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  A GLAXOSMITHKLINE (GSK) LEVELESLÁDÁJÁBÓL

A HPV (humán papillomavírus) ábécéje 
A HPV-fertôzéseket befolyásoló ún. környezeti/külsô tényezôk 
Bôsze Péter dr.

A NEMI TÁRSAK SZÁMA, VISELKEDÉSE  Több tanulmány is bi-
zonyította, hogy a nôk HPV-fertôzése annál gyakoribb, mi-
nél több férfivel volt/van kapcsolatuk. Meghatározó azon-
ban a társaik nemi élete is: korábbi kapcsolataik más nôkkel, 
egyidejûleg mással is közösülnek-e stb. Ezek nemcsak a 
HPV-fertôzések kialakulását, megmaradását, de a méh nyak-
rá kok – mirigy- és laphámrákok egyaránt – keletkezését is 
elô se gí tik. Korábbi vizsgálatok a nemi élet korai kezdését 
szintén a méhnyakrák kockázati tényezôjének találták, és 
a ser dû lô korúaknál gyakori, kiterjedt átmeneti sávval ma-
gyarázták. Ám a további vizsgálatok az összefüggést nem 
erô sí tet ték 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: leg-
alább kétszeresére növeli a méhnyaklaphámrák kialakulá-
sának va ló szí nû sé gét a HPV-vel fertôzötteknél. Különösen 
nagy a veszély a dohányzóknál, de azok is veszélyeztetetteb-
bek, akik korábban dohányoztak (1). Az összefüggés egyenes 
arányban áll a naponta elszívott cigaretták számával. Ennek 
lehetséges magyarázata: a dohányzás az immunfolyamatokat 
visszafogja, befolyásolja a nemi hormonok anyag cse ré jét, és 
genetikai károsodásokat okoz. