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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

ACC: adenocarcinoma cervicis uteri 

ANOVA: Analysis of variance 

ARID2: AT rich interactive domain 2 

AUC: area under the curve 

BACH1: BTB and CNC homology 1 

CCL20: Chemokine (C-C motif) ligand 20  

CDKN: cyclin-dependent kinase inhibitor 

CIN: cervical intraepithelial neoplasia 

CIS: carcinoma in situ 

COX-2: cyclooxigenase-2 

DNS: dezoxiribonukleinsav 

EBV: Epstein-Barr vírus 

EGFR: epithelial growth factor receptor 

ELISA: Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay 

ERBB2: v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2 

FBW7(FBXW7): F-box and WD repeat domain-containing 7 

FFPE: formalin fixed paraffin embedded 

FIGO: International Federation of Gynecology and Obstetrics 

HCC: hepatocellular carcinoma 

HIF: Hypoxia-inducible factor 1 

HNRPK: heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K 

HNSCC: head and neck squamous cell carcinoma 

HOX: homeobox 

HPV: humán papillomavírus 
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HR-HPV: high-risk humán papillomavírus 

HSIL: high-grade squamous lntraepithelial lesion 

IARC: International Agency for Research on Cancer 

IFN: interferon 

IKK2: Inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B cells 

IL: interleukin 

KRAS: Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog 

LKB1: liver kinase B1 

LNA: locked nucleic acid 

LSIL: low-grade squamous lntraepithelial lesion 

MAP3K7IP2: Mitogen-activated protein kinase 7 interacting protein 2 

MAPK/PKC: mitogen-activated protein kinase/protein kinase C 

MHC: major histocompatibility complex 

miRNS: mikro-ribonukleinsav 

mTOR: Mammalian target of rapamycin 

NFκB: nuclear factor-kappaB 

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development 

ORF: open reading frame 

OSCC: oropharyngeal squamous cell carcinoma 

PCR: polymerase chain reaction 

PIK3C: phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase 

PTEN: Phosphatase and tensin homolog 

RISC: RNA-induced silencing complex 

RNS: ribonukleinsav 

ROC: Receiver Operating Characteristic 

SCC: squamocelluláris cervix carcinoma 

SCLC: non-small-cell lung carcinoma 
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SNP: single-nucleotide polymorphism 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 

STI: sexually transmitted infection 

SV40: simian virus 40 

TF: transzkripciós faktor 

TNF: tumor necrosis factor 

TNM: Tumor, Node, Metastasis 

UTR: untranslated region 

VEGFA: Vascular endothelial growth factor A 
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I. Bevezetés 

 

A méhnyak daganatmegelőző és daganatos állapotainak kialakulásában környezeti, 

életmódbeli okok és fertőző ágensek is szerepet játszanak. Az etiológiai tényezők közül 

kiemelkedő fontosságúak a human papillómavírus (HPV) fertőzések, azon belül is a 

magas onkogén kockázatú típusok (high-risk HPV) (174). A HR HPV etiológiai 

szerepét a cervixhám daganatmegelőző állapotainak és a méhnyakrák kialakulásának 

többlépcsős mechanizmusában számos epidemiológiai és molekuláris biológiai 

megfigyelés, adat igazolta az utóbbi évtizedekben (21, 23, 27, 90, 94, 102, 110, 111, 

124, 143, 146). Ezen a területen folyó kutatások meghatározó áttöréseket hoztak és 

többek között populációs szinten is jelentős egészségügyi hatású applikációkat (HPV 

vakcina) eredményeztek. A daganatmegelőző állapotok invazív malignus folyamatokba 

történő átmenetének kockázatát ugyan még nem áll módunkban előrevetíteni, de ebben 

nagy valószínűséggel a többszörös HPV infekciók és a HPV variabilitás is döntő 

szerepet játszik (31, 50, 54, 72, 82, 109, 135, 143, 149).  

A mikroRNS-ek kiemelkedő szerepet töltenek be a génexpresszió, ezáltal számos 

fontos, a sejt homeosztázisához elengedhetetlen biológiai folyamat epigenetikus 

szabályozásában (1, 5). Diszfunkciójuk több humán betegségcsoport esetében 

kimutatható (80, 107, 127, 134). Már a legelső megfigyelések bizonyították, hogy 

hozzájárulnak daganatok fenotípusának kialakulásához, érintettek számos daganat 

iniciációjában, promóciójában, progressziójában és disszeminációjában (11, 12, 19, 

142). A daganatkialakulás többlépcsős molekuláris folyamatát követve jellegzetes 

miRNS expressziós változások is észlelhetők (16, 65, 96, 117, 133), melyek 

regulatórikus szerepüknek köszönhetően aktív és passzív résztvevői a malignus 

transzformációnak. Ezek végpontjaként eltérő szöveti struktúra és funkció, azaz 

megváltozott fenotípus detektálható.  
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1. A méhnyakdaganat előfordulása, következményes 

mortalitás és vakcináció bevezetése Magyarországon 

 

A szervezett szűrővizsgálatok széleskörű elterjedésének köszönhetően az utóbbi 

évtizedekben jelentős mértékben javultak a méhnyakrák és az abból eredő halálozás 

statisztikai mutatói (1. ábra). Ennek ellenére globálisan még mindig komoly 

népegészségügyi problémával állunk szemben, hiszen a méhnyak rosszindulatú 

daganata 2012-ben a 4. leggyakrabban diagnosztizált daganat volt nőkben (incidencia, 

2011: kb. 530 000). Nőkben a daganatos betegségekből eredő halálozás 10-15%-a ezen 

típusokra vezethető vissza (mortalitás, 2008: 275 100), ami elsősorban a 30 és 55 év 

közötti nőket érinti. Magyarországon a második leggyakoribb daganattípus a 15-44 éves 

nők körében a 2009 és 2012 közötti időszakban.  

 

1. ábra: A méhnyak rosszindulatú daganata miatti standardizált* korai (25-64 éves) 

halálozás változása Magyarországon, néhány európai országban és az EU 

átlagában, 1980-2010. (115) 

 

Globálisan a regisztrált esetek több mint 85%-a a fejlődő országok női lakosságából, 

azon belül is főként Afrika, Dél-Közép Ázsia, Dél-Amerika területéről kerül ki. A 

méhnyakrák Magyarországon a rosszindulatú nőgyógyászati daganatok kb. 30%-át teszi 
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ki, évente átlagosan 1490 új megbetegedéssel (2008-2012) és 407, a daganat 

következtében kialakult halálesettel (2008-2012) számolhatunk. Európai 

összehasonlításban, ha a kor-standardizált incidencia ill. mortalitási rátákat vesszük 

alapul, hazánk a legrosszabb mutatókkal rendelkező országok közé tartozik (2. ábra).  

 

 

2. ábra: Méhnyakdaganat mortalitási adatai Európa országainak 

viszonylatában, 2000 és 2010 (113) 

 

A magyar nők relatív halálozási kockázata az Európai Uniós (EU15) országok átlagának 

mintegy háromszorosa (2009-ben a 25-64 éves korcsoportban ez az arány 1:3,09 volt, 1. 

táblázat) (3, 33, 60, 63, 100, 113, 132).  

 

 

1. táblázat: A 0-X éves és a 25-64 éves korcsoportú nők méhnyakrák miatti 

halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU-átlaggal* és Ausztriával 

szemben, 1980-2009. (115) 
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Az utóbbi években világszerte elérhetővé vált a HPV elleni védőoltás több típusa is (bi- 

és quadrivalens oltóanyag), mellyel a méhnyakrák primer prevenciójának effektivitása 

jelentősen javul és hosszabb távon a méhnyakrák incidenciájának és mortalitásának 

csökkenését eredményezi. Ezen szempontok figyelembe vételével hazánk is csatlakozott 

a más országok által már korábban bevezetett gyakorlathoz és ez évtől (2014. október) 

elkezdődött a HPV elleni védőoltás integrálása a magyar oltási naptárba. Iskolai 

kampányoltás keretében, önkéntes alapon, a 2014/2015-ös tanévtől az oltási célcsoport 

(általános iskola 7. osztályának 12. életévüket betöltött leány tanulói) számára 

térítésmentesen biztosított a két adagból álló oltási sorozattal védelmet nyújtó Cervarix 

(HPV 16, 18 ellen) oltóanyag. 

 

2. Cervixdaganat szövettani típusai, dysplasticus 

hámelváltozások 

 

Szövettanilag a méhnyakdaganatok körülbelül 75-80%-a laphámcarcinoma (SCC), 20-

25%-a adenocarcinoma (ACC), mely az endocervicalis mirigyhám sejtjeiből fejlődik ki 

(3. ábra). A laphámdaganatok kialakulását jellegzetes, a dysplasia különböző fokának 

megfelelő morfológiai sajátosságú squamosus intraepithelialis léziók kialakulása előzi 

meg. Az SCC esetek 99%-ban igazolt a HPV pozitivitás (147), melyből több mint 70% 

a két leggyakoribb típus (HPV 16 és 18) aránya (23). A cervix adenocarcinomák száma 

az utóbbi 2-3 évtizedben folyamatosan emelkedik (3), mégpedig elsősorban a fiatal, 35 

év alatti korosztályban (88, 100). Prognózisa rosszabb, rövidebb az átlagos túlélés és 

hajlamosabb a későbbi kiújulásra, melyben a gyakran megfigyelhető multifokális léziók 

szerepét érdemes kihangsúlyozni. Hormonális hatásokkal szemben érzékeny, in utero 

dietilstilbösztrol expozíció igazoltan fokozza az ACC kialakulás kockázatát (IARC) 

(60). ACC preneoplasztikus és neoplasztikus elváltozásai nehezebben azonosíthatók. Az 

ACC esetek hátterében 85-95%-ban HPV 16 és 18 fertőzés igazolható, de arányait 

tekintve sokkal jelentősebb a HPV 18 fertőzés szerepe, mint SCC-ben (2, 23, 100, 147). 
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3. ábra: A: A méhnyak laphám eredetű daganatának szövettani képe  

B: A méhnyak mirigyhámjának daganata (hematoxilin-eozin festés, 50- ill. 20-

szoros nagyítás)  

 

A szövettani típuson túl a betegség lefolyását nagymértékben befolyásolja a daganat 

differenciáltsági foka. A méhnyakrák klinikai stádiumbeosztása nemzetközileg 

meghatározott, elfogadott irányelvek alapján történik (a FIGO- és TNM-beosztás 

teljesen megegyező) (119) (4. ábra). A méhnyakrák FIGO szerinti jelenleg is 

használatos, 2009-es stádiumbeosztása (119): 

I stádium: A daganat nem terjed túl a méhnyakon. A méhnyálkahártyára terjedést nem 

kell figyelembe venni. IA1 és IA2 stádium között különbséget a teljes elváltozást 

magába foglaló eltávolított szövettani minta -elsősorban conisatum- alapján lehet tenni. 

II stádium: A daganat a méhnyakon túlterjed, de nem éri el a medencefalat. A daganat 

beszűri a hüvelyt, azonban nem éri el annak az alsó harmadát.  

III stádium: A daganat a medencefalig terjed. Végbél vizsgálattal a daganat és a 

medencefal között nincs tumormentes terület ("rés"). A daganat beszűri a hüvely alsó 

harmadát, és/vagy elzárja a húgyvezetéket, aminek következtében néma vagy zsákvese 

alakul ki.  

IV stádium: A daganat a medencén túl terjed, és / vagy a húgyhólyag, és / vagy a végbél 

nyálkahártyát beszűri. 



12 

 

 

4. ábra: A cervix daganat FIGO szerinti stádiumbeosztása (60) 

 

A prekancerózus állapotok leírására az 1950-es évektől használt Papanicolau beosztást 

az utóbbi évtizedekben felváltotta a napjainkban már a hisztológiai nevezéktanban is 

alkalmazott Bethesda-klasszifikáció, melynek legfontosabb eleme a hámelváltozások 

leírása és minősítése. Amellett, hogy megállapítja a kenet értékelhetőségét, jó egyezést 

mutat a szükség esetén elvégzett szövettani mintavétel eredményével, értékeli a 

hormonális státuszt és utal a kórokozók, a reaktív, reparatív folyamatok jelenlétére és 

kórlényegére (60).  

A CIN1, LSIL vagy enyhe diszplázia elnevezés a HPV hatására ismét osztódásra 

kényszerített posztmitotikus laphámsejtekben megjelenő koilocitás atípiának felel meg 

(102). Amennyiben a celluláris differenciációjukban megzavart, immortalizált sejtek az 

aktív vírusinfekcióra jellemző mag vagy citoplazmális eltéréseket nem vagy csak 

részben, abortív formában mutatják, fenotípusukban közepesen súlyos (CIN2) vagy 

súlyos fokú (CIN3) diszplázia vagy carcinoma in situ (CIS) jellegzetességeit hordozzák, 

az elváltozásokat HSIL-nek nevezzük (127) (5. ábra). 
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5. ábra: Normál méhnyakhám ill. daganatmegelőző (CINI-III) elváltozásainak 

szövettani képe (hematoxilin-eozin festés) (90) 

 

3. Humán papillomavírus fertőzések epidemiológiája és 

szerepe daganatok kialakulásában 

 

A HPV egy epitheliotróp DNS vírus, életfolyamata szorosan kapcsolódik a 

hámsejtekével és azok differenciációjával. A vírusfertőzés a bőr és nyálkahártyák 

basalis sejtrétegének a sérülésével következik be. A HPV típusokat daganatkeltő 

tulajdonságuk alapján magas (high risk HPV), alacsony (low risk HPV) ill. ismeretlen 

onkogén kockázatú csoportba soroljuk. A magas onkogén kockázatú HPV fertőzés 

etiológiai szerepe a méhnyak, az anogenitalis, valamint a fej-nyaki régió 

laphámrákjaiban (különösen az oropharynx rosszindulatú daganataiban) évek óta ismert 

(16). A lesújtó magyarországi előfordulási gyakoriság globális viszonylatban nem 

egyedülálló jelenség. Az 1988-tól 2004-ig terjedő időszakban 50%-al csökkent a HPV 

negatív HNSCC száma az USA-ban, mellyel egyidőben 200%-al emelkedett a HPV 

pozitív HNSCC incidenciája, azon belül is kiemelkedő a fiatal, kaukázusi férfiak 

érintettsége (16). Az OSCC-vel kapcsolatban a szexuális szokások mellett a perinatális 

fertőződés lehetőségét is ki kell emelni (104). A cervix prekancerózus és daganatos 

lézióinak közel 99%-ában igazolható high-risk (HR) HPV pozitivitás (23, 147). Bár 

eddig a HPV több mint 130 típusát azonosították, vizsgálati és földrajzi paraméterektől 

függetlenül kijelenthető, hogy a cervix daganataiban világszerte a leggyakoribb és 

egyben legnagyobb onkogén potenciálú típus a HPV 16 (23, 109). A HPV genotípus 

meghatározását epidemiológiai jelentőségén túl (földrajzi mellett, etnikai és kor szerinti 
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megoszlásban is igazoltak különbségeket), klinikai jelentősége is indokolja. 

Előfordulási gyakoriság szempontjából a 18-as típust kell még kiemelni, azonban ez 

esetben jelentős populációs különbségeket írtak le (143). A HPV 16-os és 18-as típusait 

a cervix daganatainak kb. 70%-ban lehet kimutatni (50). A HR HPV típusok közül még 

jelentős a 31, 33, 35, 45, 52, 58 (109). A fertőzések 20-40%-ában egyidejűleg több HPV 

genotípus is kimutatható (47), melynek gyakoriságát az egyszeri keresztmetszeti, a 

vírussal történt fertőzöttség kimutatását célzó vizsgálatok alábecsülik (143, 157).  

