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BEVEZETÉS Az Egészség ügyi Világszerveze t (WHO) 250 milli
óra becsü li a nemi érintkezésse l terjedő fertőzések (sexually 
transmitted infection: STI) számát évente. A havivérzés bekö
szöntéhez képest a házasság kötés ideje világsze rte kito lódott, 
e1mél fogva a nemi kapcso latok száma növekszik, ez pedig a a 
nemi ér intkezéssel terjedő fertőzések évről évre gyako ribb elő
fordulásához vezet. E fertőzések következménye, illetve szö
vődménye a felső nemi szervek fertőzése, az idült kismedence i 
fájdal om, a méhk ürt eredetű meddőség, a koraszülés , a vetélés, 
a ve leszü letett fertőzések, az idült visszatérő nemi szerv i beteg
ségek, va lamint a nemi szervek rosszindulatú daganatai, ame

lyeke t nagyszámú kórokozó okoz vagy vált ki. A nemi érintke
zésse l terjedő tünetmentes fertőzések száma nem ismert, illetve 
nagy részben alábecsült, ami egye bek me llett a szülőrő l az új 
szülöttre való terjedés veszélyé t is magába n rejt i. A nemi szer
vek fertőzése a HIV- (humán immunelégte lenség vírus-) fer

tőzés létrejöttének és terj edéséne k kockázatát is fokozza . 

A nemi érintk ezésse l terjedő fertőzések közegészségügy i je len
tősége egy re nagyo bb figye lmet kap. A legtöbb európai ország 
ban j ogi lag szabályozzák a bej elentést, a keze lést és a partner
kutatás t, de mivel ez nem vonatkozik az összes országra, a fer
tőzések előfordulása változó . A fertőzés feltárása, a tanácsadás, 
a fertőzött szemé lyek és nemi partnere ik kezelése nagyon fon
tos lépések a nemi érintkezésse l átv itt fertőzések terjedésé nek 
csökkentésére. Jelenleg számos olyan gyógysze r áll rendelke
zésünkre, amely alka lmas a legtöbb, baktérium, gomba, egy
sejtű és külső élősdi ( ektoparaz ita) okoz ta, a nemi érintkezés
sel terjedő fe11őzések klinika i és mikrobiológiai gyógy ítására . 
Vírusfertőzések eseté n azonban nem ilyen kedvező az ered
mény: vírusellenes gyógyszere k.kel ugyanis a klinikai tünetek 
csökkenthetők, sőt néhány esetben gyógy íthatók is, de a víru
sok kiirtása nem lehetséges . Az o ltásokkal megelőzhető, víru
sos eredetű nemi érintkezésse l te 1jedő fertőzések számának 
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csökkentése érdeké ben aján lott a kockáza tnak kitett személyek 
fertőzés előtti (pre-expos ure) oltása. 

A LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK LEHETŐSÉGEI Je lenleg hat o lyan 
laboratóriumi eljárássa l rendelkezünk, amelye k alapvetők a 
nemi úton átv itt fertőzések kórismézésében : a mikroszkópos 
vizsgá lat, a tenyész tés, a szerológ ia, az enz imek és anyagc
sere termékek mérése, tová bbá az ant igének és nukleinsavak 
kimutatása . 

Egyes módszereket jelen legi vagy más formájukban már 120 

éve is alkalmaztak. Az 1880-19 10 között i hannin c évben a 

mikroszkó pos megfigye lések hozzájáru ltak a Treponema pal
lidum, a Neisseria gonorrhoea, a Hae mophi lus ducrey, a Ca
lymmatobaktérium ok és a Trichomonas vaginalis azonos ításá
hoz . Ekkor vált tenyészthetővé a gonococc us, és ekkor dolgo z
ták ki a vérbaj szerológiai kimutatásá nak módszerét. A köve t
kező hann inc évben új módszerek - az imrnunfluoreszcenc ia, 
az immobilizálás , az adherencia és az aggl utináció - beveze té
se révén a mik.roszkóp ia és a szerológ ia egy re érzékenye bbé 
vá lt, és egyre több baktérium vált tenyészthetővé. Az 1940 és 
1970 közö tti időszakban olyan sejttenyésztés i módszerek j e
lentek meg, amelyek lehetővé tették a legtöbb vírus, a Chla
mydiák és a nemi szerv i mycoplasmák kimutatását. A labo ra
tóriumi eljárások robbanásszerű fejlődését éljük át 1970 óta. 
Ez az antigén-fe lisme rési módsze rekkel - EIA (enzy me 

