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FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS

A nô nemi szervek HPV-fertôzéseinek 
megjelenési formái
BÔSZE PÉTER DR.

Fôvárosi Szent István Kórház, Nôgyógyászati Osztály, Budapest

BEVEZETÉS  A sejtekbe került HPV – vagyis csak a HPV DNS-
e, mert a vírus a sejtbe kerülve burkát elveszti – megmarad-
hat változatlanul a sejtplazmában, sokszorozódhat, miközben 
génjei ki fe je zôd nek, a sejtmagba kerülhet és a sejt-DNS-ébe is 
beépülhet. A HPV-t tartalmazó sejtek elpusztulhatnak, illetve 
a HPV-t a szervezet immunrendszere a HPV sejten belüli éle-
tének bármely szakaszában elpusztíthatja. A HPV-betegségek 
formái a vírus sejtbeli viselkedésével függnek össze.

A HPV-FERTÔZÉSEK TERMÉSZETE, LEFOLYÁSA  A HPV-fertôzések 
dön tô többsége (95-97%-a) a fejlett országokban átmeneti fer-
tô zés, nem tart egész életen át, hosszabb-rövidebb idô után 
elmúlik, a szervezet úrrá lesz rajta. A társadalmi fejlettség al-
sóbb szintjén álló országokban a megmaradó HPV-fertôzések 
aránya nagyobb, a 10%-ot is elérheti. Feltételezhetôen az is elô-
for dul hat, hogy a fertôzés nem szûnik meg teljesen, csak „alvó” 
állapotba kerül – a vírus észrevétlenül (nem kimutathatóan) 
megbújik a laphám alapsejtjeiben –, majd újra fellángol. Az 
a megfigyelés, hogy immungátolt betegeknél a HPV-fertôzés 
nagyon gyakori és rendre súlyos, támogatja ezt a lehetôséget.

Ismert, hogy a nemi életet kezdô nôknek legkevesebb fele – a 
nemi társak számával arányosan sokkal több – viszonylag rövid 
idô alatt (3 éven belül a nôk 44%-a) fertôzôdik, leggyakrabban 
a HPV16-tal (1). Fertôzôdés egyszerre több HPV-típussal szin-
tén megszokott. A HPV-fertôzések idôtartama széles határok 
(néhány hónaptól, egy-két évig) között változik, és az elsô fer tô-
zést rendre újabbak követik. Nem meglepô tehát, hogy egy-egy 
mintából sokszor egyszerre többféle HPV-típus is kimutatható. 
Nem tudjuk, hogy ilyenkor többes HPV-fertôzésrôl van-e szó, 
vagy a már meglévô fertôzés egy másik HPV-típusú fertôzéssel 
társul. Érdekes megfigyelés, hogy a törzsfejlôdésben egymás-

hoz közelálló fajták (például HPV16 és 31; 18 és 45; 6 és 11 
stb.) gyakrabban társulnak, de a rákkeltô és a nem rákkeltô 
fajták is elôfordulhatnak együttesen (2). Bizonyos fajták, mint 
például HPV18 és 6/11, viszont vajmi ritkán társulnak.

A népességi tanulmányok többsége szerint a kór elôrehaladásával 
a HPV-fertôzések elterjedtsége fokozatosan csökken, mások a 
változáskorú nôknél átmenetileg ismételten valamivel gyako-
ribbnak találták ôket (2). Nem kétséges azonban, hogy összes-
ségében a 30. életévnél idôsebbeknél a HPV-fertôzés meghatá-
rozóan ritkább a 30 évnél fiatalabbakhoz viszonyítva. Oka nem 
magyarázható a nemi élet változásaival, inkább az immunvé-
dekezési folyamatokkal.

A HPV-fertôzések kialakulását, lefolyását és megnyilvánulá-
sát befolyásoló tényezôket három csoportra oszthatjuk, ámbár 
ezek egymással összefüggnek: a fertôzô vírusok, az ún. kör-
nyezeti vagy külsô tényezôk (ezeket másodlagos kockázati té-
nye zôk nek vagy társtényezôknek [HPV co-factors] is nevezik) 
és a szervezet védekezôképessége.

1. A HPV-fertôzések idôtartamát a HPV típusa messzemenôen 
befolyásolja: a HPV16-fertôzések átlagosan 16 hónapig, más 
nagykockázatú HPV-ké 8 hónapig, míg a jóindulatú elváltozá-
sokat okozóké 4-5 hónapig tartanak (3). 

A fertôzést okozó vírusok száma és a betegségek formája, visel-
kedése között nyilvánvaló viszony nem állapítható meg: jóin-
dulatú elváltozásokban, sôt CIN1-ben is megfigyelték a vírusok 
nagyfokú felszaporodását. Másrészrôl a méhnyakrák nem ked-
vez a vírusoknak, nem is nagyon lehet bennük jelentôs számú 
vírust kimutatni. Hasonló meggondolások a súlyos CIN-re is 
vonatkoztathatók, vagyis minden olyan elváltozásra, amelyben 
a vírus és a sejt DNS-ei egyesültek. Mindazonáltal, ha a kez-
deti fer tô zés kor sok daganatkeltô vírus van jelen (a vírusszám 
nagy), a CIN kifejlôdésének veszélye nagyobb, viszonyítva a 
kisebb vírusszámú fertôzésekhez. A vírusszám jelentôségének 
értékelését a többes fertôzések is nehezítik: a HPV-DNS-vizs-
gálatok 20-30%-ában található egyidejûleg két vagy többféle 
HPV. A többes fertôzés a különbözô HPV-betegségek mind-
egyikében elô for dul hat, egyiknél sem jellemzôen. Nem ismert, 
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1. táblázat.  A HPV-fertôzések környezeti/külsô tényezôi

A nemi társak száma, viselkedése
Több tanulmány is bizonyította, hogy a nôk HPV-fertôzése annál gyakoribb, mi-
nél több férfivel volt/van kapcsolatuk. Meghatározó azonban a társaik nemi élete 
is: korábbi kapcsolataik más nôkkel, egyidejûleg mással is közösülnek-e stb. Ezek 
nemcsak a HPV-fertôzések kialakulását, megmaradását, de a méhnyakrákok – mi-
rigy- és laphámrákok egyaránt – keletkezését is elôsegítik. Korábbi vizsgálatok a 
nemi élet korai kezdését szintén a méhnyakrák kockázati tényezôjének találták, és 
a ser dû lô korúaknál gyakori, kiterjedt átmeneti sávval magyarázták. Ám a további 
vizsgálatok az összefüggést nem erôsítették meg: ha a korai kezdést nem követi 
kapcsolat sok férfival, a méhnyakrák veszélye nem nagyobb.

Körülmetélés (circumcisio)
A körülmetélt férfiak társainál ritkább a HPV-fertôzés, különösen a tartós HPV-
fertôzések száma sokkal kisebb, és a méhnyakrák is kevésbé gyakori. A fityma 
eltávolítása tehát véd a HPV-fertôzésektôl.  