3.a. HPV szerepe a cervix malignus folyamataiban 

A HPV szexuális úton terjedő fertőzés, a szexuálisan aktív népesség mintegy 80%-a az 

élete folyamán megfertőződik egy vagy több típussal is (2, 175). Az incidencia csúcsa 

16-25 év közé tehető, a prevalencia az életkorral fordított arányban változik (147). 35-

40 éves korra a nők kevesebb, mint 10%-ában mutatható ki a vírus (54, 125). A HR 

HPV fertőzés szükséges, de nem elégséges feltétele a cervixdaganatok kialakulásának, 

mivel a fertőzésen átesett nők többségénél nem alakul ki malignus elváltozás (a 

daganatkialakulás aránya mindössze 3-4% HR HPV infekciók esetén) (23, 157). A 

fertőzött hámban benignus proliferatív, dysplasticus vagy neoplasticus léziók egyaránt 

kialakulhatnak (125, 174). Magas kockázatot jelent a jól definiálható, különböző 

súlyosságú prekancerózus léziók (enyhe ill. súlyos fokú laphám-eredetű intraepitheliális 

lézió: LSIL, HSIL, cervikális intraepitheliális neoplázia: CIN) kialakulása 

szempontjából a több évig perzisztáló HR infekció, melynek aránya azonban alacsony 

(kb. 5-10%) (21, 125). A fertőzés fennmaradásában szerepet játszó kofaktorok, melyek 

a méhnyakrák kialakulását is jelentősen befolyásolják: dohányzás, multiparitás, orális 

fogamzásgátlók (progesztinek) szedése, immunológiai tényezők, gyulladásos 

folyamatok, együttesen fennálló STD-k, tápláltsági állapot (14, 149). A malignus 

transzformáció leggyakrabban a squamocolumnaris hámátmenet területén következik be 

(174). Az iniciálódott, vírus mediálta karcinogenezis során a prekancerózus léziók 

regressziója és progressziója is mintegy kb. 20-30%-ban megfigyelhető (21).  
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3.b. Többszörös HR HPV fertőzések jelentősége 

A HPV fertőzések 20-40%-ában egyidejűleg több vírus jelenléte is igazolható (47). Az 

ilyen, többszörös fertőzések előfordulási gyakorisága fiatalabb nőkben magasabb, 

azonban eltérő irodalmi adatokat találunk nemcsak a prevalenciát (1-20%), de a 

típuseloszlást és a kórjóslatot illetően is (72, 109). Ennek hátterében a vizsgált 

népességek különbözősége (koreloszlás, etnikai hovatartozás, szexuális szokások, 

immunreakciók) mellett a vírustípusok eltérő földrajzi előfordulása és a HPV 

kimutatásra használt módszerek eltérő technológiai háttere, analitikai szenzitivitása 

adhat magyarázatot (47). Study design szempontjából pedig kiemelendő, hogy 

longitudinális vizsgálatokkal reálisabb képet kapunk a kumulatív prevalenciára 

vonatkozóan (143, 157). Azonban a profilaktikus vakcináció terjedésével az immunizált 

populációban hosszútávon átrendeződhet a HPV eloszlás mostani arculata. Multiplex 

infekció esetén a cervikális léziók indukcióját és progresszióját illetően szinergista 

hatást feltételeznek (25, 31, 135, 143, 144), mivel több HPV típus jelenléte korrelált a 

dysplasia súlyosságával (31). Munoz és mtsai is hasonló eredményeket kaptak, továbbá 

típus függvényében vizsgálva, a HPV16-hoz társuló egyéb HR HPV koinfekciója esetén 

észlelték a legmagasabb daganatkockázatot (109). 

A HR-HPV fertőzések hosszabb lefolyással jellemezhetők és a perzisztencia HPV16 

típusú fertőzések esetében a leghosszabb (átlagban 11,0-18,1 hónap) (143), azonban 

ebben a tekintetben jelentős eltérésekről számol be az irodalom. Ezen infekciók 

fennállásának átlagidejét tekintve többszörös és egyszeres HPV pozitivitás 

szempontjából Kovács és mtsai nem észleltek szignifikáns különbséget, egyidejűleg 

több típussal való fertőzöttség esetén azonban perzisztáló HPV16 jelenléte már fiatalabb 

életkorban is megfigyelhető volt (72). 

3.c. HPV16 genom 

A HPV16 egy kicsi, burokkal nem rendelkező, kettős szálú DNS-t tartalmazó vírus, 

melynek genomja megközelítőleg 8000 bázispárból áll. Korai (early, E) és késői (late, 

L) fehérjék kódolásáért felelős szekvenciákat valamint fehérjéket nem kódoló, 

szabályozó funciót betöltő (long control region, LCR) szakaszt foglal magába (171) (6. 

ábra).  
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6. ábra: A HPV16 génszakaszainak sematikus ábrája (171) 

 

A korai gének expressziója az osztódó bazális sejtekben történik, míg a 

differenciálódott hámsejtekben a vírusgenom replikációja zajlik valamint a késői gének 

expresszióját követően létrejönnek az új virionok. A korai promóterről elsőként 

expresszálódó virális fehérjék replikációs faktorok (E1 és E2), melyek komplexet 

képezve egyrészt a replikációban résztvevő virális génszakaszokhoz kötődnek (27), 

másrészt „összeverbuválják” a replikációhoz szükséges celluláris polimerázokat és 

egyéb fehérjéket (90). Az E1 protein helikáz aktivitással is rendelkezik, így biztosítva a 

replikációs komplex előtt a virális DNS szeparációját (18). Az E2 regulátor szerepet is 

ellát, alacsony koncentrációban aktiválja a korai promótert, míg magas koncentrációban 

a celluláris transzkripciós faktorok blokkolásával represszorként funkcionál (35). p53-

független módon az E2 overexpressziója apoptózist is indukál. Mivel a vírusképződés 

kizárólag a hámréteg differenciálódott, suprabazális rétegeiben játszódik le, ez a 

folyamat abortálódik, amennyiben az epithel differenciációja zavart szenved (90, 106). 

A „támogató” környezet kialakításában többek között miRNS expressziós eltéréseknek 

is szerepe van (11, 12). A vírusok eliminációja produktív fertőzést követően spontán is 

bekövetkezhet. Ezt döntően az immunrendszer állapota határozza meg, hibái növelik a 

HPV infekciók megjelenését és időtartamát (21, 54, 82). Amennyiben az elimináció 

nem történik meg, a perzisztáló fertőzés során a vírusindukálta sejtproliferáció, 

folyamatos sejtosztódás kapcsán megnő a kromoszómális instabilitás valószínűsége 

(156) és a kromoszóma töréspontoknak megfelelően a vírus lineáris formában 

integrálódik a humán genomba. Az integráció pontos lokalizációja nagymértékben 
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meghatározza a virális onkogének és celluláris gének működésbeli eltéréseit, ezáltal a 

betegség progresszióját (94), de általános érvényben kijelenthető, hogy az integráció 

negatívan érinti az E2 gén integritását (123) (7. ábra). A vírus benignus, prekancerózus 

léziókban episzómális formában marad, míg a vírusgenom különböző fokú integrációja 

a daganatkialakulás egyik meghatározó lépése (90, 121). Mindazonáltal a malignus 

esetek egy részében nem integrálódott, extrakromoszómális vírus DNS detektálható, ám 

ilyenkor mutáció(k) következtében megváltozott szerkezetű E2 protein valamint 

represszor funkciójának zavara mutatható ki (121). 

Az E4 és E5 fehérjék a HPV életciklusának késői fázisában szintetizálódnak és az 

összes HPV proteint figyelembe véve az E4 expressziója éri el a legmagasabb szintet. 

Az E4 az E1 első 5 aminosavával fúziós fehérjét alkot, ami később a sejtek keratin 

hálózatához kapcsolódik és annak összeomlását indukálhatja (90). Ugyanakkor 

szabályozó funkcióval is rendelkezik, az mRNS splicing, transzport és transzláció 

iniciálásában involvált RNS helikázzal áll kölcsönhatásban. Az E5 az EGFR-hez 

kapcsolódik, overexpressziója fokozza az EGFR foszforilációját és gátolja a 

degradációját (141). 

A malignus transzformáció molekuláris kulcsszereplői a vírus E6 és E7 onkoproteinjei 

(124), melyek a sejtproliferáció szabályozásában szerepet játszó kulcsfontosságú 

tumorszuppresszor jelátviteli útvonalak (p53 és pRb) befolyásolása révén fejtik ki 

proliferációt serkentő és antiapoptotikus hatásukat, ezzel immortalizálva a 

keratinocytákat (155, 27, 28). Lu és mtsai rámutattak, hogy az E6 és E7 onkogének 

transzkripciós mintázata eltéréseket mutat a dysplasia súlyosságának és a daganat 

kialakulásának viszonylatában, ami a perzisztens fertőzés során bekövetkező integráció 

eltérő lokalizációjának függvénye (94). Az E6, E7 onkoproteinek expresszióját gátolja 

az E2 gén (represszor), így a virális genom integrációjakor bekövetkező E2 gén 

elvesztésekor fokozott E6, E7 expresszió figyelhető meg (123). Az E6 fehérje, a 

celluláris E6-associated proteinen (E6AP) keresztül, katalizálja a celluláris p53 

tumorszuppresszor fehérje ubikvitin-függő lebontását (111). Az E7 és a pRb interakció 

hatására fokozódik a ciklin dependens kinázok (CDK4 és CDK6) inhibitorának, a p16-

nak (p16INK4A ill. CDKN2A néven is ismert) az expressziója, melynek következtében 

a sejtproliferáció leállításáért felelős M1 fázis effektorainak inaktivációját idézi elő (67, 

71) és HPV 18 fertőzés esetén is hasonlóan zajlik (150). További E7 target a hiszton 
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deacetiltranszferázok (HDAC) csoportja és a ciklin-dependens kinázok közül a p21CIP1 

ill. a p27KIP1 (110), melyek szintén hozzájárulnak a vírusreplikációt lehetővé tevő 

hámsejtek proliferatív kapacitásának fenntartásához (67, 140). Az egyes HPV típusok 

E6 és E7 fehérjéinek szerkezeti különbözősége (következésképpen eltérő p53 és pRb 

affinitása) állhat többek között az eltérő onkogén kockázat hátterében. A transzformáció 

folyamatát az E5 onkoprotein is befolyásolja, bár ennek pontos mechanizmusa még nem 

teljesen tisztázott. Gyakran, bár nem minden esetben ez a szakasz is deléciót szenved a 

vírusgenom integrációjakor (126). A HPV16 E5 potencírozza az E6, E7 onkogének 

hatását (136), továbbá a gazdasejt számos fehérjekódoló génjének expresszióját in vitro 

módosítja (humán keratinocyta kultúrában) (70). Az alábbi funkciókhoz köthető gének 

expressziójában észleltek eltéréseket: motilitás, adhézió, extracelluláris mátrix, 

immunválasz, gyulladásos reakciók (26). Felmerült a lehetősége, hogy onkogenitását 

priméren EGF-receptor ligand-függő aktivációjának köszönheti. Mindenesetre onkogén 

potenciálját megerősíteni látszik, hogy nude és E5 transzgén egerekben is hozzájárult a 

tumorigenitás növekedéséhez (78, 101).  

Az L régió a fertőzés késői fázisában termelődő virális kapszidot felépítő strukturális 

fehérjék (major és minor capsid protein) kódolásáért felelős L1 és L2 gének 

szekvenciáit tartalmazza (6. ábra). Szerkezetét tekintve az L1 gén a leginkább konstans, 

az általa meghatározott fehérje erősen konzervatív, ezért a molekuláris módszerek egy 

része ezt a tulajdonságot használja ki a HPV fertőzés kimutatására. A genotípus 

meghatározása az L1, E6 és E7 gének bázissorrendjének eltérésein alapul. 
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7. ábra: A HPV által mediált cervicalis malignus transzformáció lépései, 

jellegzetes hámelváltozások feltüntetése mellett (157) 

 

3.d. Cervix dysplasia és daganat: prevenció jelene és jövője 

Elhelyezkedése miatt a méhnyak jól vizsgálható szerv. A szűrésre használt módszerek 

közül néhányat (citológia, kolposzkópia) már a múlt század első felében kifejlesztettek 

és jó hatékonysággal alkalmaznak azóta is. A Papanicolaou-kenet forradalmi áttörést 

jelentett és a populációs szintű méhnyakrákszűrő programok széleskörű elterjedésével 

drámaian visszaszorította a fejlett országok méhnyakrák előfordulási rátáit, valamint a 

következményes halálesetek számát. Ugyanakkor érdemes kiemelni a technika 

hiányosságait: a gyakran említett inter-observer variation (122) mellett a HPV 

fertőzéssel és a kórkép lefolyásával kapcsolatban nem szolgáltat kvalitatív 

információkat (34). A diagnosztikus és szűrési lehetőségek spektrumának bővülésével 

napjainkban egyre elterjedtebbek és elérhetőbbek a különböző HPV-tesztek. Azonban 

ki kell hangsúlyozni, hogy jelentős arányú, „inszignifikáns”, tranziens fertőzést 

azonosítanak, akár egymást követően is. Ugyanakkor a detekciós küszöbértéket nem 
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meghaladó, ún. látens fertőzések egy része rejtve marad. Kombinált szűréssel jobb 

effektivitás érhető el, viszont ez sem kielégítő és mindenképp hangsúlyozni kell 

vakcináció mellett is a szűrővizsgálatok létjogosultságát és az ezzel együtt megjelenő 

újabb szakmai kihívásokat. A citológiai vizsgálattal kombinált HPV genotípus 

meghatározás mellett kiegészítő vizsgálatok egyidejű alkalmazásával nyílik csak 

lehetőség a cervikális léziók progresszív hajlamának esetleges meghatározására. Ezen a 

területen még számtalan részlet felderítésre és/vagy megerősítésre vár. A molekuláris 

biológiai alapú daganatkutatás jelentős előrelépéseket tesz az egyénre szabott 

kockázatbecslés, szűrés, terápia és a biomarker fejlesztés területén. Genomiális eltérések 

közül több eltérő típusú mutációt, modifikációt azonosítottak, melyek a vírusintegráció 

lokalizációjával mutatnak szoros összefüggést. A legújabb eredmények alapján az 

alábbi gének érintettségével számolhatunk: PIK3CA, PTEN, TP53, STK11, KRAS, 

MAPK1, HLA-B, EP300, FBXW7, NFE2L2, ERBB2 (114). A HPV fertőzés 

következtében létrejövő, génexpressziót érintő változások azonban a mai napig nem 

teljesen tisztázottak. A rövid nem kódoló RNS szakaszokhoz kapcsolódó és RNS 

interferencián (RNSi) alapuló daganatkutatás területén az elmúlt évtizedben 

robbanásszerű fejlődés volt tapasztalható. A mikroRNS-ek molekuláris technológiai 

alkalmazhatósága egyre szélesebb spektrumot ölel fel a tumor predikció, diagnosztika, 

utánkövetés és prevenció vonatkozásaiban. A szöveti miRNS-ek és a szérumban 

keringő szabad miRNS-ek posztranszkripciós és transzlációs szabályozásban betöltött 

szerepe az egyik legaktívabban kutatott tudományterület, mely kapcsán számos, a 

daganatsejtek viselkedésével kapcsolatos eddigi nézeteinket teljesen átformáló 

eredmény született. A mikroRNS reguláció változásainak pontos feltérképezése és 

nyomon követése magában rejti biomarkerként történő alkalmazásuk lehetőségét cervix 

daganatok vonatkozásában. 

 

4. MikroRNS 

 

A mikroRNS-ek kiemelkedő szerepet töltenek be a génexpresszió és ezáltal számos 

fontos, a sejt homeosztázisához elengedhetetlen biológiai folyamat epigenetikus 

szabályozásában (1, 5). Diszfunkciójuk több humán betegségcsoport esetében 
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kimutatható (80, 107). Már a legelső megfigyelések bizonyították, hogy hozzájárulnak 

daganatok fenotípusának kialakulásához, érintettek számos daganat iniciációjában, 

promóciójában, progressziójában és disszeminációjában (11, 68, 93, 118). A miRNS-ek 

több mint fele olyan helyen található a humán genomban, amely daganatos 

megbetegedésekben gyakran szenved deléciót, átrendeződik, illetve amplifikálódik (13, 

51), továbbá nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az onko- és tumorszuppresszor 

gének többsége, valamint az immunválaszt moduláló gének legtöbbje miRNS 

szabályozás alatt áll (5, 68, 118). Már több hazai és nemzetközi kutatócsoport vizsgálta 

különböző humán szövetek és tumorok miRNS expressziós mintázatát, mely számos 

esetben nagyon jellegzetes, informatív a különböző tumorok eltérő differenciációs és 

fejlődési stádiumainak függvényében (8, 12).  

Az emberi genom megismérése óta egyértelművé vált, hogy a DNS által kódolt 

genetikai információ önmagában nem ad kellő választ az ember fenotípusbeli 

sokszínűségére ill. a betegségek iránti egyéni fogékonyságbeli különbségekre. Az 

egyedek közti genetikai variabilitás mindössze 1%-nyi, a fenotípus szintjén megjelenő 

diverzitás ehhez képest nagyságrendekkel kifejezettebb, ami alátámasztja azt a 

feltételezést, miszerint a gének, a fehérjék és a környezet közti kölcsönhatások 

nagymértékben befolyásolják a fenotípust. A környezeti interakciók teljes megértéséhez 

és korai kimutatásához nélkülözhetetlenek az epigenetikai modifikációk, azaz olyan 

DNS-től független, öröklődő, a génexpressziót módosító események (DNS metiláció, 

hisztonmódosulások, RNS-hez kapcsolódó útvonalak és eddig még ismeretlen 

mechanizmusok) feltérképezése, mely területek az utóbbi években igen nagy hangsúlyt 

kaptak. A génexpresszió epigenetikus szabályozása a normál fejlődés és differenciáció 

nélkülözhetetlen és talán egyik legfontosabb eleme.  

