai markerek is használatosak [1,55,56].
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Jelen munkánkban egy meglehetősen szűk vizsgálati csoport (HPV 16+31 fertőzöttek)

szelektált mintáin a diagnózis megerősítésére, a HPV indukálta sejtcikluszavar bemuta-

tására alkalmazott p16INK4a immunhisztokémiai vizsgálataink során a cervixhám

diszplasztikus területein a diszplázia súlyossági fokával arányos jelölődési mintázatot

tapasztaltunk (9. ábra. A, B; 12. ábra. D, F).

A diszplasztikus vagy neoplasztikus vonásokat nem mutató, épnek tűnő, enyhén kiszé-

lesedett vagy egyértelműen hiperpláziás hámban a citológiai diagnosztikából jól ismert

„klasszikus” és „nem klaszikus” HPV jelek bemutatásával (8. ábra), ezen morfológiai

elváltozásokat mutató sejtekben a vírus DNS in situ kimutatásával (11. ábra. G, H, I)

igyekeztünk bizonyítékot szolgáltatni a sejtmorfológiai elváltozások HPV okozta „való-

diságát” illetően. Bár az irodalomban a HPV fertőzés „nem-klasszikus” citológiai jelei-

nek bizonyító erejű értékéről megoszlanak a vélemények [15,18], a vírusok kimutatásá-

ra alkalmazott molekuláris biológiai technikák fejlődése és tökéletesítése által egyes

jelek diagnosztikus értékét – elsősorban a magas onkogén kockázatú típusok vonatkozá-

sában – napjainkra többen is igazolták [7,18,101].

Megfigyeléseink során a magok alak- vagy számbeli, méretbeni vagy emelkedett DNS

tartalom miatti festődésbeni eltérései – változó gyakorisággal – valamennyi mintában

felismerhetőnek bizonyultak. A sejtek citoplazmájában észlelt vakuolizáción túl a min-

ták jelentős hányadában elszarusodásra utaló jeleket is megfigyeltünk (8. ábra. I; 11.

ábra. B, C). A hám felszínesebb rétegeinek posztmitotikus sejtjeiben típusos vagy

atípusos mitózisokat láttunk (11. ábra. B).

A felsorolt morfológiai elváltozások kialakulásáért HPV által kódolt fehérjék okozta

aberráns S-fázis indukció, következményes fokozott sejtproliferáció, annak talaján ki-

alakult másodlagos sejtciklus- és sejtérés zavarok tehetők felelőssé.

Molekuláris hátterét tekintve a fokozott sejtproliferáció következtében kialakuló

hiperpláziák létrjöttéért a vírus E6 és E7 génjei [115], a magelváltozásokért szintén az

E6, E7 onkoproteinek felelősek [19,71]. A citoplazmában megjelenő vakuolizáció ki-

alakulásában az E4 onkoproteinnek van kiemelkedő szerepe. A fertőzött hámban mutat-

kozó keratinizációs zavarok létrejöttének pontos molekuláris háttere napjainkban még

nem tisztázott. Véleményünk szerint az elszarusodási jelek egyaránt lehetnek a vírus
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citopátiás hatásának következményei is, megjelenésük a fertőzött sejt részéről adott vá-

laszreakcióként is elképzelhető. Utóbbi elképzeléseinket támogatja, hogy a

cervixhámban parakeratózis vagy hiperkeratózis pl. mechanikus trauma és egyéb ténye-

zők hatására is kialakulhat.

Az infektált, diszplasztikus vonásokat nem mutató hám szuprabazális rétegeiben típusos

vagy atípusos mitózisok megjelenése a mitotikus orsó működészavaraira vezethető visz-

sza, melyek megjelenéséért a vírus E6 és E7 onkoproteinjei felelősek [26,27]. Az E7

onkoprotein okozta centroszóma duplikációs zavarok normál fenotípusú és magmorfo-

lógiájú sejtekben is megjelenhetnek [28], az E6 onkoprotein indukálta számfeletti

centroszómák akkumulációja pedig a nukleáris atípia megjelenésével párhuzamosan

elsősorban többmagvúság esetén igazolható [29].

