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BEVEZETÉS Magya rországon a népesedés i mutatók kedvezőtlen 
alaku lásának egy ik jelentős oka a születésszám tartós csökke
nése. Ebben kiemelt szerepet játszi k a meddő párok arányának 
növekedése , ame ly a stat isztikai adatok j elzése szerint az el
múlt 50 évbe n megkétszereződött Uelenleg 15-20%). Erre az 
időszakra esik az orvostudomány egy új, sajá tságos szakterü 
leté nek, az andro lógiána k, létrejöt te. Az andrológia - férfi
gyógyás zat - egy, az alapszakmák közötti terület, a meddő há
zaspárok férfi tagjainak kiviz sgálásáva l, keze lésével foglalko
zik. Valószínűleg a férfigyógyás zat megszü letésének is kö
szönhető a meddőség korszerü szemlé letű kórismézésének az a 
forrada lmi változása , hogy a férfiak vizsgá lata ma már számos 
esetben a kiv izsgá lás első lépéseként megtörténik. Ez azért is 
fontos , mert - a rendelkezé sünkre álló adatok alapján - a med
dő párok férfi és női tagjai a gyerme káldás elmaradásáért ha
son ló arányban fe lelősek. Az elmúlt fél évszáza dban az ondó
sej tszám normá lis átlagána k drámai csökkenésé t figyelhettük 
meg, és az ondó minőségi mutatói (mozgás, alak) is kedvezőt
len vá ltozást mutatnak. 

A meddőség oka inak kórismézési eszköztára robbanásszerűen 
fej lődött , egyre több meddőséget, ezen be lül férfi meddőséget 
kiváltó okot sikerül feltárni (endokrino lógiai, imm unológiai el
téré sek, genetikai károsodások) , az esetek közel 15-20%-áb an 
azonban minden erőfeszítés ellenére a meddőség eredete isme
retlen marad. 

MEDDŐSÉG ÉS A HERPES SIMPLEX VIRUSFERTŐZÉS (HSV-FERTŐZÉS) 

A meddőséget kivá ltó okok legnagyobb csoportjá t még ma is a 
gyu lladások és azok köve tkezménye i képezik. Férfiak esetén 
ez a következmény az ondó út részleges vagy teljes elzáródását 
je lenti, ame lyet az ondóvi zsgálat során talált oligozoo spermia 
különböző foka kísér, de nem ritka az ondósejt ürítésének tel-
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jes hiánya , az azoosperm ia sem. Ugyanakkor az ondósej t mi
nőség i jellemzői is jelentős eltérést mutathatnak. 

Na pjainkban - hazánkban is - megnőtt a vírusfertőzések gya
korisága . Férfigyógyásza ti szempo ntból a nemi szerv i herpes 
vírusfertőzés (HSV-fertőzés) azért jelentős, mert - becs lések 
szerint - a nők egyet len nemi kapcso lat során 80%-os va lósz í
nűséggel fertőződnek, ha a férfi fertőzött. Így a férfiak és a nők 
egyaránt beteggé válhatnak. Jellegze tes esetben, a hímvessző 
bőrén vagy a szemére mtest környéké n látha tó, fürtös elhe lyez
kedésű hólyagok ke letkeznek - ilyenko r a betegség felismeré
se nem jelent nehézsége t - , a fertőzések azonban az esetek 
többségébe n nem je llegzetes formában, sokszor tüne tmentesen 
zajlanak le. A HSV-fertőzéseknek csak kb. 20%-a kerü l fe lis
merésre , és ezeknek az eseteknek is csak töredéke kap célzott 
ant ivirális keze lést. A nemi szerv i herpe s kórokozója a herpe s 
simplex vírus (HSV); gyakrabban a HSV-2 típus , ritkábba n a 
HSV- 1 a kórokozó. 

Magyarországo n széles körű, átfogó nyilvántartási ada tok a ne
mi szervi herpes gyakor iságára vonatkozóa n még nem állnak 
rendelkezésre. Olyan országok adataira támaszkodva , aho l a 
betegsége t már hosszú évek óta be kell jelen teni, felbecsülhe
tő, hogy - mivel a vírus az emberi szervezetben megbújik , 
megmarad - a föld népességének hozzávetőlegesen egyharma
dában fordul elő kiúju ló herpes vírusfertőzés. 

A herpes vírusfertőzés átv itele nemi úton (nemi szervről nemi 
szervre vagy szájra , illetve végbélről a nemi szervekre és for
dítva) , a fertőzött váladékka l vagy az ajakak és más terü letek 
sérülésének közvetlen fertőzésével lehetsége s. A nemi élet ko
rai kezdete, valamint a partne rek száma is hajlamosít fertőzés
re, de a fogékonyságo t genetikai tényezők is befolyáso lják . Ma 
még szakma i körökben sem tudato sult eléggé az a tény, hogy a 
HSV-2 átvi tele tünetmentes (szubklinika i) vírusürítéssel is 
megtörténhet , hiszen a fertőzött személy élete végé ig ürítheti a 

vírus t. 