Az utóbbi évtized tudományos eredményei nagyban átalakították a génszabályozásról 

alkotott nézeteket. Az állati, növényi és humán genom részét képező un. "junk" DNS 

fogalma, mely evolúciós maradványként kezelt része volt a genetikai információnak, új 

értelmezést nyert. Ezen, fehérjét nem kódoló szakaszok, melyek a genom több mint 

98%-át teszik ki, többek között a génregulációban kulcsfontosságú szerepet betöltő 

RNS-szekvenciákat kódolnak. A dsRNS (duplaszálú RNS) megjelenése evolúciós 

szempontból számos előnyt jelent, a nagy diverzitást mutató funkcionális fehérjékkel 

szemben. Rövid láncú, fehérjét nem kódoló RNS-ek egész sorát ismerte meg a 
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tudomány. Szerkezetük, biogenezisük, működésük és funkciójuk feltérképezése átírta és 

folyamatosan formálja a génszabályozásról kialakult képet (16, 38). 

A tudományos kutatások a prevenció minden szintjére kiterjedve zajlanak és a 

molekuláris epidemiológia módszereinek fejlődésével lehetőségeink is egyre 

szélesebbek. Primer (és szekunder) prevenció szempontjából a korai biomarkerek 

feltérképezése és gyakorlati alkalmazása egyre inkább előtérbe kerül. 

4.a. MikroRNS-ek biogenezise 

A miRNS-ek rövid, fejlődéstanilag konzervált, 19-25 nukleotidból álló, fehérjét nem 

kódoló szekvenciák. Intra vagy intergenikus szakaszokról íródnak át az RNS polimeráz 

II által (1) (8. ábra). A miRBase legújabb verziójában (miRBase 21, 2014. június, 

www.mirbase.org) már több mint 21000 azonosított, azon belül 1881 humán miRNS 

génlocus szerepel. A transzkriptumot primér-miRNS-nek hívjuk (pri-miRNS), ez 1-3 kb 

hosszúságú. A primér transzkriptum további modifikáción esik át még a sejtmagban, 

mely a DROSHA és az RNáz III enzim hatása alatt zajlik és köztes állapotként, mint 

pre-miRNS jelenik meg. Ez egy hajtűt képző, 70-100 nukleotid hosszúságú molekula, 

mely a citoplazmába transzportálódik (exportin 5-RAN GTP-dependens transzporter 

segítségével) (1). A Dicer ribonukleáz alakítja tovább érett kétszálú miRNS-é (6). A 

szálak szeparációját követően a vezető szál vagy másnéven érett miRNS az "RNA 

induced silencing complex"-be (RISC) inkorporálódik, míg a komplementer szálhoz 

(miRNS*) további funkciók kapcsolódnak (163). A miRNS-szabályozás effektora a 

RISC, ami a miRNS mellett argonauta (AGO-1-4) fehérjékből és más fehérje 

faktorokból álló egység. Az argonauta fehérjék kulcsfontosságú szerepet töltenek be a 

miRNS biogenezisben, érésben és az effektor funkciókban. Az érett szál feladata a 

target felismerése és a specifikus cél mRNS-ek RISC-be történő felvétele. A target 

mRNS-sel létrejövő interakció leggyakrabban a 3' UTR szakaszon játszódik le, de 

leírtak már ORF-hez, 5' UTR-hez történő kötődést is (73). Ez utóbbi elsősorban 

aktivációval hozható összefüggésbe. A szabályozás a komplementaritás fokától függ, 

transzláció szintjén zajlik vagy a mRNS degradációját eredményezi (7. ábra). Becslések 

szerint a human génállomány 40-50%-át szabályozzák mikroRNS-ek és minden egyes 

miRNS-nek több száz célgénje lehet, ugyanakkor egy gént több miRNS is szabályozhat 

(56, 107, 142). 
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8. ábra: A mikroRNS biogenezise és a miRNS-szabályozás intracelluláris lépései 

(5) 

 

4.b. Szöveti mikroRNS expresszió  

Normál és neoplasztikus humán sejtek mikroRNS expressziós mintázatának, 

funkciójának és regulációjának eddigi vizsgálati adatait ill. genomszintű előfordulásukat 

figyelembe véve egyértelműen kijelenthető, hogy központi szerepük van a 

karcinogenezisben, mivel a miRNS gének több, mint fele olyan kromoszómarégiókban 

található, fragilis locusokban, gyakori töréspontokon, deléciós, amplifikációs régiókban, 

melyek érintettsége daganatok esetén igazolódott (8, 51). Megváltozott expressziójuk 

természetesen nemcsak a genom szintjén bekövetkezett változások, hanem az érésük 

vagy a poszttranszkripcionális reguláció során létrejövő defektusok, epigenetikus 

változások eredménye is lehet (16).  
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Számos vizsgálat igazolta, hogy szöveti miRNS expressziós profilok alapján el lehet 

különíteni a daganatos szöveteket a normál szövetektől és emellett korai vagy 

differenciálatlan daganat esetén segítik a primeren érintett szövet azonosítását ill. a 

különböző altípusok elkülönítését (19, 20, 77, 85, 93). 

4.c. MikroRNS-ek szerepe daganatos betegségekben 

A miRNS által regulált gén vagy gének természetéből adódóan a miRNS-ek 

onkogénekként (onkomir) és tumor szuppresszor génekként is funkcionálhatnak, sőt 

akár kettős, az adott körülményektől függő szerepkört is felvehetnek (8). A jól ismert, 

átfogóan tanulmányozott let-7 miRNS család direkt negatív regulátora a RAS 

onkogénnek, melyen keresztül gátolja a malignus transzformációban is lényeges 

szerepet játszó NFκB útvonalat. Csökkent let-7 expressziót több daganattípus esetében 

is igazoltak (tüdő, vastagbél, petefészek, gyomor, leiomyoma, melanoma) (65, 105, 133, 

167). A miR-221 és miR-222 génje az X-kromoszómán lokalizálódik, ovarium, 

hepatocellularis carcinoma, glioblasztómák esetében onkomirként viselkednek, 

hatásukat a PTEN és a CDKN1B tumor szuppresszor gének direkt gátlása révén fejtik ki 

(17, 161). Ugyanakkor onkogének vagy tumor szuppresszor gének hatására is 

megváltozhat a miRNS expresszió (ilyen a p53 miR-34 expresszióra gyakorolt hatása) 

(61). Ezen kívül a daganat progressziójában is szerepet játszanak, mégpedig a celluláris 

adhézió, sejt mátrix, szignál aktivitás modulációja által. A direkt és indirekt hatások 

révén érintett jelátviteli útvonalak, a lehetséges géntargetek meghatározása, egyéb 

regulátor mechanizmusok és azok hatásmódosító szerepének megismerése és 

kapcsolatrendszerük pontosabb feltérképezése terápiás szempontból is nagyon lényeges 

előrelépést eredményezhet (16, 52, 168). 

Több vírusról is bebizonyították (herpes-, polioma-, adeno- ascovírusok), hogy saját, 

virális miRNS-t/eket kódolnak és a dsDNS vírusok (SV40 és humán poliómavírus) 

funkcionális és molekuláris hasonlóságai miatt valószínűsíthető, hogy a HPV is 

kódolhat virális miRNS-t, amit ez idáig még nem sikerült igazolni (49, 59, 137, 162). 

Ebben az is szerepet játszik, hogy a HPV replikációt nem lehet in vitro körülmények 

között megfelelően vizsgálni (epithelialis differenciáció, érés viszonylatában). A virális 

miRNS-ek valószínűsíthetően hozzájárulnak az infekció bizonyos fázisainak 

modulálásához (1112), hozzájárulva ezzel a perzisztáló, látens fertőzések fenntartásához 
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szükséges virális géntermékek egyensúlyához. A lehetséges celluláris géntargeteket 

feltehetően immunológiai és stresszreakciók, sejtproliferáció és túlélés, celluláris 

reprogramming szintjein kell keresni. 

Egyes expressziós eltérések már korai stádiumokban megfigyelhetők, ezek pontos 

ismerete a korai detektálásban hasznos. Szintén nagy előny, hogy nincs szükség nagy 

szövetmintákra, hiszen akár finomtű biopsziás mintákból kimutathatók a mikroRNS-ek, 

sőt formalin-fixált paraffinba ágyazott szövetminták is alkalmasak analízisre (44, 84, 

86, 93). Goswani és munkacsoportja arra is rávilágított, hogy a frissen fagyasztott és az 

formalin-fixált paraffinba ágyazott minták analízisekor igen nagymértékű a 

konkordancia miRNS expressziós profilok esetén (44). Az eddigi tapasztalatok azt 

bizonyítják, hogy betegségek státuszával jobban korrelált és pontosabb 

meghatározhatóságot eredményeztek expressziós vizsgálatok terén a miRNS-ek mRNS-

ekkel összevetve (93). A biomarkerkutatásban szinte nélkülözhetetlen a tudományos 

értelemben könnyen mozgósítható és klinikai adatok szempontjából részletgazdag 

formalin-fixált paraffinba ágyazott (FFPE) szövetarchivum, mivel nagy mennyiségű 

humán minta feldolgozását teszik lehetővé. Megbízhatóság szempontjából is 

megnyugtató eredmények jellemzik. MiRNS expressziós eltérések azonosításakor Liu 

és mtsai megerősítették, hogy a miRNS-ek integritását és az expressziós szinteket a 

fixálás időtartama és a szövetblokkok életkora sem befolyásolja (86). A fixálás és 

feldolgozás során tapasztalt stabilitás oka minden valószínűség szerint kis méretükből 

és a RISC komplex által biztosított fehérje védelemből adódik (84). Bizonyos esetekben 

a klinikai applikációt egyszerűsítheti a plazmából vagy szérumból történő miRNS 

expresszió meghatározás. Számos tudományos munka fókuszában éppen ezen 

expressziós profilok meghatározása és validálása áll, mely lehetővé tenné a miRNS 

biomarkerként való alkalmazását (52). 

Cervixdaganatok esetében ezidáig igen heterogén és egyben hiányos tudományos 

ismeretanyag áll a rendelkezésünkre, mely sok esetben ellentmondásos részleteket is 

tartalmaz. Az adekvát adatgyűjtés alapfeltétel a későbbi, tényleges applikációk 

kidolgozásához, azonban az adatok robbanásszerű növekedésével a feldolgozás sem tud 

feltétlen lépést tartani, mindazonáltal az összefüggések megértéséhez a rendelkezésre 

álló információk értelmezése, összevethetőségüknek megítélése és az összetett biológiai 

hálózatokban való gondolkodás nélkülözhetetlen (66). 
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4.d. MikroRNS-ek, mint predikciós markerek 

A mikroRNS profilok kiértékelése alapján a kiújulás, a terjedés és az áttétképzés 

tendenciái is jósolhatók. A tényleges betegellátás szempontjából komoly gyakorlati 

haszna lehet a valószínűsíthető kórlefolyás és a terápiás sémára adott válasz 

előrevetítése. Lendvai és mtsai a májtumorhoz vezető út kapcsán mutattak rá a miR-21, 

miR-221, miR-222 és miR-199a expressziójának eltéréseire. A HCC-re specifikus miR-

122 szintje csökkenő tendenciát mutat a carcinogenesis progressziójával (fibrosis, 

krónikus hepatitis, HCC), továbbá befolyásolja a HCV replikációját valamint módosítja 

a terápiás válaszreakciókat interferon terápia esetén (80). Szintén májtumoros 

betegeknél szöveti miR-26 expresszió alapján történő besorolás bizonyult irányadónak 

az interferon terápiára adott válasz szempontjából (64). Azonban ahhoz, hogy ezek 

pontos és teljes spektruma ismert legyen, még nagy prospektív vizsgálatok 

eredményeinek kielemzése szükséges. 

OSCC-ben a miR-155 overexpresszió mértéke a lokalizáció és a prognosztikus 

potenciál függvényében jellegzetesnek bizonyult (130). Különböző stádiumú 

emlődaganatos betegek miRNS profiljának elemzésekor többen (130, 163) arra a 

következtetésre jutottak, hogy az expressziós eltérések összefüggésbe hozhatók a 

daganat klinikai stádiumával, nyirokcsomó metasztázisok megjelenésével, valamint a 

túlélés szempontjából is információtartalommal rendelkeznek. Arra is rávilágítottak, 

hogy adott miRNS-ek kombinációja fokozza a szenzitivitást. 

A mRNS-ekkel ellentétben a miRNS-ek formalin-fixált, paraffinba ágyazott 

szövetmintákban és friss fagyasztott mintákban egyaránt intaktak maradnak és jól 

vizsgálhatók (86). Számos technikát fejlesztettek ki és használnak detektálásukra. A 

PCR reakció megbízható és nagyon érzékeny, egyszerű és nagyon kis mennyiségű RNS 

kimutatására alkalmas. Abszolút és relatív kvantifikálásra két lépcsőben elvégzett PCR 

ad lehetőséget: módosított reverz transzkripció, melyet real-time-PCR követ.  

4.e. A vizsgált mikroRNS-ek 

A célzott, vizsgálati miRNS panel kialakítása irodalmi adatok ill. előzetes vizsgálatokat 

követően történt és az alábbi, onko- és tumorszuppresszor miRNS-eket foglalta magába: 

miR-21, miR-27a, miR-34a, miR-146a, miR-155, miR-196a, miR-203 és miR-221 (2. 

táblázat). 
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MiRNS 

Fokozott/Csökkent 

expresszió 

(funkció) 

Celluláris 

folyamatok 
Target gén 

Klinikai 

háttér 
Ref. 

miR-21 
Upreguláció 

(onkomiR) 

sejtproliferáció, 

apoptózis, 

migráció 

PDCD4, CCL20, 

PTEN, p63 

↑CIN1 

↑↑CIN2 

↑↑↑CIN3 

4, 24, 

45, 

74,96, 

163,164 

miR-

27a 

Upreguláció 

(onkomiR) 

sejtproliferáció, 

differenciáció 
FBW7, EGFR  

80, 151, 

153 

miR-

34a 

Downreguláció 

(tuszuppr) 

p53 

(sejtciklus 

szabályozás, 

celluláris 

szeneszcencia és 

apoptózis) 

p18Ink4c, CDK4, 

CDK6, Cyclin E2, 

E2F1, E2F3, E2F5, 

BCL2, BIRC3, 

DcR3 

↓CIN1  

↓↓ CIN2 

↓↓↓ CIN3 

7, 45, 

50, 82, 

93, 116, 

152 

miR-

146a 

Upreguláció 

(onkomiR) 
immunfolyamatok 

cervixben 

ismeretlen 
↑CC                               

47, 61, 

73, 137, 

150 

miR-

155 

Upreguláció 

(onkomiR) 

haematopoiesis, 

gyulladás, 

immunfolyamatok  

NFκB 

A   RID2,BACH1,HIF, 

IKK2, MAP3K7IP2, 

LKB1 

↑↑CC 
15, 40, 

75, 150 

miR-

196a 
Upreguláció 

Transzformáció 

és progresszió 
HOX 

↑↑CIN,  

↑↑↑ CC 

119, 

144 

miR-

203 

Downreguláció 

(tusuppr) 

keratinocyta 

differenciáció 
p63, VEGFA 

Normál 

→ HPV 

fertőzött 

epithelium 

45, 102, 

105, 

168, 

171 

miR-

221 

Upreguláció 

(onkomiR) 

proliferáció, 

invázió, apoptózis 

CDKN1B/p27, 

CDKN1C/p57, 

PTEN, caspase-3 

↑↑CC 
29, 37, 

95 

2. táblázat: A vizsgált mikroRNS-ek szerepe cervix daganat kialakulásában és 

progressziójában. 

miR-21 

Több malignus elváltozás kapcsán is igazolták az onkomiR-ként ismert miR-21 

overexpresszióját, többek között epitheliális carcinomákban (ovárium és fej-nyaki 

daganat) (89, 91). Potenciális targetjei közé tartozik a CCL20, melynek 

downregulációjáért az E6 E7 onkoproteinek is felelőssé tehetők (166). Proapoptotikus 
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hatását különböző target gének révén direkt (PTEN, PDCD4, TP63) és indirekt 

(HNRPK) módon, számos esetben még egyelőre ismeretlen részfolyamatok révén is 

kifejti (75, 97, 165). Epitheliális sejtekben downregulálja a PTEN-t, így aktiválva az 

AKT-t és fokozva az NFκB aktivációt (97). A PDCD4 negatív szabályozása révén 

(3’UTR kötődés) szintén NFκB aktivációt idéz elő (165). A tumor fenotípusának 

kialakításában a miR-21 gén HPV16 integrációs locus-szal megegyező lokalizációja is 

szerepet játszhat.  