Mindezek magyarázatául szolgálnak vizsgálataink során az épnek tűnő vagy különböző

mértékben kiszélesedett, diszpláziamentes hám felszínes rétegében megfigyelt tripoláris

mitózis, emelkedett mitotikus aktivitás, két- vagy többmagvú sejtformák, macrociták

megjelenésének, a diszpláziás hámban a diszplázia súlyossági fokával egyenes arányban

megfigyelhető abnormis mitózisok kialakulásának.

A morfológiailag diszpláziát vagy neoplasztikus vonásokat nem mutató hámban a

p16INK4a immunhisztokémiai vizsgálataink során észlelt fokális jelölődési mintázat (9.

ábra. C, D) az irodalomból jól ismert [48,51]. Egyértelműen HPV asszociált elváltozá-

sok – papillomák, kondilómák mellett metapláziák vagy atrófiák is mutatnak fokális

pozitivitást. Utóbbiak esetében a p16INK4a fokális kimutathatósága – egyes vélemények

szerint – mint differenciációs zavart jelző „fiziológiás” expresszió értékelhető [22].

Mintáinkat utólagosan megvizsgálva a fokális p16INK4a pozitivitást mutató hámsejtekben

ISH vizsgálattal a humán papillómavírus DNS jelenlétét 7/7 mintában igazoltuk, továb-

bi három, p16INK4a fokálisan negatív mintában INFORM III CISH próbákkal pozitivitást

láttunk. Véleményünk szerint a hiperplasztikus hámban észlelt fokális p16INK4a pozitivi-

tás a HPV indukálta sejtcikluszavar következménye.

A direkt víruskimutatásra irányuló, a HPV DNS-ét a szövetekben topográfiailag megje-

lenítő in situ hibridizációs vizsgálataink igazolták, hogy az eltérő morfológiájú, épnek

tűnő, vagy kiszélesedett, diszpláziamentes (11. ábra. G-I) illetve a diszplasztikus lap-
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hámsejtekben (10. ábra. A-E, 12. ábra. G-L), továbbá a mirigyhámsejtekben a HPV

DNS jelenléte kimutatható (10. ábra. F; 13. ábra. G-L). Az alkalmazott két különböző

elven működő ISH vizsgálat során eltérő jelleggel és intenzitással láttunk pozitivitást.

HPV16 és HPV31 külön színjelölt DNS próbákkal végzett hagyományos in situ hibridi-

záció alkalmazása esetén a diszplasztikus hám felszínén elhelyezkedő laphámsejtekben

figyeltünk meg jelölődést. Egy esetben mindkét vírus (HPV16+31) DNS-ét kimutattuk

(12. ábra. K-L; 19. táblázat). Vizsgálataink során azonban a laphámsejtekben vagy a

HPV16, vagy a HPV31 DNS jelenlétét igazoltuk. A mirigyhámsejtekben csak a HPV31

DNS bizonyult kimutathatónak.

Az irodalom áttekintése során a HPV31 fertőzés és a mirigyhám kapcsolatára utalóan

hasonló megfigyelésekkel más szerzők tanulmányaiban is találkozunk.

Bulk és munkatársai HPV31 jelenlétét 65 ACIS esetből többszörös infekció formájában

három, míg monoinfekció formájában egy esetben [12], Xavier Castellsagué és munka-

társainak nyolc országból származó eset-kontroll tanulmányait feldolgozva cervikális

adenokarcinómában egy esetben figyelték meg [13]. Hiperplázia vagy morfológiailag

épnek tűnő mirigyhám és HPV31 fertőzés vonatkozásában irodalmi feljegyzéseket nem

találtunk.