Dohányzás 
A dohányzás független kockázati tényezô: legalább kétszeresére növeli a méh nyak-
lap hám rák kialakulásának valószínûségét a HPV-vel fertôzötteknél. Különösen 
nagy a veszély a dohányzóknál, de azok is veszélyeztetettebbek, akik korábban do-
hányoztak (6). Az összefüggés egyenes arányban áll a naponta elszívott cigaretták 
számával. Ennek lehetséges magyarázata: a dohányzás az immunfolyamatokat visz-
szafogja, befolyásolja a nemi hormonok anyagcseréjét, és genetikai károsodásokat 
okoz. Hasonló kapcsolatot a méhnyak mirigyhámrákja és dohányzás között nem 
állapítottak meg. Újabb megfigyelések arra is utalnak , hogy a dohányzás a HPV-k 
kiürülését kedvezôtlenül befolyásolja, sôt a vírusfertôzés megmaradását is elô se gít-
he ti (8). A HPV-vel fertôzött sejtekben további génhibák kialakulását segíti elô.

Táplálkozás
A vitaminok (A-, C-, E-, B12-vitamin), a folsav, a retinols, retinoid acids stb. vala-
mint kü lön bö zô étkezési szokások és HPV-fertôzés, CIN kapcsolatát sokan tanul-
mányozták. Az eredmények eltérôk, vitathatatlan összefüggést nem állapíthatunk 
meg, jóllehet az antioxidánsokat tartalmazó ételek föltehetôen védenek a méh nyak-
rák tól, a vírusfertôzés leküzdését elôsegítik.

Hormonhatások
Az ösztrogének valószínûleg csökkentik a HPV-fertôzés kialakulását, maradandó 
fer tôzésnél viszont a nemi hormonok elôsegítik a rákelôzô állapotok, a méhnyakrák 
kifejlôdését (9).

Fogamzásgátló tabletták és az egyedüli progeszteron alkalmazás
HPV-vel fertôzött nôknél a fogamzásgátlók tartós (több mint öt év) szedése je len tô-
sen (OR: 2,72; tíz évnél hosszabb szedésnél 4,48) növeli a méhnyakrák kialakulásá-
nak veszélyét (10). Leginkább a CIN-méhnyakrák átalakulást viszik elôre.

A veszély a csak progeszteront tartalmazó készítmények (progeszteron-injekció) 
adásánál is fennáll, de kisebb mértékben.  

Lehetséges magyarázat: az ösztrogének és a progeszteron is fokozza a HPV gén-
jeinek (többek között az E2, E6 és E7) kifejezôdését, amely minden bizonnyal a 
progeszteron-jelfogókon (receptorokon) keresztül érvényesül, ámbár a hormonok a 
vírus-DNS-re közvetlenül is hatnak (6). A progeszteronnak elsôsorban a mirigyrá-
kok kép zô dé sé ben van szerepe.

A HPV-fertôzést a fogamzásgátló készítmények szedése nem segíti elô.

Védôgumi (condom) használata 
A korábbi vizsgálatokkal ellentétben a mostanság végzett tanulmányokban meg-
állapították: a védôgumi rendszeres használata fokozza a kis- és nagykockázatú 
HPV-k kiürülését, csökkenti a megmaradó fertôzések veszélyét, a súlyos CIN 
kialakulását HPV-pozitív nôkben, gyorsítja a CIN visszafejlôdését (11-12). 
A HPV-fer tô zô dés sel szembeni védô hatását egyes megfigyelések, felmérések 
nem igazolták, aminek hátterében a szerzôk szerint egyéb körülményeknek le-
het szerepe: a vé dô gu mit alkalmazóknak általában több kapcsolatuk van, a HPV 
nemcsak hüvelyi nemi érintkezés útján terjedhet (átvitel kézzel, szájjal) stb. Az 
irodalmi adatok azonban ellentmondók. Nemrégiben közölt vizsgálati eredmé-
nyek szerint – jóllehet, ha nem is olyan mértékben, mint a HIV-nél – a condom 
bizonyos mértékig véd a HPV-fer tô zé sek tôl is: azok a nôk, akiknek társai állan-
dóan használták a védôgumit, 70%-kal ritkábban fer tô zôd tek (13), és véd a CIN3 
és a méhnyakrákkal szemben is (14). Még figyelemre méltóbb, hogy a nôk HPV-
fer tô zé se és a CIN is gyorsabban és gyakrabban fej lô dött vissza, ha a nemi társak 
rendszeresen használták a gumióvszert. 

Szülések száma, életkor az elsô szüléskor
Az IARC-tanulmány (10) szerint a hét vagy több gyermeket szült HPV-pozitív 
asszonyoknál a méhnyakrák (laphámrák) képzôdésének kockázata 3,8-szor (OR) 
nagyobb, mint a HPV-pozitív nem szült nôké. Az ICESCC is egyértelmû össze-
függést állapított meg a szülések száma (RR szülésenként = 1.10) és a méhnyakrák 
között. Kétségtelenül nagyobb a méhnyakrák kialakulásának kockázata a fiatal elsô 
szü lôk nél is (RR = 1.07). Valószínû magyarázat: mindkettô elôsegíti az átmeneti 
sáv – a HPV-fertôzések helye – létrejöttét és hosszabb idejû megmaradását. Ezt alá-
támasztja az is, hogy a szülések a méhnyak mirigyrákjának keletkezését feltehetôen 
nem befolyásolják.

Egyéb nemi érintkezéssel terjedô betegségek társulása
A korábbi irodalmi adatok meglehetôsen ellentmondásosak. Az IARC-tanulmány 
(10) viszont arra utal, hogy a chlamydia trachomatis és a herpes simplex 2-es típusú 
fer tô zés is valamelyest fokozza a súlyos CIN és a méhnyakrák veszélyét a HPV-vel 
fer tô zött nôk nél. Oka inkább a gyulladásos folyamatokban, mint a korokozókban 
rejlik. A gyulladás ugyanis szabad gyökök képzôdésével és a genetikai egyensúly 
megbomlásával társulhat. A chlamydia trachomatis fokozza a nagykockázatú 
HPV-k megmaradását is (15). A trichomonas vaginalis és HPV fertôzések közötti 
kapcsolatot nem igazoltak. A humán immunodeficiencia vírus (HIV-) fertôzésben 

– az immunrendszer tompult mûködése miatt – a CIN, méhnyakrák veszélye lénye-
gesen nagyobb, mint a népességben általában.

miként módosul a betegségek lefolyása, ha egyidejûleg több-
féle HPV is jelen van, illetve a különbözô HPV-fajták befo-
lyásolják-e egymás hatását. Az irodalmi adatok ellentmondók: 
egyesek hosszantartóbbnak találták a nagykockázatú HPV-t is 
tartalmazó többes fertôzéseket, összehasonlítva az egyedüli fer-
tô zé sek kel (4), mások azonban nem (5).

A férfiak HPV-fertôzésének természetérôl nem sokat tudunk.  

2. Az ún. környezeti tényezôk közül a nemi élet és a HPV-fer-
tô zé sek összefüggése egyértelmûen bizonyított, más külsô ha-
tások – társadalmi helyzet, iskolázatlanság, dohányzás, egyéb 
nemi érintkezéssel terjedô betegségek, fogamzásgátló tabletták 
tartós szedése stb. – HPV-fertôzést elôsegítô hatása bizonyos 
fokig ellentmondásos, elsôsorban, mert egymással összefügg-

nek (1. táblázat). Jelentôségük ennek ellenére nem le be csü len-
dô. Az irodalmi adatokat legutóbb az International Collaborat-
tion of Epidemiological Studies of Cervical Cancer (ICESCC) 
foglalta össze, elemezte statisztikai módszerekkel a társ té nye-
zôk, egymásra hatások figyelembevételével (6). Tisztázatlan, 
hogy a környezeti tényezôk a HPV-fertôzés kialakulását segí-
tik-e elô, vagy inkább mértékét (vírusszám, viral load), lefolyá-
sát, esetleg mindkettôt (7).