miR-27a 

A miR-27a a p53, E2F és c-Myc által modulált onkogén miRNS. A HR HPV E6 és E7 

egyaránt reciprok kapcsolatban áll a c-Myc-kel és fokozzák a c-Myc transzaktivációs 

aktivitást (152). A miR-27a lehetséges targetjei közül a sejtciklus szabályozásban részt 

vevő FBW7-t (FBXW7-ként is ismert) és a COX-2 expresszió promótereként ismert 

EGFR-t emelném ki. Az FBW7 számos downstream szubsztráttal (c-Jun, c-Myc, 

mTOR, Notch, Cyclin E, AKT1, HIF-1α, KLF5, NRF1) rendelkező onkoszuppresszor 

fehérje. Antitumor funkcióját onkoproteinek negatív regulátoraként (ubikvitináció, 

proteoszómális degradáció elősegítése) fejti ki, így befolyásolva a sejtproliferáció, 

differenciáció, genetikai instabilitás egyensúlyi helyzetét (148, 154). Fokozott COX-2 

expresszió több humán daganat kapcsán is igazolódott, cervix carcinomában a 

kemorezisztencia és rossz túlélés prognosztikus jelzője (58). A COX-2 transzkripcióját 

a HPV E5-7 onkoproteinek az NFκB és AP-1 útján is fokozzák (69). 

miR-34a 

A HPV E6 p53 celluláris transzkripciós faktor révén (p53 kötőhely a miR-34a promoter 

régióban) gátolja a miR-34a expresszióját (153, 172). Ez a magyarázata annak, hogy 

normál, HPV pozitív epitheliumban is alacsonyabb a miR-34a expresszió mint HPV 

negatívban (84). Tumor szuppresszor tulajdonságát a celluláris stabilitás és stresszre 

adott válaszreakciók egyensúlyának fenntartásában szerepet játszó folyamatok 

(apoptózis, G1-arrest, DNS repair és öregedés) egyik fő regulátoraként fejti ki. A 

daganat progressziójában igen fontos a sejtek migrációs és inváziós képessége. Pang és 

mtsai in vitro körülmények között, miR-34a overexpresszió esetén (Notch jelátviteli 

útvonalon keresztül), az extracelluláris mátrix lebontásában részvevő szerin proteáz 

(uPA) révén, direkt módon tudták befolyásolni a sejtvonalak inváziós és metasztatizáló 
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képességét (51, 117). A miR-34a 3’UTR kötődés által gátolja a Notch protein (TF) 

expresszióját, ami downstream géntargetek révén a progresszió és invázió 

szempontjából releváns sejtfunkció (differenciáció, proliferáció, apoptózis, adhézió, 

angiogenezis) szabályozásához járul hozzá (7). In vivo hasonló mechanizmus 

valószínűsíthető (117). 

miR-146a 

A miR-146a-t korábban epithelialis elváltozásokban érintett immunreakciók 

szabályozásával kapcsolatosan elemezték (134). Upregulációját írták le az emlő, a 

pancreas és a prostata daganataiban (74, 146). Lajer és mtsai cervixdaganatban is 

fokozott expressziónak megfelelő eltéréseket figyeltek meg (74). Ennek hátterében 

Taganov és mtsai bakteriális antigéneket felismerő toll-like receptorok (TLR) 

ligandjainak valamint a TNF-α és IL-1β, NFκB-függő, indukciós hatását írták le (138). 

A miR-146a G alléljának SNP-je módosítja a miR-146a érési folyamatát (62) és ezzel 

szignifikánsan fokozza az SCC rizikót (48, 168). 

miR-155 

Szerteágazó azon biológiai folyamatok köre, melyek szabályozásában a miR-155 részt 

vesz (haematopoesis, gyulladás, immunitás, veseműködés, simaizomösszehúzódás). 

Expressziójának megváltozását különböző daganatok, kardiovaszkuláris betegségek és 

virális infekciók kapcsán írták le (30). Gyulladásos mediátorok (IFN-β, IFN-γ, TNF-α, 

IL-β) ill. részben a MAPK útvonal is befolyásolja expresszióját, valamint az NFκB 

útvonal része (92, 97).  Lu F és mtsai EBV fertőzés vonatkozásában mutattak rá arra, 

hogy a miR-155 felerősítette az NFκB jelátvitelt, így stabilizálva a látens fertőzés 

perzisztálását (92). B és T lymphocytak, makrofágok, dendritikus sejtek aktivációjakor 

jelentős miR-155 upreguláció figyelhető meg, ugyanakkor ezen sejtek keletkezésékor és 

működésében aktívan közreműködik (128). Daganatos elváltozásokban elsősorban 

oncomiR-ként viselkedik.  

miR-196a 

A HPV mediálta cervikális karcinogenezisben és más malignitások esetében is 

oncomiR-ként funkcionáló miR-196a fontos szerepet tölt be a proliferatív folyamatok 

kialakításában és fenntartásában (87, 129). Cervixdaganathoz kapcsolódóan érdemes 
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megemlíteni, hogy részben szintén HPV-mediálta fej-nyaki daganatok esetében a miR-

196a a proliferációs aktivitás egyik fő regulátorának bizonyult (129). Szájüregi 

daganatokban prognosztikus jellegét a tumor újraképződés, nyirokcsomó áttét, 

mortalitás és rossz túlélés vonatkozásában említették (89). Epithelialis daganatok közül 

pedig Wu és mtsai SCLC-ben demonstrálták a tumor inváziójában és a mikrokörnyezet 

interakcióiban való érintettségét (159). 

miR-203 

Az elsőként identifikált hám és bőrspecifikus miRNS a tumor szuppresszor funkciót 

betöltő miR-203 volt (134). Csökkent expresszióját igazolták több daganatban is, bár 

kolon adenokarcinómában, HCC és ovárium tumor esetében upregulációt regisztráltak, 

ami egyes esetekben (pl. pancreas) korrelált a betegek túlélésével (36, 96). A HPV E5 

és E7 onkoproteinek a miR-203 negatív regulátorai (48). A sejtek normál 

differenciációjakor tapasztalt fokozott miR-203 expressziót az E7 a MAPK/PKC 

jelátviteli útvonal gátlásával szorítja vissza, így biztosítva a vírusgenom 

amplifikációjához és a teljes virális életciklus – produktív fázis – fenntartásához 

szükséges alacsony miR-203 szintet. Az E7 kapcsán kijelenthetjük, hogy az Rb funkció, 

a MAPK jelátviteli útvonal és miR-203 feltételezett kapcsolatrendszere még tisztázásra 

szorul. 

miR-221 

A miR-221 onkomiR, malignus folyamatokban gyakran overexpresszálódik 

(glioblastoma, máj, húgyhólyag, pajzsmirigy, gyomor, prosztata, pancreas) (32, 96), 

mely sok esetben a daganat agresszivitását jelző tulajdonságokkal (pl. metasztázis vagy 

multifokális léziók megjelenése) is korrelál (45, 96). In vitro vizsgálatok fokozott 

sejtproliferációs ráta és inváziós kapacitás kiváltásában igazolták szerepét. Anti-miR-

221-el csökkenthető a sejtnövekedés és apoptózis indukálható. Ezen kívül gyulladásos 

és egyéb májkárosodással járó folyamatok esetén is jellegzetes expressziós eltéréseket 

írtak le (80). Mindazonáltal nem onkogén jellegű vonatkozásban is közöltek adatokat 

(96). Erythroleukemiás sejtekben antiangiogén és antiproliferatív hatást indukál a c-kit 

szabályozásával. Molekuláris targetjeinek azonosítása sikeresen elkezdődött, de még 

nagyrészt hiányos. Az eddig azonosított targetek közül a ciklin-függő kináz 

inhibitorokat (CDKN1B/p27 és CDKN1C/p57) (32), a proapoptotikus BMF-t (45) és 
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BBC3/PUMA-t 167), a PI3K/AKT inhibitor PTEN-t emelném ki (37). Az apoptotikus 

folyamatok beindításához szükséges kaszpázok (cisztein-függő aszpartát irányította 

proteáz család tagjai) gyors aktivációra képesek. Az effektor kaszpázok csoportjába 

tartozó kaszpáz-3 negatív regulátoraként fontos szerepet játszik az apoptózis szintjének 

represszálásában (29, 40). 
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II. Célkitűzések 

A Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának cervixdaganatos 

betegeinek szövettani mintáit és klinikai epidemiológiai (demográfiai, szocioökonómiai, 

életmódbeli) tényezőit vizsgáltuk az alábbi szempontok szerint: 

 

1. Milyen típusú magas onkogén potenciálú HPV típusok, milyen gyakorisággal 

fordulnak elő vizsgálati anyagainkban a két leggyakoribb szövettani típus 

esetében. Többszörös HPV fertőzések gyakorisága és a genotípusok megoszlása 

 

2. Célzott miRNS expressziós profil vizsgálata eltérő HPV státuszú és hisztológiájú 

cervix daganatokban 

a. tapasztalható-e eltérés a vizsgált miRNS-ek expressziójában laphám ill. 

mirigyhám sejtes cervixdaganatok esetén 

b. milyen különbségek mutathatók ki HPV negatív ill. HR HPV pozitív 

minták esetén 

 

3. miRNS expressziós mintázat célzott vizsgálata különböző klinikai stádiumú 

cervixdaganatban különös tekintettel az egyszeres és többszörös HPV pozitivitás 

függvényében mutatott különbségekre 

a. tapasztalható-e különbség az eltérő klinikai stádiumú cervixdaganatok 

miRNS expresszióját illetően 

b. ezek összefüggésbe hozhatók-e egyszeres és többszörös HPV jelenlétével 

 

Vizsgálataink második részében a Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és 

Nőgyógyászati Klinikáján cervikális diszpláziával és kezdeti stádiumú cervixdaganattal 

kezelt, HPV pozitív betegek szövettani mintáit és klinikai epidemiológiai (demográfiai, 

szocioökonómiai, életmódbeli) tényezőit vizsgáltuk az alábbi szempontok szerint: 

 

4. miRNS expressziós mintázat célzott vizsgálata HR HPV fertőzött, kóros, 

prenoplasztikus és neoplasztikus hámelváltozásokban  

a. milyen eltérések vannak a HR HPV fertőzés kapcsán kialakult 

daganatmegelőző állapotai és korai stádiumú (FIGO I) cervixdaganat 

között a vizsgált miRNS-ek expressziója szintjén 
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b. ezeket az expressziós különbségeket befolyásolják-e a HPV fertőzés 

egyes jellemzői (egyszeres és többszörös HPV pozitivitás, HPV16 

pozitivitás)  

c. ezen eltérések összefüggésbe hozhatók-e a betegek demográfiai, 

szocioökonómiai és életmódjukra jellemző tényezőivel 

 

5. Lehetséges miRNS biomarkerek azonosítása magas onkogén kockázatú HPV 

fertőzés következtében kialakult cervicalis dysplasia fokozatainak elkülönítésére 

és a későbbiekben a fertőzés kimenetelének megítélésére 
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III. Anyagok és módszerek 

1. Vizsgált minták 

 

Munkánk során a Pécsi Tudományegyetem Pathológiai intézetének archívumából 

először 50 db formalin-fixált, paraffinba ágyazott, primer cervixdaganat szövettani 

blokkja került feldolgozásra, 2007 és 2013 közötti időszakból. A minták minden esetben 

a PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján kezelt, kizárólag preoperatív 

neoadjuváns ill. irradiációs kezelésben nem részesült betegek szövetmintáiból 

(konizáció, méheltávolítás) származtak. A szövettani preparátumok értékelését minden 

esetben ugyanaz, a nőgyógyászati kórképek diagnosztikájában jártas, több éves 

tapasztalattal rendelkező patológus (dr. Kovács Krisztina) végezte. A mintaválasztás 

során egyenlő arányban, a megadott időszak során diagnosztizált esetek közül random 

módon került laphámrák és mirigyhámsejtes daganat kiválasztásra. A HPV státuszra 

vonatkozóan a vizsgálat kezdetekor csak korlátozott információink voltak, egyes 

esetekben előzetes HR HPV jelenléte vagy hiánya igazolást nyert, ám genotipizálás az 

anamnézisben nem szerepelt. A metszeteket minden esetben mikroszkópos vizsgálatnak 

is alávetettük és a HPV státuszra utaló pathomorfológiai jelek keresésével kontrolláltuk 

a szelekciós folyamatot.  A HPV infekcióval összefüggésbe hozható miRNS expressziós 

eltérések tisztázása érdekében mindkét szövettani típus esetén statisztikailag 

reprezentatív mintaszámra törekedtünk. FIGO szerinti stádiumbeosztás alapján a 

mintáink 0-IV. stádiumnak feleltek meg (3. táblázat). 
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 Carcinoma planocellulare 

(n = 25) 

Adenocarcinoma  

(n = 25) 

Átlagéletkor (tartomány) 50,4 (26-90) 43,6 (30-78) 

FIGO 0 1 (4%) 5 (20%) 

FIGO I 9 (36%)  11 (44%)  

FIGO II 4 (16%) 6 (24%) 

FIGO III 9 (36%) 3 (18%) 

FIGO IV 2 (8%) 0 (0%) 

3. táblázat: Vizsgálataink első fázisába bevont betegek epidemiológiai adatai 

A második kísérletsorozat során a 2009-2014-es időszak alatt a PTE Szülészeti és 

Nőgyógyászati Klinikáján kezelt, kizárólag preoperatív neoadjuváns ill. irradiációs 

kezelésben nem részesült betegek szövettani blokkjait dolgoztuk fel (PTE Pathológiai 

Intézet). Összesen 100 db, igazoltan HR HPV pozitív cervicalis intraepithelialis 

neoplasia (CIN1-3) és korai stádiumú (FIGO I) laphámkarcinóma került kiválasztásra. 

A szelekció során feltétel volt a HPV genotípus ismerete, továbbá törekedtünk 

egyszeresen és többszörösen pozitív mintákat is bevonni vizsgálatainkba (4. táblázat). 

 

 CIN1 (n = 23) CIN2-3 (n = 34) SCC (n=43) 

Átlagéletkor (tartomány) 33,2 (18–49) 35,2 (23–60) 40,3 (28-65) 

     egyszeres HPV poz 33,2 (18-49) 38,0 (27-60) 41,3 (28-65) 

     többszörös HPV poz 33,2 (19-49) 32,4 (23-47) 39,3 (38-41) 
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HPV pozitivitás CIN1 (n = 23) CIN2-3 (n = 34) SCC (n=43) 

     egyszeres 12 (52%) 17 (50%) 33 (76%) 

     többszörös 11 (48%) 17 (50%) 10 (23%) 

     HPV16 pozitív 9 (39%) 22 (65%) 31 (72%) 

     HPV16 negatív 14 (61%) 12 (35%) 12 (28%) 

Dohányzás 15 (65%) 18 (53%) 17 (40%) 

Szülések száma 3 v több 0 (0%) 1 (3%) 3 (7%) 

Császármetszés 1 (4%) 1 (3%) 10 (23%) 

Terhességmegszakítás 9 (39%) 9 (26%) 13 (30%) 

Orális fogamzásgátlás 6 (26%) 7 (21%) 0 (0%) 

Menarche 13 (10-15) 13,5 (10-18) 14 (11-18) 

Lakóhely falu 8 (35%) 13 (38%) 6 (14%) 

4. táblázat: Vizsgálatok második fázisába beválasztott betegek epidemiológiai adatai 

 

A formalin-fixált, paraffinba ágyazott blokkok feldolgozása mindkét kísérletsorozat 

alkalmával standard eljárások szerint történt. Az egyes, ellenőrzötten reprezentatív 

blokkokból, a diszplasztikus részletekre szorítkozva 10 µm vastag metszetek (2-5 db) 

készültek Minot rendszerű kerekes mikrotómmal. 
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3. Deparaffinálás és HPV tipizálás 

 

A paraffin kioldását mintánként, egyenként 800 µl xilol hozzáadásával kezdtük 

(szobahőmérsékleten, 5 percig inkubáltuk), majd a keveréket 5-10 másodpercig 

vortexeltük. A következő lépésekben a paraffin oldószerének eltávolítására és a 

metszetek vízzel történő átitatására volt szükség, amit az ún. leszálló alkoholsor 

különböző koncentrációjú tagjainak (abs., 96%, 60%, 50% etilalkohol) egymás után 

történő cseréjével értünk el. A szupernatáns leöntése után a felesleges folyadékot 

papírral leitattuk és 10 percig 55°C-on szárítottuk. A HPV genotipizálást a Genoid Kft 

laboratóriumában (Budapest) végezték, a laboratórium munkatársai által kifejlesztett 

eljárás alapján, melynek első lépcsője konvencionális PCR rendszerben (Full Spectrum 

HPV PCR, Genoid, CE) zajlott. Az amplifikációs termékeket ELISA módszerrel, 

genotípus specifikus próbákkal detektálták validált, szabadalmaztatott eljárás 

(PCT/HU03/00020, US 2005/0250092 A1) szerint (139). 