immunoassay), ELISA (enzyme-linked immunoso rbent assay), 
DFA (direct fluorescen t antibody) - kezdődött (Chlam idia tra
chomat is) (!), majd olyan moleku láris eljárásokka l folyta tó
dott, mint a nukleinsav-hibridizác ió és -sokszoros ítás (ampli
fikác ió) . Napja inkban már molekulár is eljárásokka l vizsgá ljuk 
a Chlamydia trachomatis- , a Ne isser ia gonor rhoea- (2), a Tre
ponema pallidum-, a HSV- (herpes simplex vírus-), a Haemo
philus ducrey-, a Trichomonas vaginalis- (3), a mycoplas ma-, a 
sarjadzógomba- (Candida-) (4), a HBV- (hepatit is 8 vírus-), a 
HPV- (humán papillomav írus-) és a HIV-fertőzéseket. 

A molekuláris vizsgá latok beveze tése a klinik ai labo ratóriu
mokba kétségkívül az utóbbi két évtized legfontosab b fej lődé

se volt. A nukle insav-sokszorozás i eljá rások fokozo tt érzé
kenysége a tünetmentes nemi fertőzések kórmegá llapításának 
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új lehetőségeit eredményezte, amely a hatékony keze lés és a 
megelőzés alapvető követe lménye. 

AZ. EGYES KÓROKOZÓK ELTERJEDTSÉGE ÉS KIMUTATÁSA Az utóbbi 
évtizedben Európában a HIV-, a nemi szerv i herpesvírus
(HSV-2 és HSV-1) (5), a humán papilloma vírus- (HPV) és a 
Chlamid ia trachomatis- ( 1) fertőzésnek a legnagyo bb a köz
egészségügy i jelentősége a nemi úton terjedő fertőzések közül. 

HTV, AJDS A betegség összes ített gyakorisága Spanyolország
ban , Svájcban, Portugá liában, Franciao rszágban és Olaszor 
szágban a legmagasa bb. Nagy -Britanniában, a skandináv or

szágokban és Közép-Európában (így Magyarors zágon is) ho
moszexuá lis kapc solat útján történik a legtöbb fertőzés. A me
diterrán országok ban a gyüjtőeres kábítószerek élvezete kap
csán a fertőzött tű közös haszná lata, a kelet-európai országok
ban a nőről férfira terjedés a HIV-fertőzés fő forrása. A HIV
fertőzés szűrésére negyedi k generációs ELISA-tesztek szolgál
nak, amelyek a vírus ellen képződött ellenanyagoka t már a fer
tőzést követő 10-14. napon kimu tatják. Ezek az immunoe sszék 
a HIV-antigén kimuta tásának lehetőségével társítva a még ko
raibb kórismézés t szo lgá lják. A HJV-antigén-im munoesszé k 
elsősorban a vírus magproteinjét (p24) és a burokfe hérjéket 
(gp41 , gp l 20) mutatják ki (érzéke nységük 10 ng alatt van). A 
vérplazma vírus- RNS-mennyiségé nek (úgyneveze tt kópia
szám) meghatározására fajlagos céleljárásokat (hazánkban a 
N asba-móds zert) (6) alkalmaznak. Az immunoesszé ket Wes
tern blot eljárással erősítik meg, igazo lják. A HIV-fertőzés la
borat óriumi kórismézésében nem terjedt el a HIV pol imeráz 
láncreakcióval (PC R) való kimutatá sa. Nagyérzékenységű mo
lekuláris módszereket (génpolimorfi zmus, DNS-hibr idizáció , 
reko mbináns deléc iós mutánsok) használnak viszont a vírus 
iránt i fogékony ság gene tikai meghatározására (7) és a HIV 
gyógyszer-érzéketlenségéne k kimuta tására: a virális reverz 
transzkriptáz (8) és proteáz enz imek müködését gátló és a ha
tékony, aktív antiretrov irális keze lés (HAA RT, highly active 
antivira l therapy) legfontosabb gyógysze rei hatékonyságának 
ellenőrzésére. 