Az életre szó ló fertőzés megléte fogamzóképes korban fontos 
tényező, mivel bizonyítottan szoros kapcsolat van a HSV-poz
itívitás és a meddőség között. Görög szerzők számoltak be ar -
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ró!, hogy meddőség esetén gyakran mutatható ki vírus az on
dóból (1 ). A meddőségi klinikán 113 ondómintát vizsgáltak. A 
vírusok DNS-ének kimutatására PCR-módszert alkalmaztak. A 
vizsgálatuk herpes simplex (56,6%), cytomegalovírus (CMV, 
7, 1 %) és Epste in-Barr vírus (EBV, 16,7%) kimutatá sára terjedt 
ki. Azt találták , hogy azokban az esetekben, amikor HSV volt 
kimutatható , az ondósejtek száma és a mozgó ondósejtek ará
nya is szignifikánsan alacsonyabb volt az egészségesekhez ké
pest. A többi vizsgá lt vírus esetén nem vo lt szignifikán s eltérés 
(!. és 2. táblázat). 

/.1ábláza1 Összehasonlító táblázat: a HSV ondóscjtszámo t befolyásoló 

hatása ( 1) 

Vírus-DNS N (%) Ondósejtszám Szórás (SD) p-érték 
(millió/ml) 

HSV+ 56 (49 ,5%) 19,8 25,6 0,000003 
HSV- 57 (50 ,5%) 54,5 47,3 
EBV+ 19 (16,8%) 34,5 35,6 0,85 (N.S ) 
EBV- 94 (83 ,2%) 36,4 42,2 
CMV+ 8 (7, 1%) 46,9 45 ,9 0,43 (N.S.) 
CMV• 105 (92 ,9%) 35,3 40,7 

N.S. nem szignifikáns 

2. táblázat Összehasonlító táblázat: a HSV ondósejtek mozgását befolyásoló 

hatása ( 1) 

Vírus-DNS N (%) Ondósejt Szórás (SD) p-érték 
mozgás( %) 

HSV+ 56 (49 ,5%) 39, 1 19, 16 0,0054 
HSV- 57 (50,5 %) 48 ,6 13,9 
EBV+ 19 (16 ,8%) 42,3 12,2 0,74 (N.S.) 
EBV- 94 (83,2%) 43,9 18,4 
CMV+ 8 (7, 1%) 47 ,7 13,8 0,52 (N.S.) 
CMV- 105 (92 ,9%) 43,3 17,7 

.S. nem sz ignifikáns 

Huttner és munkatársai (2) idegen gént hordozó (tran szgeni
kus) ege reken végzett kísérlete szer int, ahol a HSV eredetű 
thymidinkiná z kimutatható vo lt, ott az ondósejtekben acroso
ma-káro sodás, nyak- és farok-rendellenességek nagy számban 
fordu lnak elő, és érési gát lás is látható. 
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A HSV-fertőzés kezelése ma már célzott antivirá lis szerrel (acik
lovir és származékok) történik , mely azért lehetséges, mert az 
aciklovir hatásához szükséges foszforilációt a vírus timid in
kináz enzime indítja el, így az acik lovir csak a fertőzött sejt ek
ben hat. Az is fontos, hogy a vírus DNS-polime ráz enzimje az 
aciklovir-trifoszfáthoz sokkal nagyobb mértékben kötődik, 

mint a sejtek DNS-polimeráza. E kettős folyamat (,,chain ter
minator" és enzimgátlás) biztos ítja az aciklov ir saját ságosan 
célzott hatását. Fontos a korai - a vírusok sokszorozó dása (rep
likációja ) idején történő - gyógyszeres kezelés , valamint a 
megfelelő gyógyszermennyiség és kezelési időtartam megvá
lasztása a kiújuló fertőzések megelőzése miatt. 

MEGBESZÉLÉS A szervezet egészét érintő körn yezeti ártalmak , a 
mikrokörnye zet változásai az immunrendsze r állapotát kedve
zőtlenül befo lyáso ljá k. Modem világunkban megnyilvánuló 
ún. ,,civilizációs sokk-hat ás" olyan környezeti és életmódbel i 
változásokat eredményez, mely minden valószínűség szer int 
hozzáj árul a HSV-fertőzések ilyen arányú kialakul ásához és 
terjedéséhez . Fontos lenne a HSV-fertőzéseknek egy széleskö
rií felmérése a magyar lakosság egészére vonatkozóan is, mi
vel - külföld i tanu lmányok szerint - a népszaporu lat-csökke 
nés bizony ítottan összefüggésbe hozható a HSV-fertőzéssel. 

Ez különösen időszerií, mive l a népesedés i adatok kedvezőtle
nül alaku lnak, és ez nemcsak az egészségügyi ellátást , hanem 
az egész társada lmat érinti. 

Az „ismeretlen eredetű meddőség" esetén gondolni kell a férfi 
esetleges HSV-fertőzöttségére is, főképp oligozoospe rrnia ese
tén. Amennyiben ez fe lmerül, az erre irányuló vizsgálatokat 
(szerológia , esetleg nested PCR) el kell végezni . 
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