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BEVEZETÉS A meddőség a világ lega lacsony abb, illetve legma 
gasabb szü letési arányt mutató országaiban is egyaránt hason
ló gyako riságga l előforduló gond. Sterilitá s - amikor az utód 
születése csak orvosi seg ítségge l lehet - a párok körülbelül egy 
száza lékában figyelhető meg. lnfertilitá s miatt - amikor rend
szeres nemi élet mellett egy éve n be lül nem következik be fo
gam zás - a gyermeket várók 8- 10%-a fordul orvoshoz. A med
dőség oka 30-35%-ba n a férfiakná l, 40-45%-ban a nőknél mu
tatható ki. A meddő párok aránya 15-30%. A leggyakor ibb ki
váltó tényezők a ho,monál is eltérések és a fertőzések. A med
dő párok 20%-ában az okot nem sikerül tisztázni (ismeret len 
eredetű meddőség, unexplained infert ility). 

MEDDŐSÉG ÉS A HSV-FERTŐZÉS Az utóbbi évtizedek kutatásai 
megváltoztatták a fertőzéses eredetű meddőségről alkotott el
képzeléseinket. Mind gyakrabban kerülnek látótérbe korábban 
nem vagy csak nehezen igazolható fertőzések. A mára jó l 
kezelhető, nemi érintkezésse l átvihető bakteriáli s fertőzések 
mellett előtérbe ke1ülnek a különböző vírusfertőzések által 
kiváltott eltérések. Ezek közül az infertilitás kialakulásába n a 
nemi szervek ben kimutatha tó humán papilloma vírus, az Ep
ste in- Barr-vírus, a cytomegalovírus és herpes simplex vírusok 
(HSY 2) esetén az utóbbi szerepét sikerült legtöbbször igazol
ni. A HSY-fertőzés megoszlása a két nemben nem egyforma ; a 
férfiről a nőre tö11énő átv ite l gyakrab ban fordu l elő. A fertőzés
nek két fő fom1áját különíthetjük el. A je llegze tes tünetekkel 
járó esete kben a kiúju lás lehetősége nagyobb, és a fertőzőké
pesség kifejezettebb. A könnyebb felismerhetőség időben el
kezdett , sikeres kezelést eredmé nyezhe t. A tünetmentes forma 
fő veszé lye éppe n a nehéz felismerhetőség és a kisebb fokú, de 
tartós szórás . 
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A meddőség miatt v izsgált nők esetében a nyakcsatorna nyák 
jából a HSV 4-5%-ban volt kimutath ató. Bár a vírus je len lété

ben a nyakcsatorna nyákjának sűrűsége fokozódik, ez nem be
folyásolja a spermiumok áthatoló képességét (penetranciáját). 
A felismert fertőzések kezelése a születendő magzatra jelentett 
veszé ly miatt aján latos. Infertilis nők menstruációs váladéká 
ban viszont 55%-ban észleltek HSY-t, és ugyaneze n nők társa
inak ondójában 24%-ban fordu lt elő a kórokozó. A vírusellenes 
keze lés utáni növekvő fogamzás i gyako riság biztató je lnek te
kinthető. A gyermektelenség miatt vizsgá lt férfiak esetében, 
amenny iben az ondóban emelkedett szám ú fehérvérsejtet talá
lunk igazo lt bakteriális fertőzés né lkül, elsősorban HSY-fer
tőzésre kell gondolni , a vírusv izsgá latot és poz itív esetben a 
keze lést ajánlatos elvégezni. 

SZERKESZTŐI MEGJEGVZÉS (PROF. DR. BŐSZE PÉTER) A nemi szerv i 

herpes simplex vírusfertőzés (HSV) egy nemi érintkezéssel 
terjedő beteg ség, melyet a HSV 1 és HSV 2 okoz. A lakosság 
5- 10%-ában fordu l elő tüneteket okozó HSV-fertőzés, a tünet
mentes fertőzések - ellenanyag pozitív nők - száma ennél lé
nyegesen nagyobb. A HSY-fertőzések elterjedtsége fokozód ik; 
szám ítások szerint a tizenévesek egyötöde fertőzött, és a élet
kor előrehaladásával is gyako ribb. 

A herpes simplex vírusfertőzések jó l isme rtek a nőgyógyászok 
előtt. Az utóbbi időben azonba n - elsősorban a molekuláris bi
ológiai vizsgáló módszerek elterje dése miatt - számos új, gya 
korlati jelentőségű megfigyelés látott napvi lágot. Ezek közül 
az egyik legfontosabbra, a HSY-nek a fogamzási nehézség ek
ben ját szott szerepére hívja fel a figyelmet Mészáros Gyula dr. 
Az ismerte tés két okhó l is gyakorlati j e lentőségű: 1. a HSY-fer
tőzések szerepe ebben a vonatkozásban nem eléggé ismert , és 
2. a be tegség megfelelő keze lésével elősegíthetjük a fogam
zást. Feltételezhetően a legtöbb HSV-fertőzöttséggel összefüg
gő fogamzás i zavar nem kerül felismerésr e, és ezért az ún. nem 
ismert meddőség csoportj ába sorolják . Erre mind ig gondolni 
kell. HSY-vizsgála ttal könnyen kimut atható a vírus je lenléte , 
és megfelelő vírusellenes keze léssel ezekné l az asszonyoknál 
is elősegíthetjük fogamzásukat. 
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