HERPES SIMPLEX A nemi szervi herpesvírus-fertőzés klinika i 
eseteinek száma az utóbb i évek ben állandósult (5), de a HSV-
2 ellenanyag -pozi tivitás mértéke az átlagnépességben (5% a 
tizenévesekbe n, 10% a 20-29 évesek ben és 20% a 35 éve n 
felüliekben) je lzi a tünetmentes fertőzések jelentőségét. 

HUMÁN PAPILLOMAVÍRUS A nemi szervi humán papilloma vírus
(HPV) fertőzés ( 13) a leggyako ribb a vírus eredetű STl-k kö
zül , és gyakrabba n fordul elő, mint a legtöbb más nemi úton 
terjedő betegség. A humán papillomavíru sok (HPV) a vírusok 
o lyan nagy csa ládját alkotj ák, amelynek több mint ötven tagja 
játszhat kórok i szerepet a nemi szervek fertőzéseiben. Attó l 
függően, hogy a méhnyakrákbó l kimutathatók -e, magas, illet
ve alacsony daganatkeltő besoro lást kaptak. A HPV 16 és 18 
társul leggya krabba n rákkal , míg a HPV 6 és 11 található leg-
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inkább a jóind ulatú nemi szervi szemölcsökben. Az egészséges 
- nyilvánvaló sejtk eneteltérés nélküli - nők nagy részében a 
HPV 16 a leggya koribb , egyedül előforduló fajta. 

A HPV-fertőzések nagyrészt tünetmentesek. A felnőtt nők 

3-10%-a fertőzött a nagy kockázatú HPV-fajtákka l (HPV 16 és 
18), míg 10-3 5%- uk az egyéb HPV-fajtákkal. Olyan szűrő

rendszert kell kialakítan i, ame lyben a méhnyakrákszürésre al
kalmazott Papanic olaou-vizsgá latot a daganatkeltő HPV-fajták 
kimutatásáva l egész ítik ki. 

A HPV-fertőzés megállapítása a vírus-DNS kimutatásán alap
szik. Olyan PCR alapú eljárásokat dogoztak k i, amelyekben 
szabvány primerek et alkalmaznak a legtöbb ismert geni talis 
HPV számára. Az amp likonokat (PCR-terrnékek) vagy általá
nos, bármely HPV-t igazo ló próbákka l vagy fajlagos próbákka l 
azonosítják. A Hybrid Capture teszt nem amplifikál ó eljárá s, a 
HPV bázissorrendjének meghatározásá n (szekvenálás) alapu l, 
és magas, illetve alacsony kockázatú HPV-próbákat tarta lmaz. 
Számos laboratórium ELISA-t használ a HPV-ellenanya gok 
kimutatására . Ezek a tesztek a HPV-kapszidot haszná lják cé l 
antigénként, amely mint vírusszerű részecske (VL P - virus
like part icle) ismert. Az eljárás csak típusfajla gos vá laszt tud 
kimutatni, de alkalmas korábbi HPV-fertőzés kimutatására is. 
A sejtkenet, a szövettan, a kolposzkóp ia vagy ce rvikográfía a 
HPV-fertőzés nem specifi kus b izonyítására alka lmas. 

A ritka, szü lés körü li fertőzéseket a HPV 6 és 11 okozza, laryn
gea lis pap illomatosist váltva ki a gyenn ekekbe n. Gyermekkor
ban más nemi HPV-fertőzés nem igazo lható, a szexuális érés 
során azonban egyre gyakrabban találkozunk vele. Olyan, 
18- 20 éves amerikai lányoknál, akik körében más nemi úton 
terjedő betegsége k preva lenciáj a alacsony volt, de egy-vagy 
több szexuális partnerről számoltak be, a HPV-DNS 39%-ba n 
volt kimutatható. A HPV-DNS előfordulása egyenes arányban 
emelkedett a szexuális partnerek számával: az öt vagy több sze
xuális partnerrel rendelkező nők 85%-ánál volt kimutatható. 

