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Az elsô magyarországi HPV-központ
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BEVEZETÉS  A humán papillomavírus (HPV) nemi úton ter je dô 
DNS-vírus. Több mint 120 fajtája ismert. A HPV számos da ga-
nat tal hozható összefüggésbe, ezek többsége a nemi szervek, 
a végbél és környékének rákja: méhnyak-, hüvely-, végbél-, 
hím vesszô rák. Nem elhanyagolható azonban a HPV-nek más 
testrészeken kialakuló rákokkal való kapcsolata sem, amelyek 
közül a gége és a szájüregi rákok a leg je len tô seb bek.

A nôknél a méhnyakrák a második leggyakoribb halálok vi-
lágszerte. Évente 450 000 újonnan felismert esetet tartanak 
nyilván; hozzávetôlegesen 50%-os halálozással (1-2). Ma-
gyarországon 2006-ban 1535 új rosszindulatú méhnyakrákot 
ismertünk fel, és évente átlagosan 500 nôbeteget veszítünk 
el méhnyakrák miatt. Hazánkban a méhnyakrák halálozási 
aránya nagyobb, mint a fejlettebb európai országokban. Az 
Egyesült Államokban a nemi életet folytató nôk (15-49 éves 
korosztály) 75%-a legalább egyszer fertôzôdik a HPV va-
lamely típusával (3). A fertôzés leggyakrabban a 20. és 24. 
év közötti korcsoportot érinti, náluk a HPV-fertôzés aránya 
44,8% (3). Minden ötödik új kapcsolat során a nôk szin-
te biztos, hogy átesnek HPV-fertôzésen. A nemi kapcsolat, 
különösen a válogatás nélküli nemi élet, a HPV-fertôzés 
egyik legfontosabb kockázati tényezôje.

A Humán papillomavírusokat kis- és nagykockázatú típu-
sokra osztjuk. A kiskockázatúak, elsôsorban a HPV6 és 11, 
a szeméremtesti szemölcsöt (condyloma acuminatum) okoz-
zák. A nagykockázatú típusoknak (HPV16, 18, 31, 33, 45, 
56 stb.) a rákos átalakulásban van kóroki szerepük; 99%-ban 
kimutathatóak a méhnyakrákban (4). A HPV16 és 18-as a 
méhnyakrákok közel 70%-ban, ezen belül is a 16-os az ese-
tek 50%-ában mutatható ki (5). A száj-garat rákoknak 18.3%-
ában fedezték fel az elôbb említett típusok DNS-ét (6).

A HPV-KÖZPONT  2007. március 28-án Budapesten, a Sem-
melweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nôgyógyászati Klini-
káján megnyílt hazánk elsô HPV-központja. Az elsô hazai 
HPV-központ létrehozásában szerepe volt annak, hogy új 

le he tô sé gek nyíltak a vírusfertôzés leggyakoribb típusainak 
felismerésében, megelôzésében, és a már kialakult fer tô zés 
kezelésében, s ezáltal a méhnyakrák, a szeméremtesti sze-
mölcsök többségének, kisebb arányban a szájüregi és fej-
nyak daganatok megelôzésében. Célkitûzésünk egy teljes 
ellátást biztosító központ létrehozása volt, ahol nô gyó gyá-
szok, urológusok, szájsebészek és fül-orr-gégészek szoro-
san együtt dolgozzanak a HPV kimutatásában, a HPV-okoz-
ta megbetegedések vizsgálatában és kezelésében.

A HPV-központ nôgyógyászati részlegét három hónapja mû-
köd tet jük. Eddig 163 nô kereste fel a központot, a legfiata-
labb 18, a legidôsebb 65 éves volt. A HPV-DNS kimutatására 
137 esetben vettünk a méhnyakból mintát. A vizsgálatokat a 
GenoID Full Spectrum tipizáló rendszerrel végeztük. A 137 
mintából 48 (35%) bizonyult pozitívnak: 35 (az összes vizs-
gált nô 25,5%-a) nagykockázatú típusú fer tô zés fordult elô. 
Leggyakoribb a HPV16-fertôzés volt, amely 23%-ban for-
dult elô, ezt követte a HPV31 (20%), HPV68 (16%), HPV39 
(14%), HPV45, 51, 66 (11%), HPV18, 59 (8%), HPV33, 58, 
52 (6%) és a HPV56 (2%). A vizsgált esetekben a 20-24 éves 
korcsoportban a HPV-DNS-pozitivitást 37,5%-ban találtuk.

Számadatainkból messzemenô következtetés még nem 
vonható le, sôt ezek nem is tükrözhetik az egyes fertôzések 
valós gyakoriságát, de bepillantást azért engednek. Célunk, 
hogy a vizsgálatokat folytassuk, kiterjesszük, a fertôzötteket 
kövessük, szükség szerint kezeljük, s a HPV-központ se-
gítségével magyarországi adatbázist hozzunk létre. Ennek 
tapasztalatai alapján ellenôrizzük a kezelési, megelôzési 
irányelveket, és szükség szerint módosítsuk ôket. 
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