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History of HPV 

• 1975 – Harald zur Hausen - korelácia medzi  HPV – bradavicami  

– karcinómom krčka maternice

• 1990 – molekulová  dg.  HPV  ako etiologického agens 

karcinómu krčka maternice

• 1907 – Ciuffo – korelácia medzi vírusmi a 

genitálnymi bradavicami



Genóm HPV



Vlastnosti HPV

• patria do rodiny papovaviridae 

• majú iba 2 typy kapsidových proteínov L1 a L2

(L1 hlavný proteín schopný imunizácie,  80 % hmoty 

vírusových proteínov – profylaktická vakcína)

• cirkulárna ds DNA

(ľahká integrácia do hostiteľského genómu)

• onkogény E6 a E7 môžu po integrácii vírusu 

transformovať bunku zo zdravej na nádorovú

• špecifický bunkový tropizmus



Bunkový cyklus zdravej bunky
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Bunkový cyklus infikovanej bunky
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Morfologické prejavy infekcie dlaždicového 

epitelu s HPV
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HPV

• HPV selektívne infikujú dva typy epitelu:

• keratinizovaný epitel kože (kutánne HPV typy ako HPV-1) 

• nekeratinizovaný epitel slizníc (mukózne HPV typy ako HPV-16 

a HPV-18)

• veľká väčšina HPV infekcií je asymptomatických a > 90% infekcií 

vymizne v priebehu 2 rokov. 



Klinická manifestácia infekcie s HPV

1. Skupina mukokutánnych typov HPV – verruca plana, 

veruca vulgaris...

2. Virusy od pacientov s epidermodysplasia verruciformis 

(kožné lézie spôsobené infekciou s HPV) – môžu 

progredovať do epidermoidného karcinómu.

3. Infekcia anogenitálneho traktu.  



Clinical manifestation of HPV infection

http://www.aafp.org/afp//AFPprinter/20050815/647.html

http://abdelhamidderm
atlas.
com/show.php?id=2412

http://www.aafp.org/afp//AFPprinte
r/980915ap/rose.html

http://abdelhamiddermatlas/




Najnebezpečnejšie typy HPV
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Anogenitálne typy of HPV 

• HR HPV = high-risk HPV = vysoko rizikové HPV

• LR HPV = low-risk HPV = nízko rizikové HPV

• UR HPV = undetermined-risk HPV = HPV neurčeného rizika

HR HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 

56, 58, 59, 68

LR HPV 6, 11, 42, 43, 44, 53

UR HPV 34, 57, 83



Staršie klasifikácie dysplastických zmien 

epitelu

WHO   Bethesda

(bioptic) (cytolog.)

ľahká dysplazia (kondylomatózne atypie )          =         CIN I          =     SIL LG

Stredne ťažká dysplazia                                        =         CIN II      

=     SIL HG

Ťažká dysplázia, Ca in situ                                   =         CIN III 



Classification of tumors and tumor like 

conditions of cervix uteri
(AFIP, 1992, WHO 2003)

Squamous lessions :
• Squamous intraepithelial neoplasia :

a. cervical intraepithelial neoplazia CIN I

b. cervical intraepithelial neoplazia CIN II

c. cervical intraepithelial neoplazia CIN III

Toto je staršia klasifikácia, teraz platí nová z r. 2014 



WHO klasifikácia dysplastických zmien krčka 

maternice, 2014

Squamous intraepithelial lesions:

• Low grade squamous intraepithelial lesion –L-SIL

• High grade squamous intraepithelial lesion – H- SIL 



Mikroskopické  kritéria dysplastických 

zmien

• Jadrové atypie 

• Diferenciácia, vyzrievanie a stratifikácia  epitelu

• Mitotická aktivita 



Tkanivo ektocervixu u ženy vo fertilnom veku



Tkanivo ektocervixu u ženy v menopauze



Tkanivo endocervixu





Rezervné bunky, z ktorých je možná reparácia poškodeného epitelu



Reparácia epitelu – neskôr rozdiely zmiznú





LSIL-HPV



Portio – CIN I. (HE)



HSIL-HPV



Portio – CIN II. (HE)



Portio – CIN II. (HE)



Portio – okraj dysplázie



Prenikanie dysplastického epitelu do žliazok ( nezhubné)



Portio – CIN II. (koilocyty, HE)



Portio – dysplázia s koilocytmi (HPV 16)



Význam histopatologickej diagnózy

• optimálna terapia je založená na presnej 

histopatologickej dg. 