In situ hibridizációs vizsgálataink során az INFORM III Family próbái, szemben az

eltérő színjelölt HPV16 és HPV31 hagyományos ISH próbákkal, a szöveti lokalizáció

szempontjából érzékenyebbnek bizonyultak. Alkalmazásuk során mind a laphám, mind

a mirigyhám vonatkozásában kisebb szignálokat is megfigyeltünk. A jelölődési mintá-

zat alapján különbséget tudtunk tenni integrált és episzomális HPV genom jelenléte

között A szignálok erőssége jelezte a kópiaszámot is. (10. ábra; 11. ábra G-I; 12-13.

ábra. G-L)

Birner és mtsai konvencionális és kolorimetriás jelerősített ISH (CSAC-ISH) vizsgála-

tok alkalmazása kapcsán hasonló jelenségekről számolnak be: hagyományos in situ hib-

ridizációs vizsgálataik során az észlelt jelek intenzitása gyengébbnek bizonyult, pozitív

sejteket döntően a diszplasztikus hám felszínén azonosítottak [4]. Utóbbi eredmények-

kel összhangban állnak eltérő színjelölt, HPV16 és HPV31 DNS próbákkal végzett in

situ hibridizációs vizsgálataink eredményei.
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Guo és munkatársai onkogén HPV DNS kimutatására irányuló tanulmányukban forma-

lin fixált, paraffinba ágyazott cervikális szöveteken párhuzamosan végzett PCR vizsgá-

latok és INFORM III próbával végzett ISH vizsgálatok eredményeit illetően meglehető-

sen jó egyezést találtak [41]. A cervixből származó citológiai minták maradékából vég-

zett PCR alapú HPV DNS kimutatást követő szövetmintákon végzett INFORM III

CISH vizsgálatok során kapott eredményeink mutattak Guo és mtsai által közöltekhez

hasonlókat.

Egy, a HPV jelenlétét PCR alapú módszerekkel és INFORM próbákkal végzett CISH

vizsgálattal orális epiteliális hiperpláziákban igazoló közleményünk [121] után jelen

munkánkban a cervixhám hiperpláziák vonatkozásában is igazoltuk a HPV etiológiai

szerepét.

A felsorolt, különböző HPV DNS próbákkal végzett, eltérő elven működő in situ hibri-

dizációs vizsgálataink során észlelt különbségek oka – valószínűleg a módszerek eltérő

érzékenységén túl – a vírusok alacsony kópiaszámában és eltérő fizikai állapotában

(episzomális vagy integrált) rejlik, melyek következtében a jelenlévő vírusgenom és így

a fertőzések egy része a kimutathatóság határa alatt maradt.

Az INFORM III Family próbáival végzett CISH vizsgálataink hátránya, hogy a szövet-

ben egyidejűleg jelenlévő különböző HR-HPV genotípusok között nem lehet különbsé-

get tenni.

Többszörös HPV fertőzések esetén az egyes genotípusok szöveten belüli megoszlásáról

és sejten belüli elhelyezkedéséről eltérő színű fluoreszkáló festékekkel jelölt próbákkal

elvégzett FISH vizsgálatok szolgáltathatnak több információt, mely vizsgálatok érzé-

kenysége meghaladja az általunk végzett vizsgálatokét. A jövőben ilyen irányú vizsgá-

latokat tervezünk.

Irodalmi ismereteink alapján a humán papillómavírusok mirigyhámsejteket is képesek

fertőzni [44,111], a fertőzött sejtekben azonban a vírus szaporodni nem képes. Tanul-

mányunkban megkíséreltük beilleszteni a HPV fertőzések szerepét a mirigyhámban

észlelhető benignus proliferatív léziók és a cervikális adenokarcinóma patogenezisébe.