3. Immunológia A vírusok és az immunvédekezés kapcsolata 
még sok részletben felderítetlen, néhány alapvetô folyamata 
mindazonáltal ismert (ld. oldal). Népességi vizsgálatok, kli-
nikai megfigyelések – HIV-betegek gyakori HPV-fer tô zô dé se 
stb. – kétséget kizáróan nyomatékosították az immunrendszer 
meghatározó szerepét a fertôzôdés és a HPV-betegség súlyos-
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bodása között is; visszafogott immunválaszoknál mindkettô ki-
fejezettebb. Idô seb bek ritkább fertôzôdése feltehetôen a HPV-
vel szemben kép zô dött ellenanyagok nagyobb mennyiségének 
kö szön he tô. Az immunvédekezés a korral azonban gyengül, 
ami magyarázhatja, hogy az idôsebb nôk HPV-fertôzése gya-
korta hosszantartó, megmarad. Az immunvédekezés egyénen-
kénti kü lön bö zô sé gé nek hátterében a HLA-rendszer sokfélesé-
ge (polymorphysmus) állhat.

A HPV-FERTÔZÉSEK FORMÁI  A HPV-fertôzés nem tartozik a jel-
legzetes fertôzô betegségek közé, mert tüneteket legtöbbször 
nem okoz, legfeljebb helyi elváltozások alakulnak ki. Ezeket 
a betegségeket a kórfejlôdés és a tünetek alapján alapvetôen 
négy csoportra oszthatjuk (2. táblázat).

REJTETT (LATENS) FERTÔZÖTTSÉG  Virológiai meghatározás szerint 
rejtett fer tô zés rôl akkor beszélünk, amikor a szabályosnak lát-
szó szövetekben, sejtekben a HPV-DNS vagy -RNS kimutat-
ható. Va ló szí nû leg a legtöbb fertôzés rejtett formában zajlik le; 
a HPV jelenlétére csupán a HPV DNS-ének, ritkábban RNS-
ének kimutatásával következtethetünk, a szokásos vizsgáló 
módszerekkel (sejtkenetvizsgálat, kolposzkópia stb.) a ví rus fer-
tô zés nek ez a szakasza még nem ismerhetô fel. Ilyenkor még 
szöveti elváltozások sem alakulnak ki, legfeljebb sejtszinten 
lehetnek kisebb eltérések. A rejtett fertôzöttség természetesen 
tünetmentes, és egyénenként rendkívül változó ideig – néhány 
hét tôl több hónapig – tart. Gyakorlati jelentôsége a HPV to-
vábbadása, a rák kép zô dés stb. szempontjából nem tisztázott, 
kezelni, miután a HPV-t elpusztító gyógyszerünk nincs, nem 
lehet, csupán a fer tô zöt tek rendszeres ellenôrzése javasolt.

LAPPANGÓ FERTÔZÉSEK  Elterjedt még a „szubklinikai HPV-fer tô-
zés” (subclinical papillomavirus infection, SPI), a „kezdetleges 
HPV-fer tô zés” (minimally developed infection) és a „nem con--
dylomatosisos HPV-fer tô zés” megjelölés is, ugyanakkor ide 
sorolhatók még az ún. lapos függölyök (flat condyloma). Egyik 
megnevezés sem pontosan értelmezett, meghatározott; a fogal-
mak egymást átfedik. 

Meghatározás szerint: lappangó HPV-fertôzésrôl akkor be-
szélünk, ha a laphám középsô és felsô sejtrétegeiben sok 
koilocyta látható és a HPV-DNS/RNS nagy számban kimutat-
ható. A hám ban az elváltozások tehát a középsô-felsô (interme -

dier és superficialis) rétegekre korlátozódnak. Az alap – bazális, 
parabazális – hámrétegek szabályosak. A lappangó fertôzés a 
rejtett fer tô zés tôl a kórkialakulás szerint alapvetôen különbö-
zik: a lappangó fertôzésekben ugyanis a vírusok a sejtekben már 
sokszorozódnak, a sejtmûködést befolyásolják, amit sejt- és 
szövetelváltozások kísérnek.

A lappangó HPV-fertôzés klinikailag nem nyilvánul meg, tü-
neteket nem okoz, de az orvosi gyakorlatban szokásos vizsgáló 
módszerekkel (sejtvizsgálatok, kolposzkópia stb.) már fel is mer-
he tô, mindenek elôtt a méhnyakon. A vírusfertôzés kiterjedtsé-
ge, a laphám felsô felének koilocytás beszûrtsége, átalakulása 
esetenként nagyon változó: elôfordulhat, hogy csak elvétve 
látunk egy-egy koilocitát – az elváltozás szinte csak jelzés 
ér té kû –, máskor viszont a középsô-felsô hámrétegek szinte 
teljesen a koilocitákból állnak, az eredeti hámrétegezôdés már 
nehezen ismerhetô fel. 

A sejtkenetekben általában csekély eltéréseket találunk, a 
kolposzkópos kép viszont nagyon változó lehet: gyakran leg-
feljebb nagyon enyhe, csak sejthetô kóros elváltozások (finom 
pon to zott ság/mozaikosság, ecetsavfehér elszínezôdés stb.) for-
dulnak elô, máskor ezek sokkal kifejezettebbek, kiterjedtebbek, 
sôt az átmeneti sáv (transzformációs zóna) határait túlléphe-
tik, vagy éppen azon kívül találhatók. Alapvetôen azonban a 
lappangó HPV-fertôzéseket kísérô kolposzkópos elváltozások 
megegyeznek a hámon belüli rákelôzô állapotoknál (cervicalis 
intraepithelialis neoplasia, CIN) látottakkal. A kétféle elválto)-
zás elkülönítése kolposzkóppal erôltetett, nem megbízható, az 
elváltozások súlyossága az egyetlen támpont.

Viszonylag jellegzetesebb az ún. széles függölyök (condyloma 
latum) kolposzkópos képe – a nemzetközi irodalomban inkább 
a lapos függöly (flat condyloma) kifejezés terjedt el. Az elválto-
zás rendszerint a méhnyakon látható, ecetsavpróbával fehéren 
fes tô dik, és gyakran túlterjed az átmeneti sávon. Kol posz kóp-
pal ecetsavfehér, többé-kevésbé sima felszínû, éles szélû, az ép 
hámra is ráterjedô széles elváltozás. Alkalmanként a fehéres 
el szí ne zô dés az ecetsavas ecsetelés után csak lassan alakul ki. 
Pontozottság, mozaikosság nem, vagy csak nagyon halványan 
és egyenetlenül látható.