 

4. Teljes RNS izolálás és reverz transzkripció 

 

A szöveti miRNS meghatározást 40 µg szövetből kiindulva végeztük. A miRNS izolálás 

High Pure miRNA Isolation Kit (Roche, Manheim, Germany) segítségével történt, 

standard protokoll szerint, ami nagy tisztaságú és nagy hozamú izolálást tesz lehetővé. 

Az alkalikus lízis és a szelektív nukleotidkötés előnyeit kombinálva kaotróp só 

jelenlétében a speciálisan kifejlesztett üvegszálak szelektíven kötik a ribonukleinsavat. 

Mosási és centrifugálási lépések sorozatát követően eluáltuk a megkötött RNS-t. Az 

izolált RNS minőségét abszorpciós fotometriával ellenőriztük és a kinyert RNS 

mintákat csak abban az esetben alkalmaztuk további qRT-PCR vizsgálatokban, 

amennyiben az A260/280 nm 1,9 felett volt. Ezt követően a reverz transzkripció 

Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit (Roche) felhasználásával, random 

hexamer priming alkalmazásával, a gyártó utasítása szerint zajlott.  

 



38 

 

5. Kvantitatív real time PCR és relatív kvantifikációs analízis 

 

A kapott cDNS mintákból 2 ng kiindulási mennyiség felhasználásával kvantitatív 

realtime PCR módszerrel amplifikáción alapuló mennyiségi és minőségi analízist 

végeztünk LightCycler® 480 PCR rendszerben (Roche). A szöveti miRNS expresszió 

meghatározáshoz LNA™-val optimalizált, specifikus forward és reverz primereket 

(Exiqon A/S, Vedbaek, Denmark) használtunk. A PCR reakciót 20 µl végtérfogatban 

96-well-es plate-en 5 µl templát cDNS (5nmol/µl), 10 µl PCR Master Mix, 2 µl 

miRNS-specifikus primer (5nmol/µl) (TIB Molbiol GmbH, Berlin) és 3 µl PCR grade 

H2O összetételben, standard LightCycler® 480 SYBR Green I Master PCR kit 

protokollja alapján LightCycler® 480 rendszerben (Roche) állítottuk össze. Belső 

kontrollként U6 és 5S rRNS-t (Exiqon A/S, Vedbaek, Denmark) használtunk. A PCR 

görbéket LightCycler 4.0 software-rel (Roche) analizáltunk. A relatív expressziós 

értékeket 5S rRNS és U6 snRNS expresszióra vonatkoztatva határoztuk meg deltaCp 

dinamikus korrekciós módszer segítségével. A PCR vizsgálatot egy sor negatív kontroll 

mellett, minden minta esetében technikai triplikátummal végeztük, három különböző 

PCR futási ciklusban (beállításai a következők: Inkubáció: 95°C, 10 min, denaturáció: 

45 ciklus 95°C-on 10 s, annealing: 55°C, 20 s, extenzió: 72°C, 15 s). Kvantifikációval 

és 1 ciklusnyi 97°C-on történő folyamatos acquisition-nel, melting curve analízissel 

(95°C, 5s, 65°C, 1 min) fejeződtek be a futási ciklusok.  

 

Primer szekvenciák: 

miR-21 

• fw (5’ 3’): GCTTATCAGACTGATGTTGACTG 

• rv (5’  3’): CAGCCCATCGACTGGTG 

miR-27a 

• fw (5’ 3’): GCAGGGCTTAGCTGCTTG 

• rv (5’  3’): GGCGGAACTTAGCCACTGT 

miR-34a 

• fw (5’ 3’): TGGCAGTGTCTTAGCTGGTTG 

• rv (5’  3’): GGCAGTATACTTGCTGATTGCTT 

miR-146a 

• fw (5’ 3’): TTGAGAACTGAATTCCATGG 

• rv (5’  3’): GCTGAAGAACTGAATTTCAGAG 

miR-155 

• fw (5’ 3’): GTTAATGCTAATCGTGATAGGG 

• rv (5’  3’): GCTAATATGTAGGAGTCAGTTGGA 
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miR196a 

• fw (5’ 3’): TAGGTAGTTTCATGTTGTTGGG 

• rv (5’  3’): ATCGGGTGGTTTAATGTTG 

miR-203 

• fw (5’ 3’): TCCAGTGGTTCTTAACAGTTCA 

• rv (5’  3’): GGTCTAGTGGTCCTAAACATTTC 

miR-221 

• fw (5’ 3’): CCTGGCATACAATGTAGATTTCTG 

• rv (5’  3’): AAACCCAGCAGACAATGTAG 

 

6. Statisztikai feldolgozás 

 

Az eredmények kiértékeléséhez összetett statisztikai analízist végeztünk. Az 

eredményeket százalékban, átlagolva (±standard deviáció/SD) vagy mediánban 

(interquartilis távolság/IQT) adtuk meg. A folytonos változókat Student t teszt, 

egyirányú variancia-analízis (ANOVA) vagy Mann-Whitney U teszt segítségével 

hasonlítottuk össze, a kategorikus változók elemzése a χ² teszt alkalmazásával történt. 

Korrelációk vizsgálatát logisztikus regresszió számítás segítségével végeztük. A 

potenciális biomarkerek azonosítására ReceiverOperatingCharacteristics (ROC) Curve 

elemzést használtunk. Minden statisztikai művelet, számítás az IBM SPSS Statistics 

Version 21 software (Armonk, New York, USA) segítségével történt. A szignifikancia 

szintet minden esetben p<0,05-nél határoztuk meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

IV. Eredmények 

1. Cervixdaganatok vizsgálata hisztológia, HPV státusz és 

klinikai stadium függvényében 

 

1.a. A HPV fertőzés előfordulási gyakorisága és jellemzői a vizsgált 

populációban 

 

Munkánk első részében 50 db (25-25 lap- és mirigyhámsejtes) ismeretlen HPV státuszú 

cervixdaganatot, FFPE szövetblokk formájában, dolgoztunk fel. Szignifikánsan 

(p=0,034) alacsonyabb átlagéletkorúnak bizonyult a mirigyhámsejtes csoport. A 

genotipizálás eredményeként HR HPV pozitivitás összességében az irodalmi adatokhoz 

képest alacsonyabb, 72%-ban igazolódott, ami a mintakiválasztási folyamat 

eredményességét támasztotta alá, hiszen célunk volt reprezentatív mintaszámú HPV 

negatív mintát is vizsgálatainkba bevonni. Laphámkarcinómában kevésbé volt 

kiegyenlített ez az arány, több pozitív esetet regisztráltunk (SCC: 76%, ACC: 68%). A 

HPV tipizálás során egyértelműen a leggyakoribb magas onkogén kockázatú HPV 16 és 

18 típusok dominanciáját észleltük, laphámkarcinómában a HPV pozitív minták 74%-a, 

míg adenokarcinómában 53%-a volt HPV16 pozitív. Ugyanakkor jelentősen több 

HPV18 pozitív mintát találtunk a mirigyhámsejtes daganatok között (SCC: 5%, ACC: 

35%). A két leggyakoribb onkogén típus mellett a 45 (kizárólag többszörös 

pozitivitásban), 33, 39 és 52 jelenlétét sikerült kimutatnunk (5. A és B táblázat).  

 

 

Carcinoma planocellulare 

(n = 25) 

 

Adenocarcinoma 

planocellulare (n = 25) 

negatív 6 (24%) 8 (32%) 

pozitív 19 (76%) 17 (68%) 

6. A táblázat: A vizsgált minták HPV státusza hisztológiai csoportok szerint 
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HPV pozitivitás 

 

Carcinoma planocellulare 

(n = 25) 

 

Adenocarcinoma 

planocellulare (n = 25) 

egyszeres HPV poz. 16 (84%) 14 (82%) 

többszörös HPV poz. 3 (16%) 3 (18%) 

HPV16 poz. 14 (74%) 9 (53%) 

HPV16+18 15 (79%) 15 (88%) 

5. B táblázat: A vizsgált minták HPV státusza hisztológiai csoportok szerint 

 

1.b. A miRNS-ek expressziós mintázatának vizsgálata cervix 

daganatokban 

 

A vizsgált mikroRNS-ek expressziója kivétel nélkül (az onkogén és tumorszuppresszor 

mikroRNS-ek egyaránt) minden esetben a laphám típusú daganatokban volt magasabb, 

a két, vizsgált hisztológiai típus vonatkozásában a legnagyobb eltérést a miR-34a 

esetében találtuk (6. ábra), 4,86-szoros különbség mellett. Az expressziós értékek 

átlagának alapján összevetve a lap- és mirigyhámsejtes cervixdaganatokat, az alábbi 

nagyságrendbeli (n-szeres) eltéréseket tapasztaltuk: miR-21= 2,62, miR-27a: 1,88, miR-

146a: 3,98, miR-155: 2,06, miR-196a: 1,44, miR-203: 2,75, miR-221: 3,35 (9. ábra). 
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9. ábra: Szövettani típus szerinti (SCC és ACC) miRNS expressziós eltérések (relatív 

expresszió, 5SrRNS), a hibasávok a 95%-os konfidencia intervallumot jelölik 

 

A szövettani típusok (laphám ill. mirigyhámsejtes daganat) függvényében végzett 

statisztikai elemzés (kétmintás t-teszt) szignifikánsan magasabb expressziót igazolt 

SCC-ban a következő miRNS-ek esetében: miR-21 (p=0,004), miR-27a (p=0,018), 

miR-34a (p=0,001), miR-155 (p=0,021), miR-196a (p=0,032), miR-203 (p=0,037) és 

miR-221 (p=0,017). 

A hisztológiai csoportoknak megfelelően egyutas ANOVA analízis statisztikailag 

szignifikáns eltérést igazolt miR-21 (F=6,969, p=0,012), miR-27a (F=4,479, p=0,041), 

miR-34a (F=15,38, p=0,001), miR-155 (F=4,176, p=0,048) és miR-221 (F=4,493, 

p=0,04) esetében. 

 

1.c. Eltérő hisztológiájú és HPV státuszú cervixdaganatok miRNS 

expressziós mintázatának összehasonlítása 

 

A HPV negatív ill. pozitív minták összehasonlításakor az alábbi megfigyeléseink 

voltak: a HPV pozitív csoportban magasabb szinten expresszálódott a miR-21, miR-
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27a, miR-146a, miR-196a és a miR-221 (7. ábra). A HPV negatív ill. pozitív minták 

összehasonlításakor alacsonyabb értékeket kaptunk a miR-34a, miR-155 és a miR-203 

esetében (10. ábra). 

 

10. ábra: MikroRNS expresszió HPV státusz szerint (HR HPV negatív ill. pozitív) 

Statisztikai analízist követően (kétmintás t-teszt) azonban nem igazolódott szignifikáns 

különbség az eltérő HPV státuszú cervixdaganatok miRNS mintázatát illetően. 

Ezt követően a szövettani típusok alapján is megtörtént a HPV pozitív és negatív minták 

összehasonlítása. A HPV pozitív csoporton belül külön entitásként kezeltük az 

egyszeresen és többszörösen pozitív mintákat. MiR-21 és miR-27a esetében 

mirigyhámsejtes daganatokban az expressziót nem befolyásolta a HPV státusz (11. és 

12. ábra). Laphámsejtes daganatokban HPV negatív és egyszeres HPV pozitivitás 

mellett a miR-21 hasonló mértékben expresszálódott, míg többszörös HPV pozitivitás 

mellett 3,11-szeresére emelkedett az expresszió (medián értékek alapján) (11. ábra). 

MiR-27a esetében pedig 4,37-szeres különbség figyelhető meg az egyszeresen (medián: 

0,563) és többszörösen pozitív (medián: 2,463) minták összehasonlításakor (12. ábra).  
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11. ábra: Relatív miR-21 expresszió eltérő HPV státuszú cervixdaganatok esetén 

hisztológia függvényében. A téglalapok az inter-quartilis range-t, a vonalak a medián 

értékeket reprezentálják. A végpontok a 10 és 90 percentilist jelölik. Ezen a 

tartományon kívül eső 1-1 mintát jelölnek a különböző színű szimbólumok (* ill.•). 

 

 

12. ábra: Relatív miR-27a expresszió eltérő HPV státuszú cervixdaganatok esetén 

hisztológia függvényében 

A miR-34a expressziója fokozatosan csökkenő tendenciát mutat laphám és 

mirigyhámsejtes daganatok esetében is, a HPV negatív, egyszeresen és többszörösen 

HPV pozitív minták vonatkozásában (13. ábra). 
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13. ábra: Az eltérő hisztológiájú méhnyakdaganatok relatív miR-34a expressziós  

értékeinek medián értéke HR HPV pozitivitás függvényében  

 

Laphámdaganatok miR-146a expressziójának vizsgálatakor kiugróan magas értéket 

kaptunk egyszeres HPV pozitív mintákban (medián: 1,73x10
-4

) (14. ábra). 

Mirigyhámdaganatok esetén a legmagasabb expressziós értéket HPV negatív mintákban 

mértün 

k (medián: 1,76x10
-8

) (14. ábra).  

 
 

14. ábra: Relatív miR-146a expresszió eltérő HPV státuszú cervixdaganatok esetén 

hisztológia függvényében 
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MiR-155 esetében fokozatosan csökkenő expressziót találtunk laphámdaganatban (15. 

ábra). Mirigyhámsejtes daganat esetén az expresszió szintén a HPV negatív mintákban 

érte el a legmagasabb szintet, azonban többszörös pozitivitás mellett, egyszeres 

pozitivitáshoz képest, enyhén fokozódó expressziót találtunk (15. ábra). 

 

15. ábra: Relatív miR-155 expresszió eltérő HPV státuszú cervixdaganatok esetén 

hisztológia függvényében 

Mirigyhámsejtes daganatban a HPV státusz nem befolyásolta a miR-196a expresszióját, 

HPV negatív, egyszeresen és többszörösen HPV pozitív minták esetén is azonos 

mértékű miR-196a expressziót regisztráltunk (16. ábra). Laphámdaganatban a 

legmagasabb miR-196a expressziót egyszeres HPV pozitivitás mellett észleltük 

(medián: 1,81x10
-2

) (16. ábra). 
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16. ábra: Relatív miR-196a expresszió eltérő HPV státuszú cervixdaganatok esetén 

hisztológia függvényében 

MiR-203 expresszió vonatkozásában enyhén, de fokozatosan csökkenő expressziót 

találtunk laphámdaganatban a HPV státusz alapján történt összevetésben (17. ábra), 

ugyanakkor mirigyhámdaganatban kicsit eltérő trendet figyeltünk meg. A legmagasabb 

mértékű miR-203 expresszió itt is a HPV negatív csoportban volt, azonban többszörös 

HPV pozitivitás mellett, egyszeres pozitivitáshoz képest, enyhén fokozott expressziót 

láttunk (17. ábra). 

 

17. ábra: Relatív miR-203 expresszió eltérő HPV státuszú cervixdaganatok esetén 

hisztológia függvényében 
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MiR-221 esetében egyszeres HPV pozitív mirigyhámdaganatban találtuk a legmagasabb 

expressziós értékeket (medián: 8,83x10
-1

), míg laphámdaganatban a miR-221 

expressziója relatíve konstans értékeket mutatott. A HPV státusz függvényében egyedül 

a mérési adatok szórásában észleltünk eltérést (18. ábra). 

 

18. ábra: Relatív miR-221 expresszió eltérő HPV státuszú cervixdaganatok esetén 

hisztológia függvényében 

 

Az egyszeres és többszörös HPV pozitivitás esetén észlelt relatív miRNS expressziós 

értékek szövettani típusok szerint bontásban történő statisztikai elemzése nem igazolt 

szignifikáns különbségeket. 

HPV16 pozitivitás mellett észlelt miRNS expressziós mintázat laphámdaganat esetén 

jellegzetes eltéréseket mutatott, ami a miR-27a (20. ábra), miR-203 (21. ábra) és a miR-

221 (22. ábra) szintjén igazolódott. miR-21 esetében (19. ábra) nem találtunk eltérést 

egyik szövettani típusnál sem HPV16 ill. egyéb HR HPV típusok kapcsán mért 

expressziós értékekben. 
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19. ábra: Relatív miR-21 expresszió (átlagértéke) HPV16 pozitivitás esetén hisztológia 

függvényében 

 

 

 

20. ábra: Relatív miR-27a expresszió (átlagértéke) HPV16 pozitivitás esetén hisztológia 

függvényében 
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21. ábra: Relatív miR-203 expresszió (átlagértéke) HPV16 pozitivitás esetén hisztológia 

függvényében 

 

22. ábra: Relatív miR-221 expresszió (átlagértéke) HPV16 pozitivitás esetén hisztológia 

függvényében 

 

MiR-27a, miR-203 és a miR-221 vonatkozásában statisztikailag szignifikáns (miR-27a:, 

miR-203: p=0,003 és a miR-221: p=0,009) különbségeket találtunk (ANOVA). 