• malé lézie môžu byť úplne odstránené pri 

diagnostickej konizácii, ktorá sa takto stáva dôležitou 

súčasťou terapie



História endocervikálnych lézií

• Hauser (1894)

• Meyer (1930)  - morfologické zmeny žľazových 
štruktúr

• Helper (1952) – opísal adenokarcinóm krčka 
maternice

• Friedel, Mc Kay (1953) – dysplastické zmeny

• Gloor, Hurliman (1986) – CIGN

• Jaworský (1991) –úloha HPV v etiológii 
dysplastických zmien



História endocervikálnych zmien

• Helper – opísal prvýkrát dysplastické zmeny endocervixu

• Friedel, McKay – opísali atypické glandulárne lézie

• Bousfield – pomenoval zmeny ako endocervikálna 

dysplázia

• Gloor a kol. – CIGN –cervical intraepithelial glandular 

neplasia

• WHO – cervikálna dysplázia



Normálny epitel

Dysplastický epitel endocervixu



Farbenie na hlien -mucikarmin



Vývoj dysplastických zmien –norma vľavo , dysplast. 

zmeny vpravo



Alc. modrá

Dysplastické zmeny 



WHO klasifikácia nádorov krčka maternice
z r.2014

1. Epithelial tumours

Squamous tumors:

- squamous cell carcinoma not otherwise specified

- keratinizing

- non-keratinizing

- basaloid

- verrucous

- warty

- papillary

- lymphoepithelioma – like

- squamotransitional







Rohovatejúci epidermoidný karcinóm Gl



Nerohovatejúci epidermoidný (skvamocelulárny) karcinóm G2







Meranie hĺbky infiltrácie 



Glandular tumours and precursors

Adenocarcinoma:

- mucinous adenocarcinoma

endocervical

intestinal

signet–ring cell

minimal deviation

villoglandular

- endometrioid adenocarcinoma

- clear cell adenocarcinoma

- serous adenocarcinoma

- mesonephric adenocarcinoma 



Histochemická a imunohistochemická charakteristika 

adenokarcinómu krčka maternice

· expresia CEA

· expresia cytokeratínov, negativita vimentínu

· ložiskovitá pozitivita pri farbení alciánovou modrou





Nevhodne fixovaný materiál

• formalínom fixovaný materiál stráca farebnosť -

problémy s identifikáciou lézie

• materiál natlačený vo fľaši  - mechanické 

poškodenie tkaniva pri vyberaní

• nedostatok fixačného roztoku - autolýza 









Hodnotenie bioptického materiálu z konizátu

• typ epiteliálnej lézie (zápal, CIN, metaplázia, neoplázia)

• histologická klasifikácia neoplázie a jej grading

• lokalizácia lézie a jej rozsah

• prítomnosť možnej angioinvázie

• posúdenie okrajov konizátu



Posúdenie úspešnosti konizácie

• vzdialenosť  lézie od okrajov konizátu je viac ako 10 

mm  

lézia je úplne odstránená a vzdialená od okrajov

• vzdialenosť lézie od okraju konizátu je 2 - 10 mm 

lézia je úplne odstránená

• vzdialenosť lézie je menej ako 2 mm od okraju 

konizátu - lézia je skoro úplne odstránená

• lézia nesiaha po okraj konizátu, ale chýba epitelový 

kryt – lézia nie je jednoznačne  odstránená

• zmeny siahajú po okraj konizátu



• hyperplázia rezervných buniek

• dlaždicová metaplázia

• nezrelá dlaždicová metaplázia

• atypická dlaždicová 

metaplázia

• prechodnobunková metaplázia

• reparatívne zmeny

• atrofický epitel

• pseudodysplastické zmeny pri 

zápalových poškodeniach

• artefakty

Lézie podobné CIN



Hyperplázia rezervných buniek

• v mikroskopickom obraze ide o zmnoženie bazálnych

buniek, ktoré sú uniformné s mierne zväčšenými   

jadrami

• neprítomnosť jadrového pleomorfizmu a hyperchromázie

• môže byť začiatkom dysplastických zmien

• dg. často závisí od skúsenosti patológa





Nezrelá dlaždicová metaplázia

• zachovaná stratifikácia epitelu

• bledá cytoplazma, jadrá bez atypií





Reparatívne zmeny

• ide o reaktívne epitelové zmeny, ktoré môžu imitovať

CIN II-III

• subepiteliálne sú chronické zápalové zmeny, ktoré 

absentujú v prípadoch dysplázie





Prechodnobunková metaplázia

• najčastejšie v atrofickom teréne

• lokalizácia – ektocervix, lúmeny cervikálnych žliazok

• tvoria ju bazálne a parabazálne bunky

• jadrá sú oválne s palisádovaním

• dif. dg.neprítomnosť cytologických atypií a mitóz





Artefakty

• LEEP - nízka voltáž - termický efekt na epitel -strata 

hraníc buniek, morfologická zmeny vzhľadu buniek

• nemožnosť histopatologickej diagnózy

• nemožnosť posúdenia okrajov excízie a prípadnej hĺbky 

infiltrácie