A lappangó HPV-fertôzés gyakori, s rendszerint átmeneti; a 
HPV-fer tô zé sek jelentôs százaléka ebben a formában zajlik le. 
Kezelés – hasonlóan a rejtett fertôzésekhez – nem szükséges.  
A betegség megállapítása többnyire kizárásos alapon lehetsé-
ges: a kórismében a negatív vagy nem jellemzô sejtkenetlelet 
(ASCUS, P3) és a kóros kolposzkópos képek társulása a meg-
kü lön böz te tô. A citológus szokás szerint a negatív keneteknél 
is jelzi a HPV-elváltozást, és gyakorta a vizsgálat megismét-
lését javasolja néhány (általában hat) hónap múlva. A betegek 
megfigyelése, ellenôrzése célszerû akkor is, ha a kenetekben 
bizonytalan eltérések láthatók. Esetleges súlyos elváltozás csak 
kolposzkóppal ismerhetô fel, következésképpen a kolposzkópos 
szakember fe le lôs sé ge nagy. Bármiféle bizonytalanság merül 

2. táblázat.  A nôi nemi szervek HPV-betegségei

Rejtett (latens) HPV-fertôzés

Lappangó (subklinikai) HPV-fertôzés
 Megmaradó (perzisztens) HPV-fertôzés

Rákelôzô állapotok (CIN, VIN, VAIN)

Tüneteket okozó fertôzések
 Hegyes függöly (condyloma acuminatum)
 Óriás függöly (condylomatosis, szemölcsös rák) 
 Méhnyak-, hüvely- és szeméremtestrák
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fel, szövettani mintavétel szükséges. Segítséget jelenthet a 
HPV-DNS/RNS meghatározása, amennyiben, ha nagykocká-
zatú HPV-fertôzés (HPV16/18 stb.) áll a folyamat hátterében, 
a betegek szorosabb ellenôrzése, gyakoribb kenetvétel szüksé-
ges, mint a kiskockázatú HPV-fertôzéseknél.

KIÚJULÓ VAGY ÚJABB HPV-FERTÔZÉS?  Ismételten kimutatható HPV-
fer tô zés nem feltétlenül újabb fertôzés, hanem a lappangó 
HPV-betegség fellángolása is lehet. Nem is olyan ritka, hogy 
ket tô között nem tudunk különbséget tenni. Ha a korábbi és az 
újra kimutatható fertôzésnél más-más HPV-fajtát azonosítunk, 
újabb fer tô zés sel állunk szembe. 

MEGMARADÓ (PERZISZTENS) HPV-FERTÔZÉS  Ez a lappangó/rejtett 
fer tô zé sek egyazon HPV-fajta okozta, huzamosan fennál-
ló formája, amelyre a nemzetközi irodalomban a persistant 
infection megjelölést használják. A lappangó és rejtett HPV-
fertôzések rendszerint néhány hónap alatt, legtöbb 2 éven 
belül visszafejlôdnek, s csak nagyon kis részük marad meg 
ennél hosszabban. Általában ez utóbbiakat nevezzük meg-
maradó vagy hosszantartó HPV-fertôzéseknek, de a pontos 
idô tar ta mot, vagyis, hogy milyen hosszú idô után tarthatjuk 
a vírus fer tô zést megmaradónak – pontosan még nem lehet 
meghatározni. Nem is könnyû a fennálló HPV-fertôzés idô-
tar ta má ra következtetni, hiszen kezdetét legtöbbször nem 
ismerjük. A fertôzés felfedezését kö ve tô en viszont ismételt 
HPV-vizsgálatokkal már kiszámíthatjuk a fer tô zés idô hosszát 
is. Lényeges, hogy mindegyik vizsgálat ugyanazt a HPV-faj-
tát, sôt változatot igazolja. Különbözô HPV-k okozta fer tô-
zés – bármilyen hosszú ideig is tart – nem megmaradó fer tô-
zés. Ugyanazon HPV-fajta – különösen a nagykockázatú és 
gyakori, mint HPV16 fertôzéseknél – okozta fer tô zés is lehet 
újrafertôzôdés következménye (új társ), ezért javasolják töb-
ben is a HPV-változat meghatározását is (16).

Megmaradó HPV-fertôzést leginkább a nagykockázatú HPV-k 
okoznak, a kiskockázatú HPV-k csak kivételesen maradnak 
meg két év után is. Ilyen például a HPV61 okozta fertôzés (17). 
Huzamos ideig fennálló nagykockázatú HPV-fertôzés elôbb-
utóbb súlyos CIN kialakulásához vezet, de hogy mennyi az a 
huzamos idô, még tisztázatlan.

RÁKELÔZÔ ÁLLAPOTOK (PREBLASTOMATOSISOK, PRAECANCEROSISOK)  Ezek 
a hámon belüli elváltozások jellegzetesek, irodalmuk könyvtár-
nyi. Ide tartozik a CIN, VIN (vulva intraepithelialis neoplasia) 
és a VAIN (vaginalis intraepithelialis neoplasia). Tárgyalásuk 
könyvfejezet terjedelmû, meghaladja ennek az összefoglalónak 
a terjedelmét. 

TÜNETEKET OKOZÓ FERTÔZÉSEK, KLINIKAILAG MEGNYILVÁNULÓ FORMÁK  
Ezeket három csoportra oszthatjuk: a hegyes függölyök, az óri-
ás függöly és a burjánzó rákok csoportjára.  

A HEGYES FÜGGÖLY (CONDYLOMA ACUMINATUM)  Szokványosan a sze-
méremtesten, a hüvelybemenet körül és a végbélnyílás kör-

nyékén látható, apró (1-10 mm nagyságú), fürtös, függôszerû, 
a bôr színénél sötétebb – ritkán vöröses – növedékek (bôr-
göb csék, warts) formájában (anogenitalis fertôzés) nyilvánul 
meg. A füg gö lyök száma nagyon változó, jellegzetesen több 
helyen is elô for dul nak – többgócú fertôzés –, esetenként, 
különösen immungátolt egyéneknél vagy cukorbetegség-
ben szen ve dôk nél, összeolvadnak és össze füg gô függölyös 
területeket képeznek. Ritkábban a hüvely felsôbb részén, a 
húgy csô nyí lás környékén és/vagy a méhnyakon találhatók. A 
végbélnyílás környéki függölyök elô sze re tet tel a végbélbe is 
beterjednek, érdekes módon a fogazott vonalnál (linea dene-
talisnál) magasabbra nem.

A nemi szervi „szemölcsösséget” évszázadok óta ismerik, fer tô-
zé ses eredetükre ennek ellenére csak a 19. század végén derült 
fény. A vírusfertôzés lehetôsége már a 20. század elején fel ve-
tô dött, de a hátterében álló HPV-t csak 1949-ben ismerték fel. 
A betegség javarészt a nemi életet élô fiataloknál keletkezik, a 
népesség 1-2%-a érintett, kialakulásának kockázata megköze-
líti a 10%-ot. Panaszokat kiterjedtsége, elhelyezkedése szerint 
okoz: ége tô, visz ke tô érzéssel, a házasélet zavarával, ritkábban 
a kör nye zô bôrterület gyulladásával, berepedezéseivel, esetleg 
vérzéssel társulhat. Máskor panaszt nem okoz, csak a függölyök 
láthatók. Nem ritka, hogy a beteg bûntudatot érez, szorong, ön-
magát vádolja és fél a „nemi betegségétôl”, a szeméremtest el-
torzulásától, eljövendô fogamzászavaroktól, ráktól.