A mirigyhámban észlelt morfológiai elváltozások, a HPV fertőzés indirekt kimutatását
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célzó immunhisztokémiai jellegzetességek és a prezentációs célból ismertetett L1

kapszid pozitivitás (13. ábra F) – mely jelzi, hogy a vírus struktúrális fehérjéinek bizo-

nyos fokú kifejeződése a mirigyhámsejtekben is megtörténik – alapján véleményezzük,

hogy a fertőzött mirigyhám sejtjeiben egyes HPV genotípusok teljes genetikai állomá-

nya megtalálható. Morfológiai megfigyeléseink sugallják, hogy a mirigyhámban – a

laphámban észleltekkel analóg módon – is megmutatkoznak a HPV fertőzés jelei.

A hisztomorfológiai jelenségek sokszínűségét a fertőzött sejtekben elhelyezkedő HPV

fizikai állapota, örökítő anyagának episzomális vagy integrált volta, a vírusfehérjék

gazdasejtre kifejtett hatása mellett a gazdasejt fertőzésre adott válaszreakciója is befo-

lyásolja. Természetesen csupán a morfológiai jelek alapján az egyes HPV genotípusok

között nem lehet különbséget tenni [18].

Az ismertetett hisztomorfológiai sajátosságok érzékenyen vizsgáló szem számára vala-

mennyi HPV fertőzött szövetben felismerhetők. A HPV fertőzés „nem klasszikus” jelei

a celluláris atípiát vagy definitiv koilocitákat nélkülöző szövetmintákban is megfigyel-

hetők kellően alapos vizsgálat mellett. A HPV fertőzés szempontjából valamennyi sejt

individuumnak tekintendő. Ezen szemlélet segítségével a vírusfertőzés mellett látható

cito- és hisztomorfológiai elváltozások könnyebben értelmezhetők, a diagnosztikus te-

vékenység során észlelt morfológiai kép felhívja a vizsgáló figyelmét a HPV etiológiai

szerepére.
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VII. AZ ÚJ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

1. Megfigyeléseink hozzájárulnak a HPV fertőzések epidemiológiájára vonatkozó szé-

leskörű tudományos ismeretek bővítéséhez, különösen az egyidejűleg több genotípussal

történő HPV infekciók vonatkozásában.

2. Eredményeink igazolják az elméletet, mely szerint a cervix karcinóma és rákmegelő-

ző állapotainak kialakulásában a magas onkogén kockázatú, azonos genotípussal törté-

nő, tartós HPV fertőzéseknek van elsődleges szerepe. Tanulmányunk – időszerűségén

túl (Harald zur Hausen - 2008. Orvosi Nobel-díj) – népegészségtani szempontból ki-

emelkedő jelentőségű.

3. Munkánkban – mind citológiai mintákból végzett, különböző molekuláris biológiai

technikák alkalmazása, mind hisztológiai mintákon végzett különböző in situ hibridizá-

ciós technikák alkalmazása által – megvilágítottuk a víruskimutatás problematikáját a

többszörös HPV fertőzések esetében.

4. Tanulmányunkban rámutattunk az egyszeri keresztmetszeti és az összesített előfordu-

lási gyakoriság vizsgálatában mutatkozó különbségekre és a követéses vizsgálatok je-

lentőségére.

5. A rendelkezésünkre álló adatok szerint ez az első dinamikus követéses tanulmány a

rutin nőgyógyászati citológiai szűrővizsgálat keretében végzett HPV DNS kimutatás és

genotípus meghatározásra a tartósan azonos genotípusú HPV fertőzések tekintetében.

6. Tudomásunk szerint ez az első olyan magyar nyelvű összefoglaló tanulmány, mely

molekuláris biológiai módszerekkel igazolt többszörös HPV fertőzésekben a vírus okoz-

ta „klasszikus” és „nem klasszikus” citomorfológiai jeleket szöveti szinten mutatja be,

immunhisztokémiai és in situ hibridizációs módszerekkel indirekt és direkt módon iga-

zolja a szöveti elváltozások hátterében álló HPV jelenlétét mind a laphám, mind a mi-

rigyhám vonatkozásában, továbbá bizonyítékot szolgáltat a többes HPV fertőzésekben a

különböző HPV genotípusok szöveti megoszlásáról.
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