Mirigyhámsejtes daganatnál, HPV16 pozitivitás kapcsán, nem találtunk szignifikáns 

eltéréseket a vizsgált miRNS-ek expressziójában. 
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Logisztikus regresszió számítás alapján történt statisztikai elemzés eredményeként a két 

leggyakoribb szövettani típus vonatkozásában a miR-21 (p=0,007), a miR-34a 

(p=0,002), a miR-155 (p=0,003), a miR-203 (p=0,01) és a miR-221 (p=0,003) esetében 

merül fel a biomarkerként történő alkalmazás lehetősége. 

 

1.d. Különböző klinikai stádiumú (FIGO 0-III) cervixdaganatok miRNS 

expressziós mintázatának vizsgálata 

Az eltérő klinikai stádiumú betegektől származó szövettani minták (n=50) a 

nemzetközileg elfogadott, FIGO szerinti stádiumbeosztás alapján kerültek besorolásra 

(0: n=5, 10,87%, I: n=23, 50%, II: n=7, 15,22%, III: n=9, 19,56%, IV: n=2, 4,35%). A 

különböző stádiumokban disztinktív miRNS expressziós eltéréseket észleltünk. A miR-

21 és miR-27a (23. ábra), miR-146a (24. ábra), miR-155 és miR-196a (25. ábra) és a 

miR-221 (26. ábra) esetében a betegség súlyosbodásával emelkedett az expresszió. 

Ugyanakkor ezzel ellentétes, azaz csökkenő tendenciát találtunk a miR-34a és a miR-

203 esetében (24. és 26. ábra).  

 

23. ábra: Relatív miR-21 és miR-27a expresszió medián értéke eltérő klinikai (FIGO 0-

3) stádiumú cervix daganatokban. 
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24. ábra: Relatív miR-34a és miR-146a expresszió medián értéke eltérő klinikai (FIGO 

0-3) stádiumú cervix daganatokban. 

 

25. ábra: Relatív miR-155 és miR-196a expresszió medián értéke eltérő klinikai (FIGO 

0-3) stádiumú cervix daganatokban. 

 

 

26. ábra: Relatív miR-203 és miR-221 expresszió medián értéke eltérő klinikai (FIGO 

0-3) stádiumú cervix daganatokban 
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Az általunk tapasztalt eltérések, több miRNS esetében is, statisztikailag szignifikánsnak 

bizonyultak. A FIGO szerinti klinikai stádiumra vonatkozó csoportosítás alapján történt 

adatfeldolgozás (egyutas ANOVA) szignifikáns különbségeket írt le az egyes grade-ek 

között az alábbi miRNS-ek expresszióját illetően: miR-21 (F=9,656, p=0,001), miR-27a 

(F=3,262, p=0,042), miR-34a (F=4,275, p=0,016), miR-146a (F=4,44, p=0,014) és a 

miR-221 (F=3,380, p=0,036). A Tukey post-hoc teszt szignifikánsan magasabb miR-21 

expressziót igazolt FIGO III-ban (2,48±0,65) FIGO 0 (0,256±0,058,  p=0,001) és I 

(0,474±0,78, p=0,001) stádiumokkal történt összevetést követően. MiR-27a esetében 

szignifikancia (p=0,043) a FIGO III (1,401±0,54) és FIGO I (0,401±0,083) 

viszonylatában állapítható meg. MiR-34a vonatkozásában FIGO III-ban (0,307±0,057) 

szignifikánsan alacsonyabb értékeket mértünk FIGO 0-hoz (4,723±1,87, p=0,028) és 

FIGO I-hez (1,092±0,359, p=0,026) képest. MiR-146a expresszió esetén szignifikánsan 

magasabb mértéket határoztunk meg FIGO III-t (0,00074±0,0003) FIGO 0-al (5,21x10
-

6
±4,5x10

-6
, p=0,033) és I-el (0,000053±0,00004, p=0,013) összevetve. 

2. Magas onkogén kockázatú HPV pozitív cervicalis 

dysplasiak és invazív laphám daganat miRNS expressziós 

mintázatának vizsgálata 

2.a. A HPV fertőzés előfordulási gyakorisága és jellemzői a vizsgált 

populációban 

Munkánk második felében 100 db magas onkogén kockázatú HPV-re pozitív FFPE 

szövetblokk (CIN1-3 és SCC) feldolgozása történt meg. Az előzetesen felállított 

szövettani diagnózis alapján a következő csoportok kerültek meghatározásra a HR-HPV 

fertőzés (mono, multiplex) definiálása mellett: CIN1: 23%, CIN2-3: 34% és SCC: 43% 

(27. A ábra). A HR-HPV pozitív enyhe és súlyos dysplasia és SCC esetében, egyszeres 

és többszörös fertőzést egyaránt figyelembe véve, a HPV 16 (57,35%) dominanciája 

igazolódott, melyet a 18-as és 31-es típusok (10,96%) ill. az 56 (9,59%) és 51, 52, 58 

(8,22%) követett (28. ábra). Az onkogén szerepe miatt kiemelkedő fontosságú HPV16 

megoszlási gyakoriságát egyszeres/többszörös HPV pozitivitás valamint szövettani 

besorolás alapján a 29. ábra mutatja be részletesen. A minták összeségére vonatkozóan 

az egyszeres és többszörös HPV fertőzés aránya 2,33:1 volt.  
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27. ábra: A: A vizsgált szövetminták szövettani diagnózis szerinti megoszlása és B: 

a betegek átlagéletkora mono és többszörös HPV fertőzés tükrében. 

 

 

 
 

28. ábra: Vizsgálatunk során azonosított HPV genotípusok egyszeres és többszörös 

HPV pozitivitás függvényében 

 

 

M
in

tá
k

 s
zá

m
a

 



55 

 

 

 

29. ábra: A HR HPV 16-os genotípus megoszlása a Bethesda klasszifikáció (jobb 

oldali ábra) és az egyszeres ill. többszörös HPV infekció (bal oldali ábra) 

függvényében 

 

2.b. A miRNS-ek expressziós mintázatának vizsgálata különböző 

súlyosságú, HR HPV pozitív hámelváltozásokban 

A szövettani besorolás alapján kialakított csoportok (CIN1, CIN2-3, SCC: FIGO I) 

szerint kapott miRNS expressziós változások alakulásáról ad áttekintést a 30. ábra. 

Logaritmikus skálán összegeztük eredményeinket, a vizsgált miRNS-ek relatív medián 

expressziós értékeit véve alapul. 

Az onkomiR-ként ismert miR-21 és miR-155 esetében a hámelváltozások súlyosságával 

párhuzamosan fokozódó expressziós értékeket találtunk, ugyanakkor a 

tumorszuppresszor funkciójú miR-34a expressziója fokozatosan csökkent (30. ábra). A 

többi vizsgált miRNS (miR-27a, miR-196a és miR-203) expressziója CIN2-3-ban 

magasabb volt, mint CIN1-ben, azonban korai stádiumú laphámdaganatokban 

alacsonyabb expressziós értékeket találtunk CIN2-3-hoz képest (30. ábra) 
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30. ábra: Relatív medián miRNS-expressziós értékek normalizációt követően 

logaritmikus skálán ábrázolva HR HPV pozitív humán cervix mintákban 

 

 

A malignus transzformáció egymást követő szakaszainak miRNS expresszión alapú 

összevetését a 6. és 7. táblázatban részleteztük. A relatív expressziós értékek alapján a 

különbség átlagos mértékét (n-szeres) is meghatároztuk valamint a statisztikai 

kiértékelés során (kétmintás t-teszt) kapott p-értéket is feltüntettük.  

 

 

CIN1 

Medián (szórás) 

CIN2-3 

Medián (szórás) 

Különbség 

 mértéke 

(n-szeres) 

p-érték 

miR-21 
4,68x10-2 

(2,22x10-3-3,14) 

6,87x10-2 

(7,33x10-3-9,97x101) 

1,468 0,051 

miR-27a 
7,66x10-4 

(8,13x10-5-1,20x10-2) 

4,67x10-3 

(3,60x10-5-6,27x10-2) 

6,097 0,023 

miR-34a 
1,29x10-2 

(2,05x10-4-8,00) 

2,91x10-3 

(2,16x10-5-4,48x10-2) 

0,226 0,041 
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miR-155 
8,08x10-4 

(5,2x10-5-1,69x10-2) 

8,47x10-4 

(1,06x10-5-1,23x10-2) 

1,048 0,023 

miR-196a 
3,71x10-4 

(8,83x10-6-7,48x10-3) 

1,2x10-3 

(4,78x10-6-2,93x10-2) 

3,234 0,105 

miR-203 
1,36x10-3 

(1,48x10-5-5,00) 

7,74x10-4 

(1,08x10-5-8,76x10-3) 

0,569 0,198 

 

6.. táblázat: HR HPV fertőzés következtében kialakult CIN1 ill. CIN2-3 mintákban mért 

relatív miRNS expressziós értékek 

 

 

CIN2-3 

Medián (szórás) 

SCC 

Medián (szórás) 

Különbség  

mértéke  

(n-szeres) 

p-érték 

miR-21 
6,87x10-2 

(7,33x10-3-9,97x101) 

2,22 

(8,75x10-3-1,22x103) 

32,314 0,552 

miR-27a 
4,67x10-3 

(3,60x10-5-6,27x10-2) 

3,18x10-3 

(8,02x10-6-8,00) 

0,681 0,033 

miR-34a 
2,91x10-3 

(2,16x10-5-4,48x10-2) 

5,46x10-4 

(4,16x10-5-1,18x10-2) 

0,188 0,025 

miR-155 
8,47x10-4 

(1,06x10-5-1,23x10-2) 

1,27x10-3 

(3,23x10-6-5,00) 

1,499 0,132 

miR-196a 
1,2x10-3 

(4,78x10-6-2,93x10-2) 

5,85x10-4 

(7,25x10-6-5,00) 

0,488 0,016 

miR-203 
7,74x10-4 

(1,08x10-5-8,76x10-3) 

4,23x10-4 

 (1,86x10-7-5,82x10-3) 

0,547 0,032 

 

7. táblázat: HR HPV fertőzés következtében kialakult hámelváltozásokban (CIN2-3 ill. 

SCC: FIGO I) mért relatív miRNS expressziós értékek  
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A statisztikailag szignifikáns különbségeket illetően az alábbi eredményeket emelném 

ki. A miR-27a expressziója a progresszióval párhuzamosan szignifikánsan magasabb 

értékeket mutatott: CIN2-3 és CIN1 relációja (p=0,023), SCC és CIN2-3 relációja 

(p=0,033) (6. táblázat). Szintén a tranzíció előrehaladtával emelkedett a miR-155 

expresszió mértéke, mely CIN1 ill. CIN2-3 viszonylatában bizonyult statisztikailag is 

szignifikánsnak (p=0,023). Ellentétes tendenciát mutatott a p53 útvonalhoz kötötten 

gátlódó, tumor szuppresszor funkciójú miR-34a expressziója és szignifikánsan 

alacsonyabb volt CIN2-3-ban, mint CIN1-ben (p=0,041) valamint SCC-ben CIN2-3-hoz 

képest (p=0,025) (7. táblázat). A miR-196a expressziót illetően emelkedett értéket 

regisztráltunk CIN2-3-ban CIN1-hez képest, viszont a CIN2-3 és SCC átmenet között 

statisztikailag szignifikáns csökkenés (p=0,016) következett be.  

 

2.c. miRNS expressziós mintázat vizsgálata HR HPV fertőzött, kóros, 

prenoplasztikus és neoplasztikus hámelváltozásokban – egyszeres 

és többszörös HPV ill. HPV16 pozitivitás 

 

Egyszeres HR HPV pozitivitáshoz képest többszörös pozitivitásban magasabb 

expresszió igazolódott miR-27a (31. ábra), miR-34a (32. ábra), miR-155 (33. ábra), 

miR-196a (34. ábra) és miR-203 (35. ábra) esetében. Többszörös HR HPV pozitivitás 

esetén a diszplázia súlyosságának fokozódásával egyre magasabb miR-27a expressziót 

találtunk (31. ábra). MiR-34a expresszió tekintetében a legnagyobb különbséget 

(csökkent expressziót) a többszörösen pozitív CIN1 ill. CIN2-3 mintáknál tapasztaltunk. 

MiR-155 és miR-196a esetében az expressziós mintázat egyszeres és többszörös HPV 

fertőzés esetén is azonos mértékben változott a malignus transzformáció fokozatainak 

viszonylatában (33. és 34. ábra). 

Az észlelt eltérések összefüggtek a HR HPV pozitivitás jellemzői közül az egyszeres ill. 

többszörös HPV jelenlétével, a korreláció szignifikáns volt nem csak a miR-34a 

(p=0,045), de a miR-27a onkomiR esetében is (p=0,029) (logisztikus regresszió).  
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31. ábra: MiRNA-21 relatív expresszió (log10 skálán az y-tengelyen) a 

hámelváltozások súlyosságának megfelelő csoportok szerint.  

 

 

 
 

32. ábra: MiRNA-27a relatív expresszió a hámelváltozások súlyosságának 

megfelelő csoportok szerint.  
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33. ábra: MiR-34a relatív expresszió a hámelváltozások súlyosságának 

megfelelő csoportok szerint. 

 

 
 

34. ábra: MiR-155 relatív expresszió a hámelváltozások súlyosságának megfelelő 

csoportok szerint.  
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35. ábra: MiR-196a relatív expressziós értékeinek átlaga (lineáris skálán az y-

tengelyen) dysplasia súlyossága és egyszeres ill. többszörös HPV jelenléte 

szerinti bontásban.  

 

 

36. ábra: MiR-203 relatív expressziós értékeinek átlaga (lineáris skálán az y-

tengelyen) dysplasia súlyossága és egyszeres ill. többszörös HPV jelenléte 

szerinti bontásban.  

 

Többszörös HR HPV pozitivitás esetén a CIN1/CIN2-3 összevetésekor szignifikáns 

eltérések igazolódtak a miR-27a (p=0,001), miR-34a (p=0,001) és miR-203 (p=0,025) 

kapcsán. SCC/CIN2-3 viszonylatában pedig a miR-21 (p=0,002) és a mir-27a 
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(p=0,001), míg CIN1/SCC összehasonlításban a miR-21 (p=0,001), miR-27a (p=0,001) 

és miR-34a (p=0,001) esetében regisztráltunk szignifikáns különbségeket.  

A feldolgozott mintákban a HPV 16 pozitivitás aránya a következőképpen 

alakult: CIN1: 39%, CIN2-3: 65%, SCC: 72% (2. ábra). A HPV16 jelenléte 

egyértelműen befolyásolta a betegség kimenetelét (p=0,004). A miR-21 expressziója 

HPV16 negatív minták esetén magasabb, ámbár statisztikailag nem szignifikáns eltérést 

igazolt CIN1, CIN2-3 és SCC esetében is (37. ábra). 

 

 
 

37. ábra: MiR-21 relatív expresszió (log10 skálán) a diszplázia súlyossága és HPV16 

fertőzés szerinti bontásban.  

 

 

Ugyanakkor a CIN1/CIN2-3 összehasonlításban a HPV16 pozitivitás 

függvényében változott a miR-27a (p=0,028) (38. ábra) és a miR-34a (p=0,036) 

expresszió (39. ábra), ami a CIN2-3/SCC viszonylatában miR-27a esetében (p=0,027) is 

beigazolódott (38. ábra). 
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38. ábra: MiR-27a relatív expresszió (lineáris skálán az y-tengelyen) a diszplázia 

súlyossága és HPV16 fertőzés szerinti bontásban.  

MiR-34a expressziója a HPV16 státusz alapján nem mutatott jelentős eltéréseket CIN2-

3 és SCC-ben, míg CIN1-ben szignifikánsan alacsonyabb (p=0,036) értéket találtunk 

HPV16 pozitivitás mellett (39. ábra). 

 

39. ábra: MiR-34a relatív expresszió a hámelváltozások súlyosságának megfelelő 

csoportok szerint.  

 

MiR-155 esetén a HPV16 jelenléte szignifikánsan nem befolyásolta az expressziót 

preneoplasztikus és korai neoplasztikus hámelváltozásokban (40. ábra). 

 



64 

 

 
 

40. ábra: MiR-155 relatív expresszió a hámelváltozások súlyosságának megfelelő 

csoportok szerint.  

 

MiR-196a esetén a HR HPV típusától függetlenül hasonló mértékű expressziót mértünk 

a preneoplasztikus és korai neoplasztikus hámelváltozásokban (41. ábra). 