A hegyes függölyöket – bizonyos fokig elhelyezkedésüktôl 
függetlenül - szövettanilag az ún. koilocyták kialakulása jel-
lemzi, amit rendszerint a bôr egyéb hámelváltozásai - mint a 
tüskés réteg megvastagodása (acanthosis) vagy szarusodási za-
varok (parakeratosis) – és ritkábban a hámszövet alapsejtjeinek 
meg na gyob bo dá sa (basalis hyperplasia) kísérnek. Kóros sejt-
átalakulás (atipia) azonban nem fordul elô. A bôr papillomái 
megnyúltak, bennük az erek tágultak, és nem ritka a vizenyô és 
a kereksejtes beszûrôdés sem.

A sokáig fennálló hegyes függölyökben a kötôszövet felszapo-
rodik, a HPV-re jellemzô sejt-, szöveti átalakulások – például a 
koilocyták – visszafejlôdnek, alkalmanként annyira, hogy szö-
vettanilag nehezen ismerhetôk fel.  

A hegyes függöly a kiskockázatú HPV-fertôzések (>90%-ban 
HPV6 vagy 11) következménye, jóindulatú elváltozás, rosszin-
dulatú átalakulása kivételes. A HPV6/11 erôsen fertôzôképes, 
lappangási ideje 3-8 hét, a függölyök a fertôzôdést követô 2-3 
hónapon belül alakulnak ki. A betegek 80%-ában a függölyök 
2 éven belül visszafejlôdnek, 20%-ban viszont állandósulnak. 
A függölyöket a HPV-fajlagos sejtközvetített immunitás mu-
lasztja el. A T-sejtek a HPV-k korai fehérjéit ismerik fel. Elô for-
dul hat, hogy egyazon betegnél egyidejûleg többféle HPV okoz-
za a növedékeket, ennek ellenére, ha valamelyik visszafejlôdik, 
a többi is követi. A gyógyulás alatt a vírust semlegesítô ellen-
anyagok nagy mennyiségben képzôdnek, a humorális immun-
válasz is felerôsödik.
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A hegyes függöly ránézéssel felismerhetô, szövettani vizsgálat 
csak kétes esetben – fôleg 35-40 évnél idôsebbeknél – szükséges. 
A HPV kimutatása felesleges, a kezelés a szokásos nô gyó gyá-
sza ti vizsgálat alapján elkezdhetô. Kolposzkóppal a függölyök 
még biztonságosabban azonosíthatók. A méhnyak és a kül sô 
nôi nemi szerv többi részének alapos vizsgálata lényeges, mert 
elég gyakran egyidejûleg lappangó nagykockázatú HPV-fer tô-
zés (CIN stb.) is fennáll. Ha a végbélnyílás környéke érintett, 
végbéltükrözés megfontolandó, egyébként a végbélnyílás fölé 
terjedô függölyök elkerülhetik a kezelô orvos figyelmét.

Sarkalatos a hegyes függöly és az ún. micropapillomatosis 
labialis elkülönítése. Az utóbbi élettani állapot, nem betegség, 
és a kisajkak belsô felszínén, a bemenet környéken, mind-
két oldalon, többé-kevésbé egyformán lévô, alig észrevehetô 
– máskor kifejezett –, szabályos alakú, elkülönült, parányi sze-
mölcsöcskék sokasága (micropapillomatosis) jellemzi. Lévén 
alkati adottság, kezelést nem kíván.

A kezelés helyi, általános gyógyszeres kezelés nincs, ámbár im-
mun- (többnyire interferon) kezeléssel korábban próbálkoztak, 
szerény eredménnyel. A kezelés idejére a házasélet felfüggesz-
tése nem feltétlenül javasolt, a társ(ak) vizsgálata viszont igen. 
Új kapcsolatnál a gumióvszer használata kívánatos, egyébként 
védô hatása nem bizonyított. 

A kezelést a betegség kiterjedésének mértéke határozza meg: 

1. Ha az elváltozás kis kiterjedésû, a kezelést valamilyen 
sejt mér ge zô ecsetelôvel kezdjük. Régebben a 20%-os podo -
phyllin oldatot alkalmaztuk, de mellékhatásai – mérgezô 
hatás, bôr gyul la dás, a vírusszóródás elôsegítése, kivételesen 
rosszindulatú átalakulás – miatt ma már nem nagyon vesz-
szük igénybe, helyette inkább az 50%-85%-os triklór-ecet-
savval ecsetelünk. A podophyllin a sejtek microtubulusaihoz 
kötôdik, a sejtosztódást gátolja, s a függölyök elhalásához 
vezet. Hatása 3-5 nappal az ecsetelés után a legkifejezettebb. 
Az elhalás helye hegmentesen gyógyul. A podophyllinoldat 
azonban veszélyes: súlyos mérgezési tüneteket okozhat és 

– laboratóriumi körülmények között – génkárosító, rákkeltô 
tulajdonságát is kimutatták. Állapotosoknál nem alkalmaz-
ható, fogamzás a kezelés alatt nem tanácsos. A triklór-ecet-
sav szövetkárosító, az elszarusodó sejteket oldja, a sejtfelszín 
fehérjéit csapja ki, és sejtelhalást okoz. A függölyöket hat-
hatósan pusztítja – hozzávetôlegesem 80%-ban eredményes 
– kiújulás mindazonáltal elôfordul. A bôrre kerülve fekélye-
sedést, hegesedést okoz. Ha megfelelôen alkalmazzuk, a bôr/
nyálkahártya tökéletesen gyógyul.

Helyes, ha az ecsetélést az orvos végezi. Mindig csak a függölyt 
kenjük be, a környezô ép bôrt, nyálkahártyát kíméljük; így a 
kezeléshez esetleg társuló bôrpirosodást, kellemetlen, fájdal-
mas érzést, bôrgyulladást elkerülhetjük. Heti egyszeri ecsete-
lésnél több nem szükséges. A triklór-ecetsav alkalmazásánál 
semlegesítô oldat – például nátrium-bicarbonát – mindig le-

gyen kéznél, hogy a bôrre került oldatot azonnal semlegesít-
hessük, a bôrelhalást, hegesedést kivédhessük. A triklór-ecet-
savas ecsetelés várandósoknál is végezhetô.

A 20%-os podophyllinecsetelô helyett a kevésbé ártalmas podo%-
phyllotoxint (a podophyllin tényleges hatóanyaga) alkalmazzák, 
0,15%-os krém vagy 0,5%-os oldat formájában. A függölyöket 
a betegek maguk kenik be – az oldatot vattapálcával, a krémet 
kézzel – naponta kétszer, 3 napig, majd 4-7 nap szünet követ-
kezik. A kezelés háromszor-négyszer is ismételhetô; ezalatt a 
betegeknek legalább a fele tünetmentessé válik. 