A HPV-DNS a vírusfertőzést követően körülbelül egy év ig mu
tatható ki PCR-rel, az után már nem. Nem ismert , hogy milyen 
mértékben tűnik el a HPV a fertőzött nők szöveteiből. Egy fel
mérés, amelyet szervá tültetésen vagy sugár-, illetve kemote rá
pián átesett betegeken végeztek , arra mutatott, hogy az immun
rendszer elégte lensége esetén a HPV szubklinikai állapotban 
megmarad. A HPV-fertőzés nemi szervi szemölcsös kinövések 
vagy kisfokú, illetve nagyfo kú laphámbe li elvá ltozások formá
jában (LSIL és HSIL) klinikailag is megny ilvánulhat. 

A HPV elleni ellenanyagok lassan alaku lnak ki a fertőzött 

egyénekben, általában 6-12 hónappal a HPV-DNS első kimu
tatását követően . Az ellenanyago k HPV-fajl agosak , és leg
alábbis az ellenanyagvá lasz egy része vírussemlegesítő hatású. 
Ezek az ellenanyagok valószínűleg védenek az ugyanazzal a tí
pussa l történő új rafertőződéssel szemben , de a HPV más fajtá-
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jávai szemben nem. Az ellenanyagok kis mennyiségben még 
évtizedek ig je len vannak, majd - megmaradó , idült HPV-fer
tőzés hiányában - lassan eltűnnek. A gazdasze rvezet sejt köz
vetítette immunválassza l is vá laszo l a HPV-fertőzésre, de en
nek közvetítő anyagai ma még nem ismertek pontosan . A méh
nyak laphám rákjának a HPV-vel való társu lása magas fokú, a 
HPV DNS-e a méhnyakrákok 80-100%-ában kimutatható. To
vábbá a HPV E6 és E7 virális onkoprote inje i minden esetbe n 
kifejeződnek és kimut athatók . Az össze s végbél és nemi szerv i 
rákos elfaju lás, a méhny ak mirigyrákja, a szeméremtest, a hü
vely, a végbél és a hímvessző laphámrákjai ugyanazokkal a 
HPV-csopo11okka l társu lnak. A méhnyakrák viszonylag ala
csony előfordulásához képes t a fertőzések száma ennek több
szö röse. Ezért rendkívül fontos azoknak a kockázati tényezők
nek a fe ltárása , amelyek rosszindulatú elfajuláshoz veze thet
nek. A daganat kia lakulá sának folyamata kétségte lenü l nagyon 
összetett: virális tényezők (nagy kockázatú HPV-fajták), gaz
daszervezeti tényezők (példáu l a HLA-rendszer vagy más ge
netikai faktorok) és környeze ti tényezők (dohányzás, nemi 
szervi fertőzések, táp lálkozás) egyaránt tartalmaz. A HPV-fer
tőzések megelőzésére a laboratóri umi eljárások érzékenységé
nek fokozása mellett a megelőző védőoltás kido lgozása a leg
ígéretesebb lehetőség. 

CHLAMYDIA-FERTŐZÉS A Chlamydia-fertőzések jelentősen csök
kentek azokban az országok ban, aho l korszerű e llenőrző-pro

gramokat dolgozta k ki - például Svédo rszágba n -, míg másutt 

magas maradt a fertőzési arány. Így Nagy-Britanniában a nők 
körében a következőképpen alakult az átlagos előfordulási 

gyakori ság: a já róbeteg- rendeléseke n 4,5%, a vára ndósgondo
zókban 4 ,6%, a nőgyógyászati rendeléseken és csa ládtervezés i 
tanác sadáson 4,8- 5, 1 %, a terhe sség-megszakítás t kérők között 
8% és az STD -klinikák beteg ei között 16,4%. A gyakori sági 
arányok eme lkedése a korszerű, nagy érzékenységű molekulá
ris vizsgá lómódszer ek elterje désének is tulajdonítható. 