 

 

41. ábra: MiRNA-196a relatív expresszió a hámelváltozások súlyosságának 

megfelelő csoportok szerint. HPV16 pozitivitás függvényében.         . 

 

A miR-203 HPV16 pozitív CIN1 és CIN2-3 minták esetében is hasonló mértékben 

expresszálódott, de magasabb szintet találtunk SCC-ben (42. ábra).  
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42. ábra: MiR-203 relatív expresszió (lineáris skálán az y-tengelyen) dysplasia 

súlyossága és HPV16 jelenléte szerinti bontásban.  

Demográfiai, szocioökonómiai és életmódból adódó tényezők (dohányzás, HR HPV 

típus, terhességek és szülések száma, művi abortusz, császármetszés, orális 

fogamzásgátló szedése, első menstruáció) vonatkozásában is történt adatgyűjtés (4. 

táblázat). A dohányzás szinergista hatását cervixdaganatok esetében már korábban, 

klinikai adatokkal igazolták (14). Az általunk vizsgált populációban CIN1 diagnózis 

esetén a nők 65%-a, CIN2-3 esetén 53%-a, míg SCC esetén 40%-a dohányzott. 

Mindazonáltal ki kell emelnünk, hogy a dohányzásra vonatkozó anamnesztikus adatok 

viszonylag széles skálát öleltek fel mind a dohányzás időtartamát, mind a naponta 

elszívott cigaretták számát tekintve. Mintaszámunk azonban korlátozta a részletesebb 

statisztikai analízist. A vizsgált miRNS-k expresszióját illetően egyik mikroRNS 

esetében sem észleltünk szignifikáns különbséget dohányosok és nemdohányzók 

viszonylatában (43-48. ábra). 
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43. ábra: MiR-21 relatív expresszió (log10 skálán az y-tengelyen) a hámelváltozások 

súlyosságának megfelelő csoportok szerint.  

 
 

44. ábra: MiR-27a relatív expresszió a hámelváltozások súlyosságának megfelelő 

csoportok szerint.  
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45. ábra: MiR-34a relatív expresszió a hámelváltozások súlyosságának megfelelő 

csoportok szerint.  

 

 

 
 

46. ábra: MiR-155 relatív expresszió a hámelváltozások súlyosságának megfelelő 

csoportok szerint.  
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47. ábra: MiR-196a relatív expresszió a hámelváltozások súlyosságának megfelelő 

csoportok szerint.  

 

 

 

 

48. ábra: MiR-203 relatív expresszió a hámelváltozások súlyosságának megfelelő 

csoportok szerint.  
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2.d. Lehetséges miRNS biomarkerek azonosítása  

 A potenciális biomarkerek azonosításához ROC Curve analízist végezve 

megállapítottuk, hogy HR HPV fertőzés következtében kialakult diszplasztikus 

hámelváltozások súlyossági szintjük szerint jó hatékonysággal elkülöníthetők. Erre 

leginkább két miRNS, a miR-27a és miR-34a expressziós változásait találtuk 

alkalmasnak. Ennek a két miRNS-nek az expresszióját párhuzamosan monitorizálva 

igen jó hatékonysággal el tudtuk különíteni a HPV indukálta, különböző súlyossági 

fokot mutató hámelváltozásokat. Ezen két miRNS alapján történő elkülönítés 

érzékenységét és specificitását a 49. és 50. ábrák demonstrálják. Jelen viszgálataink 

alapján egyértelműen megállapítottuk, hogy elsősorban korai SCC és súlyos fokú 

dysplasia (CIN2-3) közti elkülönítéséhez megfelelő a vizsgálat szenzitivitása és 

specificitása, AUC (Area under the curve)=0,889 (88,9%), 95%-os konfidencia 

intervallum: 0,779-0,999, p=0,001 (50. ábra). Ugyanakkor alacsonyabb hisztológiai 

grade esetén, az enyhe (CIN1) és súlyos fokú (CIN2-3) dysplasia differenciálásakor 

kapott AUC érték: 0,845 (84,5%) már kevésbé tükrözött kellően magas szenzitivitást és 

specificitást (49. ábra).  

 

49. ábra: Enyhe (CIN1) és súlyos (CIN2-3) dysplasia elkülönítése szöveti miR-27a 

és miR-34a expresszió alapján. AUC=0,845 (84,5%), (a 95%-os confidencia 

intervallum: 0,739-0,950, p=0,001). 
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50. ábra: Korai SCC és súlyos dysplasia (CIN2-3) elkülönítése miR-27a és miR-34a 

expresszió alapján. AUC=0,889 (88,9%), (a 95%-os confidencia intervallum: 

0,779-0,999, p=0,001). 
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V. Eredmények megbeszélése 

1. Cervixdaganatok vizsgálata hisztológia, HPV státusz és 

klinikai stádium függvényében 

 

A poszttranszkripcionális génszabályozásért felelős mikroRNS-ek daganatképződésben 

játszott patogenetikai szerepét az utóbbi években egyre több tudományos eredmény 

alátámasztotta (11, 68, 93, 118). Kifejeződésük és funkciójuk szerint onkogén és 

tumorszuppresszor tulajdonságú miRNS-eket különböztetünk meg, mely azonban nem 

obligát módon jelenik meg minden daganattípus esetén (8, 12, 65, 167). A miRNS 

szabályozás komplexitását fokozza a lehetséges targetek számának változékonysága is. 

A szöveti szinten expresszálódó miRNS-ek nem csak daganatspecifikusak, de a 

malignus transzformáció egyes lépéseire is jellemző mintázatot mutathatnak (20, 77, 85, 

93). Ennek pontos ismerete megalapozhatja sikeres klinikai applikációjukat a prevenció 

minden területén. Munkánk során a méhnyak daganatának vonatkozásában az elsők 

között tanulmányoztuk konkrét miRNS-ek expressziós mintázatának változásait. Ennek 

érdekében kizárólag humán szövetminták elemzésére szorítkoztunk és az egyszerű 

hozzáférhetőség ill. gazdag klinikai háttéranyag birtokában a formalin-fixált paraffinba 

ágyazott szövetblokkok feldolgozása mellett döntöttünk. Ezt a döntésünket két 

szempont is meghatározta: 1. az ezt megelőzően megjelent, cervixdaganat kapcsán 

közölt irodalmi adatok elsősorban sejtkultúrákban és különböző sejtvonalakban 

tapasztalt eltéréseket mutattak be, 2. más szolid daganattípus esetén már történtek 

miRNS expresszió feltérképezésére irányuló vizsgálatok (kvantitatív PCR, nem pedig 

teljes miRNS-profilt elemző microarray analízis), amik igazolták, hogy a mRNS-ekkel 

ellentétben a miRNS-ek formalin-fixált, paraffinba ágyazott szövetmintákban és friss 

fagyasztott mintákban egyaránt intaktak maradnak és jól vizsgálhatók (44, 86, 93).  

Az általunk alkalmazott protokoll során a metszetekből deparaffinálást követően totál 

RNS-t izoláltunk majd reverz transzkripció és valós idejű qPCR rendszerben, specifikus 

primerekkel végzett amplifikációt hajtottunk végre. Eredményeink relatív 

kvantifikáción alapulnak, normalizáláshoz a két használt „housekeeper” közül (5S 

rRNS és U6) végül az alkalmasabbnak vélt 5S rRNS-t használtuk és a relatív 

expressziós értékeket 5S rRNS expresszióra vonatkoztatva határoztuk meg deltaCp 
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dinamikus korrekciós módszer segítségével. Több szempontra kiterjedő statisztikai 

analízis alapján számos statisztikailag szignifikáns eltérést sikerült igazolnunk. 

A HR HPV fertőzések kiemelkedő fontosságú etiológiai tényezőnek számítanak a 

cervixben lejátszódó karcinogenezisben. Éppen ezért külön figyelmet szenteltünk 

mintáink HPV státuszának pontos meghatározására (Genoid Kft, Budapest). Ezt 

megelőzően szövettani morfológiai jelek alapján igyekeztünk eltérő HPV státuszú 

mintákat kiválasztani, lehetőséget teremtve a HPV negatív és pozitív minták közti 

eltérések felfedésére. A HPV genotipizálás egyértelműen a leggyakoribb magas 

onkogén kockázatú HPV16 és 18 típusok dominanciáját, azon belül is kiemelkedően a 

HPV16-ét, támasztotta alá. Laphámkarcinóma esetén a HPV pozitív minták között 

gyakoribb volt a HPV16 pozitivitás, mint a mirigysejtes mintákban. HPV18 pozitivitás 

jelentősen gyakoribbnak bizonyult adenokarcinómában. A vizsgált két leggyakoribb 

szövettani típusú cervix daganat (SCC és ACC) esetében a korábbi közleményekkel 

megegyezően jelentős különbséget találtunk az általunk vizsgált minták HPV16 és 

HPV18 pozitivitás arányát illetően (2, 23, 100, 147). A demográfiai jellemzők közül a 

betegek átlagéletkorának vizsgálata az irodalmi adatoknak megfelelően alacsonyabb 

átlagértéket igazolt ACC esetén, mint SCC-ben.  

Vizsgálataink során az előre kiválasztott mikroRNS-ek expressziós értékeinek 

meghatározására és ezek szövettani és klinikai adatok tükrében talált összefüggéseire 

próbáltunk meg rávilágítani. A méhnyak daganat kialakulásában szerepet játszó 

folyamatokat és az érintett mikroRNS reguláció szereplőit az 51. ábra segítségével 

foglaltuk össze.  
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51. ábra: A cervixben zajló malignus transzformációban szerepet játszó celluláris 

folyamatok és az azokat szabályozó regulatórikus mechanizmusok 

kapcsolatrendszere (nyíl: pozitív reguláció, tompa nyíl: gátlás) (43) 

A két leggyakoribb hisztológiai típus összehasonlításakor jellegzetes, szignifikáns 

különbségeket találtunk, amit HPV státusz függvényében (egyszeres és többszörös, 

valamint HPV16 pozitivitás) is kielemeztünk, ami irodalmi újdonságnak számít. Az 

eltérő hisztológia a miRNS expresszió mértékét és arányait tekintve is jelentős 

eltéréseket eredményezett, melynek hátterében a vizsgált onko- és tumorszuppresszor 

miRNS-ek különböző aránya figyelhető meg. Laphám típus esetén magasabb 

expressziót találtunk az összes vizsgált miRNS tekintetében. Mirigyhámsejtes 

daganatban alacsonyabb onkomiR expresszió mellett jóval alacsonyabb volt a 

tumorszuppresszor funkciójú miR-34a expressziója. A HPV E6 p53 celluláris 
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transzkripciós faktor révén (p53 kötőhely a miR-34a promoter régióban) gátolja a miR-

34a expressziót (153, 172). Ez a magyarázata annak, hogy normál, HPV pozitív 

epitheliumban is alacsonyabb a miR-34a expresszió mint HPV negatívban (83), amit a 

neoplasztikus átalakulás átesett epithelium esetében sikerült is igazolnunk. In vitro, 

többféle sejtvonalban (SiHa, CaSki, HeLa, C33-A) is igazolták, hogy a miR-34a és 

miR-34c fokozott expressziójának apoptózist serkentő hatása cervixdaganatban 

általános érvényű (46). Ugyanakkor arra az aspektusra is érdemes kitérni, melyet Lu és 

mtsai a miR-34a gén szintjén vizsgáltak. Ez alatt a HPV integráció eltérő módozatait és 

transzkripciós hatásaikat értjük, hiszen az integráció következtében nemcsak a virális 

onkogének expressziója, de a gazdasejt génexpressziós mintázata is módosulhat még 

akkor is, ha intron szekvenciák érintettek (94, 126).  

A daganatos minták esetében a HPV jelenléte nem okozott jelentős különbségeket, de 

kiemelendő, hogy HPV pozitivitás mellett a magasabb onkomiR expresszió 

alacsonyabb miR-34a expresszióval társult, ami a p53 asszociáció révén egyértelműen a 

HPV jelenlétét igazolja. A daganatos elváltozásokban elsősorban onkomiR-ként 

definiált miR-155 az apoptózis, a proliferáció valamint a migráció és invázió 

befolyásolása révén fejti ki hatását. Ugyanakkor az immunreakciók szabályozásában is 

igen jelentős szerepet játszik. Expressziójának fokozódását az immunsejtek 

aktivációjakor figyelték meg. A HPV negatív-pozitív minták elemzésekor a pozitív 

mintákban regisztrált alacsonyabb miR-155 expresszió egyrészt az immunválasz 

“csendesítésére”, másrészt már a progresszió jeleire is utalhat (79). Az általunk talált 

HPV pozitív daganatokra jellemző alacsonyabb miR-203 expresszió megerősíti a 

korábban feltételezett, a HPV E6/E7 onkoproteinek által downregulált, a 

cervixdaganatok kapcsán tumorszuppresszorként definiált miR-203 karcinogenezisben 

játszott szerepét (2. táblázat). 

Az egyes miRNS-ek expressziójának kiértékelésekor szövettani típus valamint a HPV 

pozitivitás jellegének vonatkozásában azonban jellegzetes összefüggések igazolódtak. 

Az egyszeresen és többszörösen HPV pozitív mintákat összehasonlítva 

laphámkarcinóma esetében ez a miR-21 és a miR-27a fokozott expresszióját, valamint a 

miR-146a és a miR-196a csökkent expresszióját jelentette többszörös HPV pozitivitás 

mellett. A miR-21 cervixdaganatban a p53 útvonal negatív regulátora egyrészt a 

HNPRK fehérje (p53 pozitív regulátora) expressziójának modulálása révén, másrészt a 
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p63 szabályozása által (4). A miR-21 egyben a PDCD4 tumorszuppresszor gén negatív 

regulátora (75). Lerner és mtsai az FBW7 egyik fő upstream regulátoraként (többek 

mellett a p53 is ilyen) azonosították a miR-27a-t (szuppresszor), ezzel hozzájárulva a 

cyclin E degradáció és a sejtciklus progresszió (G1/S fázis átmenet) finomhangolásához 

(81). A miR-27a másik valószínűsített targetje a COX-2 promótereként ismert EGFR, 

amit szintén laphám eredetű daganat (HNSCC) kapcsán már igazoltak (160). 

Cervixdaganatban erre vonatkozóan nincs irodalmi adat, a hatásmechanizmus jelenleg 

ismeretlen. A fokozott COX-2 expresszió cervix karcinomában a kemorezisztencia és 

rossz túlélés prognosztikus jelzője (58). Greco és mtsai pedig HPV16 E5 transzfektált 

HaCaT humán keratinocytákban igazoltak fokozott miR-146a expressziót, melyet az E5 

indukciós hatásának tulajdonítottak, ami nagy valószínűséggel szintén hozzájárul a 

HPV infekciókban tapasztalt csökkent immunválaszhoz (48). Érdekességképp, HPV 

pozitív léziók esetében a környező szövetekben nem láthatóak gyulladásos jelek, ami 

többek között a HPV E5, E7 onkoproteinek hatására bekövetkező sejtfelszíni MHC I és 

MHC II downregulációjának és az emiatt csökkent antigén-felismerő kapacitásnak 

tudható be (26, 63). Woodman és mtsai szerint az E5 fehérjének amúgy nincs vagy csak 

nagyon gyenge az immunogenitása (158), HPV16 pozitív betegekben nem is mutatható 

ki E5 elleni antitest, ami a magas arányú E7 antitestek jelenléte mellett kifejezetten 

figyelemre méltó. Az immunfolyamatok regulációja mellett a miR-146a expresszió a 

sejtproliferációs rátára is hatással van. A cervikális karcinogenezisben is jelentős 

szerepe van az emelkedett miR-146a expressziónak a proliferáció turnoverének 

fokozásában (151). Részben hasonló hatást vált ki a miR-196a, csak a PI3K/Akt 

jelátviteli útvonal szabályozása révén, előmozdítva a G1/S-fázis átmenetet és a 

proliferációs aktivitást (55). Villegas-Ruiz és mtsai az embrionális fejlődésben és a 

celluláris remodellingben szerepet játszó HOXC8 gént validálták még miR-196a 

targetként cervix daganatban (145). Mirigyhámsejtes daganatban alacsonyabb miR-221 

expressziót találtunk többszörös HPV jelenlétekor. A miR-221, cervikális 

karcinogenezis szempontjából kulcsfontosságú E2F/RB jelátviteli útvonalra gyakorolt 

pozitív hatását (RB1 gátlása révén aktiválja az E2F útvonalat) nemrégiben igazolta 

Lupini és mtsai in vitro rendszerben (96). Érdekes, hogy éppen a szorosan a HPV 

fertőzés kapcsán csökkenő expressziót mutató miR-34a expressziójában nem volt az 

egyszeres és többszörös fertőzések esetében különbség. A későbbiekben, amikor a HPV 

indukálta malignus transzformáció lépéseit vizsgáltuk, a diszplázia fokával és a 



76 

 

többszörös HR HPV jelenlétével kapcsolatban már eltérő miR-34a expressziós értékeket 

találtunk. Cervixdaganatban, akárcsak a vizsgált mintákban, a leggyakrabban 

azonosított onkogén típus a HPV16. HPV16 jelenlétének függvényében laphámdaganat 

esetén jellegzetes eltéréseket észleltünk a miR-27a, a miR-203 és a miR-221 expresszió 

esetében. Az onkomiR jellegű, p53, E2F és c-Myc által modulált mir-27a expressziója 

HPV16 pozitív laphám daganat esetén szignifikánsan alacsonyabb volt (20. ábra), 

aminek hátterében a HPV16 E6 és E7 által kifejtett hatás eredményeként felerősödő c-

Myc transzaktiváció állhat (10). Ugyanakkor szintén HPV16 pozitivitás aspektusából 

vizsgálva, mirigyhámsejtes daganat esetén nem találtunk eltéréseket az általunk vizsgált 

miRNS-ek expressziójában. 