Az utóbbi 8-10 évben, az immunrendszert serkentô (immune 
response modifyer) 5%-os imiquimodkrém alkalmazása term-
jedt el. Az imiquimod a sejtfüggô immunitást fokozza – a 
CD4+ T-sejtek kép zô dé sét serkenti –, helyileg α- és γ-inter-
feronok kép zô dé sét váltja ki, s jelentôsen csökkenti a vírusok 
számát (18) Az utóbbi úgy látszik nem közvetlen víruselle-
nes hatás, hanem annak következménye, hogy az imiquimod 
fôleg a ví rus fer tô zött sejteket pusztítja (17-18). A betegek 
sajátmagukat kezelik; sokan – szemérembôl, kényelembôl, 
nem szükséges újra meg újra rendelésre menni stb. – ezt 
elônyösnek tarják. Hetente háromszor kell a függölyöket 
bekenni, amíg azok elpusztulnak, de legfeljebb 16 héten ke-
resztül. Ajánlatos az elváltozásokat este, alvás elôtt bekenni, 
a maradék ke nô csöt reggel, szappanos vízzel lemosni. Helyi 
mellékhatások elôfordulásakor – legtöbbször 3-4 héttel a ke-
zelés kezdete után –, néhány napos szünet tartható a kezelé-
sek között. Az irodalmi adatok alapján a imiquimodkezelés 
biztonságos és hatásos – a kiújulás ritka –, mellékhatásai 
nem számottevôek: a bôr pi ro so dás (erythema) a leggyako-
ribb, ritkábban enyhe fájdalom, kellemetlenség és vizenyô 
is elôfordulhat. A bôr pi ro so dás a fokozott immunválasz kö-
vetkezménye; alkalmasint kifejezett, néha annyira, hogy a 
kezelést abbahagyják, ami valójában szükségtelen. A betegek 
megnyugtathatók, hogy ez nem kóros, csak kellemetlen kí sé-
rô je a kezelésnek. Tisztántartással, sósfürdôkkel és a kezelés 
átmeneti felfüggesztésével a fájdalom, kellemetlenség hamar 
és fokozatosan a bôrpír is elmúlik. Az imiquimod heti egy-
szeri bekenéssel újra kezdhetô. A imi qui mod ke ze lés hátránya, 
hogy sokáig tart. Magzatkárosító hatása nem ismert, alkalma-
zása várandós asszonyoknál még nem kel lô kép pen tisztázott. 
Az imiquimodkezelés nálunk még nem terjedt el.

Ha a helyi ecsetelés eredménytelen, a bôrgöbcséket hô ke ze lés-
sel vagy lézerrel távolítsuk el; végsô megoldásként, kivétele-
sen a fertôzött bôrterület sebészi kimetszésére is szükség lehet. 
A sebészi kezelésnek komolyabb szövôdménye nincs – torzítást 
nem okoz –, további elônye, hogy rövid ideig tart, és a függöly 
eltávolításával a vírus átadásának veszélye azonnal megszûnik. 
A mû té tek helyi érzéstelenítésben végezhetôk, általános érzés-
telenítésre csak néha szorulunk. A függölyök fagyasztással is 
elpusztíthatók. Ez a módszer olcsó, de megfelelô gyakorlatot 
igényel. Egyszeri fagyasztás rendszerint nem elegendô; a ke-
zelést rendre – egyhetes szünetekkel – kétszer, háromszor is 
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ismételni kell. A betegség 10-20%-ban a sebészi beavatkozást 
kö ve tô en is kiújulhat.

2. Ha az elváltozás kiterjedt, az ecsetelésnek sok értelme nincs 
– jóllehet az 5%-os imiquimodkrém alkalmazása ilyenkor is 
megkísérelhetô –; valamelyik sebészi kezeléssel érhetünk célt. 
A hüvelybe terjedô nagy kiterjedésû condylomatosis vagy a 
húgy csô nyí lás körüli elváltozások kezelésére – az elváltozás 
kisebbítése érdekében – az 5%-os fluorouracil (5-FU, Efudix) 
ke nôcs helyi alkalmazását javasolják. Ezzel kedvezôbb hely-
zetet teremthetünk a sebészi eltávolításhoz. Az 5-fluorouracil 
kezelés sokszor nagyon kellemetlen, súlyos mellékhatások-
kal – bôr-, hüvelygyulladás, fekélyesedés stb. – jár, ezért csak 
egyedileg és nagy körültekintéssel végezhetô.

3. A várandósság elsô idôszakában a hegyes függölyök növe-
kedhetnek, számuk szaporodhat, kezelésük indokolt: a triklór-
ecetsavas ecsetelés vagy valamilyen sebészi beavatkozás nyu-
godtan alkalmazható. A kezelés mellékhatásaként keletkezett 
sebek fer tô zôd het nek, ami magzatburok-fertôzôdés és repedés 
és következményes koraszüléshez vezethet. A fenyegetô ko-
raszülés ezért le he tô leg a betegeket ne kezeljük. A magzatok 
lepényen keresztüli fer tô zé sé vel nem kell számolni, a szüléskor 
azonban a vírus átadódhat, újszülöttkori gége papillomatosis 
alakulhat ki. Csá szár met szést legfeljebb kiterjedt hüvelyi conk-
dylomatosisnál javasolnak.

ÓRIÁS FÜGGÖLY (ÓRIÁS CONDYLOMA/CONDYLOMATOSIS, GIANT CONDYLOA-

MA)  Erô sza kos növekedésû – a bôr alatti kötôszövetbe terjed, 
be szû ri a hám alatti képleteket, a kötôszövetet pusztítja. Az 
egész szeméremtestet és a végbél környékét is ellepô, hatal-
mas, kar fi ol sze rû, függölyös képzôdményé növekedhet. A sze-
méremtest részei – kis- és nagyajkak, csikló – többnyire nem 
is mer he tôk fel, nemritkán a végbél- és a húgycsônyílás is csak 
körülményesen azonosítható. A növedékek szokásosan a hü-
velybe is terjednek. A kö tô szö ve tet roncsoló hatása si poly kép-
zô dés hez vezet, máskor bakteriális felülfertôzés, gennyesedés, 
tá lyog kép zô dés kíséri.

Az óriás condylomát Buschke és Löwenstein (19) – hím vesszôn 
látott szokatlan növedék alapján – írták le 1925-ben. Megálla-
pították, hogy a szemölcsös növedék a rosszindulatúság szö-
vettani jellemzôit nem mutatja (az alaphártya megtartott, kóros 
osztódások ritkák, áttétet nem ad stb.) mégis rosszindulatú da-
ganatként viselkedik.

A HPV-k és az óriás függöly közötti kóroki kapcsolatra az utób-
bi évtized vizsgálatai derítettek fényt. Leggyakrabban a HPV6 
és 11 idézi elô, de hátterében más, pl. HPV1, 18, fertôzést is 
megfigyeltek.

Az óriás függöly szerencsére ritka, immungátolt egyénekben vi-
szonylag gyakran látjuk, elôfordulhat várandósoknál és nagyon 
kivételesen gyermekeknél is. Az irodalomban esetismertetések 
találhatók, több betegrôl csupán Creasman és munkatársai (20) 

– 20 beteg –, valamint Chu és munkatársai (21) számoltak be; az 
utóbbi szerzôk 42 esetet elemeztek. 

A betegség, noha a bôr alatti kötôszövetet beszûri, önmagában 
jóindulatú elváltozás, áttétet nem ad, de gyakran alakul át rák-
ká, ezért mindig rosszindulatú betegségként kezelendô. Nem 
ismert, hogy a nem daganatkeltô HPV6, 11 típusok miatti fer tô-
zés miért válik rosszindulatúvá, a folyamatot milyen társ-, im-
munológiai stb. tényezôk befolyásolják.