KANKÓ ÉS VÉRBAJ A kankó s és a vérbajos megbetegedések szá
ma Nyug at-Európában az 1990-es évek elején alacsony volt, 
ám ekkor lépett fel egy nagy vérbaj- , valamint más a nemi 
érintkezésse l terjedő fertőzések okozta járvány a Szovjetu nió 
utódállamaiban , ame ly 1997-98-ban tetőzött. A vérbaj előfor

dulá sát Magyarországo n 2002- ben a 3,8/ 100 OOO lakos adat 
jelle mezte; Nyugat-Eu rópában j elenleg 5/ 100 OOO lakos, míg a 
ke let-európa i országokban még most is 100-300/ 100 eze r la
kos a gyako riság. A nyugat-e urópa i országokban - elsősorban 

a nagy városok , Amszterdam, Pár izs, Manchester, Oslo, Brigh
ton, Antw erpen , Dublin - homoszexuális közö sségeiben idő

közben helyi vérbajjá rványok ütötték fel a fejüket , amelyek 
nagy arányba n (45- 80%-ba n) társultak HIV-fertőzéssel. Az új 
vérbaj fertőzések száma Magyarországo n nem változott dráma
ian az utóbbi években (305--425 új eset/év az utóbbi öt évben) 
(9). Egyre gyakra bban alkalma zzák a mikróbafaj lagos eljárá 
sokat (T PHA, ELISA-k , LIA-Line immunoesszé), és beveze
tésre kerűlt a Western blot ( 10) és a PCR-módszer (11) a Tre
ponema pallidum kimutatására. 
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13 TÍPUSÚ MÁJGYULLADÁS (HEPATITIS B) A májgyulladá sok 8-for
mája ( 12) az egyetlen olyan nemi úton is terjedő betegség, 
amellyel szemben hatékony oltássa l rendelkezü nk. A gyerme 
kek és serdülők általános HBV (hepatitis B-ví rus) elleni vakci
nációja a közép- és dé l-európa i országokba n a HBV-fertőzés, 

mint a nemi érintkezésse l terjedő fertőzés, köze l telje s megszű
néséhez fog veze tn i az elkövetkező évtizedben. 

ELŐNYÖK ÉS KORLÁTOK A nemi úton terjedő fertőzések modem 
kórismézésébe n ma már olyan tényezőket is figyelembe kell 
venni, mint a tünetme ntes fe11őzések nagy száma , a keze letlen 
alsó nemi szerv i fertőzések következménye i, a nem i kapc sola
tok szabadossága, az ant ibiotikumok szerepe, az egyszerű min
tavéte l, továbbá az életveszé lyes fertőzések. 

A moleku láris diagnos ztikai esszé k előnye a nagy érzéken ység , 
a magas fokú fajlagosság, a tünetmen tes fertőzések szűrése, a 
beava tkozást nem igénylő ész lelés, a gyors eredmény közlés, a 
minta szál lítás bizton sága, a helysz ínen va ló haszná lhatóság , a 
költségk ímélés, továbbá az a lehetőség, hogy egy mintábó l, 
egyszerre , egy időben több kórokozó is kimu tatható. 

Számos oka van azonban , hogy a molekul áris kórismézés i el
já rások ma még nem váltak széles körben elterjedtté. Hátrá
nyuk az eset leges gátlók (inhibitorok) jele nléte, továbbá az, 
hogy nem alkalmasak az antib iotikum-é rzékenység, illetve 
-érzéketlenség vizsgá latára, a viabilitás meghatáro zására ; sok

szor hiányoz nak a vizsgá lati tesztet megerősítő, ,,konfirm áló 
tesztek" , és a kis mennyiségű génmi ntából eredő kimutatható
sági határértékeket még nem határo zták meg. 

Mindezek ellenére várható, hogy az elkövetkező évtizedben a 
moleku láris módszereken alapuló kóri smézés i vizsgá latok 
egyre elterjedtebbé vá lnak a klinikai előírásokban és a minden
nap i laboratóriumi gyakorlatban, és az is megjóso lható, hogy 
az eljárások - beleértve a mikroe sszéket, a proteomikát , az au
tomat izálást, a menny iség i megha tározások lehetőségét és az 
antibiotikum-érzéket lenség genetika i meghatáro zását - gyors 
ütemben fejlődnek tovább. 
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