A cervixdaganat klinikai stádiumaival párhuzamosan fokozatosan magasabb miR-21 

expressziót sikerült igazolni. Lao és mtsai a miR-155-öt onkomiR-ként azonosították 

SiHa és HeLa sejtkultúrákban végzett kutatásaik alapján, mivel hozzájárult a daganatos 

sejtek proliferációjához és csökkent expresszió esetén fokozódott az apoptózis valamint 

a sejtciklus is leállt (76). Az apoptotikus folyamatok visszaszorításához nagymértékben 

hozzájárul (116), melynek hátterében nagy valószínűséggel egyrészt a kaszpáz-3 

aktivitás gátlása (TP53INP1 közvetítéssel) (41), másrészt az LKB1 gén expressziójának 

modulálása állhat (76). A daganat progressziójában igen fontos migrációs és inváziós 

képességet in vivo vizsgálva miR-155 overexpresszió esetén csökkent migrációs és 

inváziós hajlamot igazoltak (79). 

Eredményeink alapján a vizsgált miRNS-ek csoportjából a miR-21, a miR-34a, a miR-

155, a miR-196a, a miR-203 és a miR-221 esetében vetődik fel a lehetséges 

biomarkerként történő alkalmazás lehetősége. 

  



77 

 

2. Magas onkogén kockázatú HPV pozitív cervicalis 

dysplasiak és invazív laphám daganat miRNS 

expressziós mintázatának vizsgálata 

 

A HPV pozitív prenoplasztikus és korai laphámdaganatot vizsgálva eredményeink 

összecsengenek Trottier és mtsai által közölt, brazil populáción végzett vizsgálataival, 

melyben 2462 nő adatait dolgozták fel. Az általuk bevont, nagyrészt a kaukázusi 

rasszhoz tartozó, nők átlag életkora 32,8 év volt (143). Esetünkben a teljes HR HPV 

pozitív betegpopuláció átlagéletkora 36,17 év (18-65 év) volt és szignifikánsan 

alacsonyabb értéket mutatott többszörös HPV pozitivitás mellett (33,3±8,0 összevetve 

38,0±10,5, p=0,039) (27. B ábra). Ez a megfigyelés a diszplázia fokával párhuzamosan 

alakult és minden szövettani alcsoport esetében igaznak bizonyult, egyetlen kivételtől 

eltekintve: CIN1 csoport, ahol mono-HPV: 33,2±8,8 és multiplex HPV: 33,2±10,2 

eredményeket kaptunk. Ezek az eredmények megerősítik a fiatalkori szervezett 

népegészségügyi valamint az opportunisztikus szűrővizsgálatok jelentőségét és az 

érintett célpopuláció részvételi arányának valamint átszűrtségének növelésére irányuló 

törekvések kulcsfontosságát. 

A HR HPV pozitív preneoplasztikus és korai laphám daganat esetében, egyszeres és 

többszörös fertőzést egyaránt figyelembe véve, a hazai irodalmi adatoknak megfelelően, 

a HPV16 (57,35%) dominanciája igazolódott, melyet a 18-as és 31-es típusok (10,96%) 

ill. az 56 (9,59%) és 51, 52, 58 (8,22%) követett (28. ábra). Ezek az eredményeink is 

alátámasztják a 2014/2015-ös tanévben bevezetésre került, kötelező tájékoztatáson és 

önkéntes alapon megvalósuló iskolai kampányoltás fontosságát, a bevezetés 

időszerűségét. Az effektív primer prevenció érdekében elengedhetetlen a magas 

átoltottsági arány elérése az oltási célcsoportban.  

A vizsgált mikroRNS-ek expressziós eltéréseinek vonatkozásában eredményeink a 

cervikális transzformáció során egyre fokozódó miR-21 expressziót igazoltak, mely 

összhangban áll korábbi, kisebb esetszám mellett, CIN és SCC betegek analízisekor 

tapasztaltakkal (24, 57, 95, 99, 151). Perzisztáló HPV fertőzés talaján létrejövő 

malignus transzformáció során fokozatosan csökkenő miR-34a expressziós értékeket 

mértünk. Azonban mindenképp ki kell emelnünk, hogy ez elsősorban a korai, még 
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jelentős mértékben reverzibilis fázisra (CINI és CINII-III közti átmenet) volt jellemző. 

A diszplázia fokozódásával, a transzformáció előrehaladtával ez már szintén nem volt 

specifikus. Eredményeink alapján a karcinogenezis kezdeti fázisaiban hangsúlyosabb a 

miR-34a szerepe, ami többszörös HPV fertőzés esetén fokozottan érvényesül. Ismert 

tény, hogy a HPV infekció által befolyásolt p53-network szabályozása alatt 

kulcsfontosságú szabályozó funkciók érintettek, többek között a celluláris stabilitás és 

stressz válasz szempontjából meghatározó jelentőségű apoptózis, G1-arrest, DNS repair 

és szeneszcencia részfolyamatai és egyensúlya esetében (153, 172). A miR-34a által 

szabályozott célmolekulák ill. azok szerepe még mindig nem teljesen ismert, bár egyes 

vizsgálatok már megnevezik a lehetséges közvetlen és közvetett targeteket. Ilyen 

például az E2F3 és azon keresztül a survivin expressziójának szabályozása, melynek 

révén a sejtek életképességét és inváziós készségét befolyásolja (39). Az általunk észlelt 

expressziós változások egyértelműen alátámasztják a miR-34a tumorszuppresszor 

funkcióját HPV indukálta cervikális transzformációban. Ugyanakkor ezen eltérések 

egyértelműen összefüggtek a HR HPV pozitivitás jellemzői közül az egy ill. több HPV 

típus jelenlétével, mely korreláció szignifikáns volt nem csak a miR-34a, de a miR-27a 

onkomiR esetében is. A miR-34a expressziós mintázatot a sejtproliferáció 

serkentésében szerepet játszó miR-27a expresszióval egyidejűleg figyelembe véve 

feltételezhető a többszörös HPV fertőzés szinergista hatása (produktív replikáció). 

Eredményeink összességében megerősítik a többszörös HPV fertőzések szinergista 

hatásának teóriáját a cervikális karcinogenezis során továbbá felvetik biomarkerként 

való alkalmazásuk lehetőségét.  

HPV16 jelenlétének vonatkozásában az onkomiR jellegű, p53, E2F és c-Myc által 

modulált mir-27a expressziója HPV16 pozitív súlyos diszplázia-laphám daganat 

átmenet esetén szignifikánsan lecsökkent (38. ábra), aminek hátterében a HPV16 E6 és 

E7 által kifejtett hatás eredményeként felerősödő c-Myc transzaktiváció állhat (10). 

A szöveti miR-196a expresszióra vonatkozó vizsgálataink során jelentősen magasabb 

esetszám mellett megerősítettük Pereira és mtsai korábbi eredményeit (120), miszerint 

az enyhe és súlyos diszplázia viszonylatában emelkedik, majd korai laphámdaganat 

esetében csökken az expresszió mértéke (30. ábra, 6-7. táblázat). A HR HPV infekció 

tulajdonságaira fókuszálva igazoltuk, hogy az egyszeres és többszörös HPV pozitivitás 

és a típusbeli különbségek nem befolyásolják ezeket az expressziós eltéréseket (35. és 
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41. ábra). Ezt különböző klinikai stádiumú HPV pozitív laphámdaganatok esetében is 

megerősítettük. Ezen eredményeink alapján a miR-196a egy, a HR HPV pozitív minták 

esetében széles körben alkalmazható biomarker lehet, mivel expressziójára nem 

gyakorolnak hatást a HPV fertőzés kvalitatív, kvantitatív tulajdonságai. 

Magas miR-203 expresszió esetén a vírus perzisztálását elősegítő folyamatok gátlódnak 

(106), melyet alátámasztott a transzformáció előrehaladtával észlelt, csökkenő miR-203 

expresszió (36. és 42. ábra, 6-7. táblázat). Cervixdaganat esetén a downreguláció 

mértéke korrelált a nyirokcsomómetasztázisok stádiumával (170), ami a progresszió 

során gyakorolt összetett hatásainak eredményét tükrözi. A miR-203 által szabályozott 

gének egyikét már Melar-New és Laimins sikeresen identifikálta, ez pedig a p63 gén. A 

P63 fehérje a P53 fehérjecsalád tagja és a bazális sejtek proliferációjának fenntartásáért 

felelős transzkripciós faktorok egyik fontos képviselője (103). Normál keratinocyták 

differenciációja során a p63 expresszió szintje folyamatos csökkenést mutat az alig 

kimutatható értéktartományig. Vizsgálataik szerint a HPV pozitív sejtek 

differenciációjakor azonban ez a csökkenés korántsem ilyen drámai és jóval magasabb 

szinten állandósul, mivel a HPV késői virális funkcióinak aktivációjához 

nélkülözhetetlen. Ezen a génexpresszió és a genom amplifikációjának indukcióját 

értjük, melynek pontos mechanizmusa még ismeretlen (106). Ugyanakkor a miRNS 

szabályozás hálózatszerű komplexitását figyelembe véve a szabályozásban részt vevő 

molekulák köre még számos lehetséges célmolekulával és szabályozó miRNS-sel 

bővülhet a közeljövőben. Zhu és mtsai nemrégiben cervixdaganat esetén in vitro és in 

vivo körülmények között is igazolták, hogy a miR-203, downstream targetjén (VEGFA) 

keresztül, gátolja a tumornövekedést és az angiogenezist (173). A miR-203 és a 

VEGFA közt reciprok jellegű szabályozó mechanizmusok működnek. Ez a fehérje az 

endothel sejtekre fejti ki változatos hatását (fokozza a vaszkuláris permeabilitást, 

vazodilatátor, angio- és vaszkulogenezist, sejtnövekedést indukál, elősegíti a migrációt, 

antiapoptotikus hatású) (46). 

A miRNS-ek expressziós mintázatának megváltozása manapság már jól ismert 

különböző malignus elváltozások vonatkozásában. A magas onkogén kockázatú vagy 

más néven high-risk (HR) HPV típusok kiemelkedő etiológia szerepét méhnyakdaganat 

vonatkozásában számos epidemiológiai és biológiai vizsgálat igazolta az utóbbi 

években. Azonban attól sem szabad eltekintenünk, hogy a HR HPV infekció nem 
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obligát módon fejlődik invazív cervixdaganattá. Mindazonáltal egészséges fiatal 

nőkben, perzisztens fertőzés kialakulása szempontjából mindenképp magasabb 

rizikónak tekintjük a többszörös HPV pozitivitást, valamint a koinfekciókban a HPV16 

típus jelenlétét. A miR-27a és miR-34a expresszió esetében kapott eredményeink 

(HPV16 és többszörös HPV pozitivitás vonatkozásában) ezeket a nézeteket erősítették 

meg. Összességében elmondható, hogy a miRNS-ek biomarkerként kerülhetnek 

bevezetésre akár önállóan, de a már jelenleg is a klinikai gyakorlatban használt 

módszerek kiegészítőjeként is és számos lehetőséget rejtenek magukban. Tekintettel az 

egyéni varianciákból eredő esetleges diszkrepanciákra illetve az expressziós 

vizsgálatokra jellemző korlátozott, relatíve alacsony esetszámra, eredményeink 

széleskörű, általános alkalmazhatóságának alátámasztása további tudományos 

megerősítést igényel. 
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VI. Új eredmények összefoglalása 

Eredményeinket az alábbi főbb pontokban foglalhatjuk össze: 

I. Meghatároztuk a vizsgálati mintáink HPV státuszát és annak jellemzőit 

(genotípus, egyszeres ill. többszörös HPV pozitivitás) 

 

II. Különböző hisztológiájú (laphám és mirigyhám) és eltérő HR HPV státuszú 

(negatív, egyszeresen és többszörösen HR HPV pozitív ill. HPV16 pozitív) 

cervixdaganatok esetében, relatív kvantifikáción alapuló, SYBR-Green technikával 

történő detekció során, előre kiválasztott miRNS panelen, qRT-PCR módszerrel 

szignifikáns eltérések igazolódtak (miR-21, miR-27a, miR-34a, miR-203, miR-221), 

mely validálást követően differenciáldiagnosztikai marker lehet a jövőben. 

 

III. Különböző klinikai stádiumú (FIGO 0-III) cervixdaganatokban jellegzetes 

expressziós mintázatot figyeltünk meg a vizsgált miRNS-ek vonatkozásában (miR-21, 

miR-27a, miR-34a, miR-146a, miR-203).  

 

IV. Magas onkogén kockázatú HPV fertőzés által indukált korai (FIGO I) 

laphámdaganat és prekurzor lézióira (CIN1-3) vonatkozó vizsgálatok elemzése során 

típusos eltéréseket azonosítottunk (miR-21, miR-34a, miR-155), amiket a HR HPV 

fertőzés egyszeres és többszörös jellege valamint a HPV16 jelenléte is befolyásolt 

(miR-27a, miR-34a). Ezen eredményeink alapján a miR-21, miR-27a onkogén szerepét 

igazoltuk a cervixben, továbbá megerősítettük a már eddig is a HPV fertőzéshez 

asszociált miR-34a tumorszuppresszor szerepét. A többszörös HPV infekciók esetén 

valószínűsíthetően fellépő szinergista hatást sikerült miRNS szinten (miR-27a és miR-

34a) igazolnunk.  

 

V. Eredményeink statisztikai kiértékelésekor nem találtunk összefüggést a vizsgált 

mikroRNS expressziós mintázat és a betegek demográfiai, szocioökonómiai ill. 

életmódjukra jellemző tényezőivel. 
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VI. HR HPV pozitív cervicalis intraepithelialis neoplasiak és korai laphámdaganatok 

esetében a miR-27a és miR-34a expressziós mintázat alapján felmerül ezen miRNS-ek 

biomarkerként történő alkalmazása, melynek további kiterjedt vizsgálata után a 

későbbiekben a HR HPV fertőzések kimenetelének megítélésére is lehetőség nyílhat. 
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VII. Jövőbeni munka 

Jelen munkánk folytatásaként egyrészt a vizsgált miRNS-ek expressziós változásait 

szeretném személyre szabottan, követéses. longitudinális vizsgálat keretein belül 

hosszabb távon követni. Ugyanakkor a szérumban megjelenő miRNS-ek 

tumorspecifikus mikrovezikuláris formáját a cervix különböző daganatos 

elváltozásaiban részleteiben is tanulmányozni szeretném, mivel a szérum miRNS-ek 

biológiai funkciójáról ismereteink még csak most körvonalazódnak. Egyes vizsgálatok a 

neoplasztikus progresszióban szerepet játszó mikrovezikula elméletet látszanak 

alátámasztani, másrészt elképzelhető, hogy a direkt összefüggések mellett 

(posztoperatív állapotokban jelentősen csökken a deregulált szabad miRNS-ek szintje) 

indirekt hatásokat is (dohányzás, táplálkozás, egyéb életvitellel kapcsolatos tényezők) 

tükrözhetnek. A miRNS-ek expressziójának változásait nyomon követve génhálózatok 

részletes működése és „finom” szabályozása tisztázódhat és a későbbiekben ennek az 

ismeretanyagnak a transzponálása újabb klinikai applikációk (diagnosztikus, 

prognosztikus, prediktív biomarker, terápiás célpont, alkalmazás) gyakorlati bevezetését 

és alkalmazását teheti lehetővé, mely egyben előrevetíti a személyre szabott orvoslás 

nem is olyan távoli jövőjét. 

Emellett célul tűztem ki a szájüregi és fej-nyaki daganatok kialakulásában is előtérbe 

került HPV fertőzések során szerepet játszó miRNS-ek azonosítását ill. a cervixben 

végbemenő malignus transzformációban közreműködő miRNS-ek expressziós 

mintázatával történő összevetését. 
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