A szövettani metszetekben – hegyes függölyöknél ismertetett 
elváltozások mellett – sokszor láthatók atípusos sejtek, ilyen-
kor a szöveti kép meglehetôsen hasonlít a laphámrákra. Az iro-
dalomban a kóros sejteket tartalmazó óriás függölyöket neve-
zik Buschke–Löwenstein-daganatnak, jóllehet az óriás (giant) 
condyloma és Buschke–Löwenstein-daganat megnevezések 
egymással felcserélve is használatosak. A kórismézési bizony-
talanság miatt a rák sze rû függöly (carcinoma-like condyloz-
mas), illetve füg göly sze rû rák (condyloma-like carcinomas) 
elnevezések is terjednek. Szövettanilag az óriás függöly és a 
Buschke–Löwenstein-daganat elkülönítése gyakorlatilag nem 
lehetséges – egyébként csak akadémikus jelentôségû –, a szö-
vettanász legfontosabb feladata: elkülöníteni a laphámráktól. 
Amikor a Buschke–Löwenstein-daganat rákosan elfajul, az 
óriás condyloma jellegzetes szöveti képe mellett jól diffel-
renciált laphámrák szigetek láthatók. A legújabb nevezéktan 
a Buschke–Löwenstein-daganatot a verrucosus carcinomával 
egy csoportba sorolja, és jelölésére a verrucosus carcinoma 
(szem öl csös rák) megnevezést ajánlja. Indoklás: a kétféle da-
ganat egy ér tel mû en nem kü lö nít he tô el. A szemölcsös rákot 
Ackerman (22) írta le egy szájüregi ráknál 1948-ban.

Az óriás függöly a nôgyógyászati vizsgálatnál azonnal fel is mer-
he tô, több mintavétel szövettani vizsgálata ennek ellenére nél-
külözhetetlen, fôleg a rosszindulatúság kizárása, felismerése 
végett. MR- vagy CT-vizsgálat – mindenekelôtt a mélybeterje-
dés mértékének, formájának megítélése céljából – rendszerint 
helyénvaló. A hasi ultrahangvizsgálat (UH) kevésbé tájékoztat, 
mint az MR/CT-vizsgálat, a hüvelyi UH-vizsgálat gyakorlati-
lag nem lehetséges.

Kezelése mindig egyedi, ritkasága miatt tervezett sorozatvizs-
gálatokat nem végezhettek. A daganat eltávolítása a cél, ami 
jószerivel is csak több ülésben lehetséges, és elmaradhatatla-
nul bô vérzéssel jár, mert az óriás függöly rendkívül vérzékeny. 
A mû  tét elôtt vagy a mûtétek között a daganat megkisebbítése 
helyi gyógyszeres kezeléssel – 5-fluorouracil 5-7 héten keresz-
tül – mindig tanácsos, szervmentô lehet. Próbálkoztak kemo-
terápiával (5-fluoruracil, methotrexat, ciszplatin stb.) és helyi 
sugárkezeléssel is. A daganatba, hosszú idôn keresztül adott 
alfa-interferon kedvezô hatásáról, mások között Geusau és mun-
katársai (23) tájékoztattak. Ez a kezelés új, kísérleti: tapasztalat 
híján alkalmazásáról útmutatót még nem fogalmazhattunk meg. 
A betegség a daganat teljesnek látszó kivágása után is kiújul-
hat – a mélyben gyökeredzô sejtfészkek visszamaradhatnak –, 
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emiatt javasolják, hogy a mûtéti területet a sebgyógyulás után, 
heteken keresztül, 5-fuorouracil kenôccsel kenjük be.

MÉHNYAKRÁK  A méhnyakrák és a HPV-fertôzés közötti össze-
függés ma már nyilvánvaló: a kapcsolódást népességi és gene-
tikai vizsgálatok egyaránt bizonyítják. A fontosabb népességi 
(epidemiológiai) tanulmányokat összegezve megállapítható: 
a) a méhnyakrákok 99,7%-ában a HPV-DNS kimutatható (24). 

Leggyakrabban a HPV16 fordul elô, utána a HPV18, majd a 
HPV45, 31, 33, 52, 58 és 35 a gyakoriság sorrendje. A méh-
nyak laphám- és mirigyhámrákjainál is a HPV16 és a HPV18 
a két legtöbbször fellelhetô vírusfajta: a laphámrákok 70, a 
mirigyrákok 86%-ában ezek fordulnak elô (25).

b) A méhnyakrák és a HPV-fertôzéseknek az International 
Agency for Cancer Research (IARC, 25) adatai szerinti viA-
szonyított kockázatát (odds ratio, OR) 3. táblázat mutatja. 
Az összesített adatok alapján a HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 
45, 51, 52, 56, 58, 59 és a méhnyakrák kóroki viszonya bi-
zonyított, a HPV26, 53, 66, 68, 73, 82 méhnyakrákot okozó 
szerepe pedig nagyon valószínû (25).

A méhnyakrákok átlagosan 10 évvel késôbb fordulnak elô, mint 
a CIN3, amibôl arra következtettek, hogy a CIN-méhnyakrák 
átalakulás hozzávetôlegesen 10 évet vesz igénybe. Hébe-hóba 
azonban nagyon rövid idô alatt kialakuló méhnyakrákkal is ta-
lálkozunk; sajnos ezek többsége végzetes.

EGYÉB RÁKOK  A népességi vizsgálatok és a molekuláris gene-
tikai tanulmányok is újabb és újabb bizonyítékokat tárnak fel, 
miszerint a HPV-k sok más rákbetegség kialakulásában is alap-
ve tôk, a méhnyakrákhoz hasonló szerepük van. Jellegzetes, 
hogy mindegyiknél a HPV16 a leggyakoribb.

HÜVELY- ÉS VÉGBÉLRÁK (CARCINOMA VAGINAE ET ANI)  A HPV-fer tô zé sek 
és a végbél/hüvelyrák összefüggése régóta ismert: a HPV-DNS 
a hüvely- és a végbélrákok és mindkettô rákelôzô elváltozá-
saiban (VAIN – vaginalis intraepithelialis neoplasia, illetve 
AIN – analis intraepithelialis neoplasia) 80-100%-ban kimue-
tatható. Az el sôd le ges hüvelyrák nagyon ritka, a végbélrákok 
ezzel szemben a nôknél is egyre gyakoribbak, bizonyára mert 

– a méhnyakhoz hasonlóan – a végbélben is kialakul az ún. át-
meneti sáv (transzformációs zóna), amelyben a vírusok azon-
nal az alapsejtekbe juthatnak. 

SZEMÉREMTEST- ÉS HÍMVESSZÔRÁK (CARCINOMA VULVAE ET PENIS) Fiatal 
nôk nél/férfiaknál az ún. basaloid vagy szemölcsös rák (verrul-
cous carcinoma) fordul elô; ezek kóroki viszonya a HPV-fer tô-
zé sek kel nyilvánvaló: a HPV-DNS a daganatok 75-100%-ában 
megtalálható. Nem így az idôsebbeknél szokásos elszarusodó 
laphámrákoknál (squamous cell carcinoma, SCC), amelyek el-
vétve (kevesebb, mint 10%-ban) kötôdnek a HPV-khez.

FEJ-NYAKI LAPHÁMRÁKOK  Egyre többen számolnak be arról, hogy 
a fej-nyakrákok legalább egyharmada HPV-fertôzés következ-
ménye. Az összefüggés a leggyakoribb a száj-garati (oropha -
ryngealis carcinomák), s valamivel ritkább a gége- és a szájb-
üregi laphámrákoknál.

BÔRRÁK  Az ún. nem melanoma bôrrákok (non-melanoma skin 
cancer), mint a laphám- és a alapsejtes (basocellularis, carh-
cinoma basocellulare, basalioma) rák, keletkezésében a bôrt 
megtámadó HPV-fajták (HPV5/8), az ún. epidermodysplasia 
verruciformis típusoknak szerepük van. A HPV-DNS a bôr rá-
kok 30-50%-ában mutatható ki, immungátolt betegeknél ez az 
arány 90% (25).

ÖSSZEGEZÉS  A HPV-fertôzések kóroki jelentôsége a nemi szervi, 
el sô sor ban a méhnyakrákon kívül egyre több más rosszindulatú 
daganatnál is felmerül, soknál igazolható is. A fentiekben csak a 
legismertebbeket soroltam fel, azokat, melyeknél a HPV-k sze-
repe megalapozottnak tekinthetô. A sor kiegészíthetô, például 
a szem laphámrákjai, a kötôhártyarákok és jóindulatú elválto-
zások stb. A bôrrákokhoz hasonlóan, a szembetegségeknél is 
az UV-sugárzás káros hatása a legfontosabb, s lehetséges, hogy 
a HPV-k csak társtényezôként segítik elô a rák kialakulását. A 
HPV-fertôzések és más rákok kapcsolatának részletezése, a da-
ganatok ellátása stb. nem témája ennek az összefoglalónak.

MEGBESZÉLÉS  A HPV-fertôzések szakaszosak, döntô többségü-
ket a szervezet leküzdi, és csak töredékük okoz elváltozásokat, 
betegségeket. Fiataloknál rendkívül gyakori, népbetegségnek 
számít. Az egyes betegségek a fertôzô HPV fajtája szerint ala-
kulnak ki, de a fertôzôdést és azok lefolyását különbözô, ún. társ- 
vagy külsô/környezeti tényezôk is befolyásolják. A szervezetben 
a HPV elleni közdelemben az immunvédekezés meghatározó.

A HPV-betegségeket tüneteik alapján és a vírus kimutatásával 
kórismézzük. Az utóbbit molekuláris módszerekkel végezzük, 

3. táblázat.  A méhnyakrák és a HPV-fertôzés kapcsolódásának viszonyított kocká-
zata (odds ratio, OR) Munoz és munkatársainak (25) adatai szerint 

HPV-fertôzés A méhnyakrák kockázata (odds ratio) a 
HPV-vel nem fertôzöttekhez viszonyítva

HPV-vel fertôzôttek (átlagos kockázat, 
a HPV típusától függetlenül)

173

HPV16 435

HPV18 248

HPV45 198

HPV31 124

HPV33 374

HPV35 74

HPV51 67

HPV52 200

HPV58 115

HPV59 419

Többes HPV-fertôzés Statisztikailag nem tér el az 
átlagos kockázattól
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alkalmazásuk a napi orvosi gyakorlatban az utóbbi évtized 
egyik legjelentôsebb vívmánya.  

A HPV-fertôzés, mint minden nemi érintkezéssel terjedô be-
tegség, kezelésének célja: a fertôzés, a tünetek és a kórokozó 
átadásának megszüntetése, továbbá a kiújulások megelôzése. 
Sajnos a HPV-fer tô zé sek és -betegségek kiújulásával – ki-
sebb-nagyobb mértékben – óhatatlanul számolnunk kell; errôl 
a betegeket jó elôre tájékoztassuk. Tanácsadás, felvilágosítás 
a HPV-fer tô zé sek, mint nemi érintkezéssel terjedô betegségek, 
ter mé sze té rôl, kö vet kez mé nyei rôl feltétlenül szükséges. Ezzel 
a betegek és hozzátartozóik szorongását oldhatjuk, félremagya-
rázásokat, vádaskodásokat – a nemi élet és társkapcsolat követ-
kezményes zavaraival – kerülhetünk el. Egyértelmûen bizonyí-
tott, hogy a dohányzás fokozza a HPV-fertôzések kialakulását, 
súlyosbodását, ezért a dohányzás abbahagyása – legalább a ke-
zelés idejére – nagyon is helyénvaló. A fogamzásgátló tabletták 
szedését a fer tô zöt tek nél célszerû átmenetileg felfüggeszteni, a 
vé dô gu mi alkalmazása tanácsos. 

A kezelés egyik új lehetôsége az ún. gyógyító HPV-oltás (te-
rápiás HPV-vakcina), amely még nem megoldott, de jelentôs 
eredmények már vannak. 

A MEGELÔZÉS LEHETÔSÉGEI  Az elsôdleges megelôzés – vagyis a be-
tegség kialakulásának kivédése – gyakorlatilag a HPV-fer tô zé-
sek elhárítása. Ennek talán leghatékonyabb módja a nemi élet 
szabályozása. Ismert, hogy a korán kezdett nemi élet, kapcso-
lat sok férfivel, nemi erôszak mind-mind elôsegíti a HPV-fer tô-
zést. A körültekintôbb, meggondoltabb nemi élet egymagában 
a méhnyakrák megelôzésének hathatós módja, ennek ellenére 
a nôk javarésze e felôl is kevéssé tájékozott. Az elsôdleges meg-
elô zés ben tehát a nemi életre vonatkozó kellô tájékoztatás az 
egyik legfontosabb feladat. A különbözô tájékoztatási progra-
mok hatása az egész népességben hosszú idôt igényel, és nehe-
zen, többnyire csak közvetve mérhetô.

Nem egyértelmû a fogamzásgátló módszerek szerepe a HPV-
fer tô zé sek elkerülésében. Ha igazolódik, hogy a fogamzásgátló 
tabletták sokéves szedése növeli a méhnyakrák kockázatát a 
HPV-vel fertôzöttek körében, az idôszakos HPV-vizsgálat a 
tablettákat tartósan szedôknél meggondolandó. A gumi hasz-
nálatának védôhatása a korábbi ellentmondó vélemények után 
ismét elôtérbe került. 

Az, hogy a férfiak kezelésének van-e jelentôsége a nôk HPV-fer-
tô zé sé nek kivédésében, visszaszorításában, még nyitott kérdés. 

Az elsôdleges megelôzés leghatásosabb módszere bizonyára a 
HPV-oltás lesz. Ezt a kérdést külön dolgozat tárgyalja.

Semmilyen megelôzési kezdeményezés nem lehet sikeres az 
emberek, a társadalom megfelelô tájékoztatása nélkül. A HPV-
fer tô zé sek gyakoriságáról, természetérôl, kapcsolatáról a rákos 
betegségekkel, a megelôzés lehetôségeirôl stb. a társadalom 

széles tömegeit folyamatosan tájékoztatni kell. Nem kevésbé 
je len tôs az orvosok, egészségügyi dolgozók megfelelô és fo-
lyamatos képzése sem.
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Gyimóthy Gábor

Nyelvlecke

Egyik olaszóra sodrán,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet – és
Bár alakra majdnem olyan,
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezôn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés –
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, a ki kitér,
A riadt ôz elszökel.
Nem ront be az, aki betér…
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó mint halad,
Avagy milyen ôgyelegni?
Egy szó – egy kép – egy zamat!

Aki „slattyog”, miért nem „lófrál”?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármû robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki „beslisszol” elinal,
Nem „battyog” az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ôdöng, csavarog,
Lôdörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
– Elárulja kósza nesz –
Itt kóvályog, itt ténfereg…
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet…!




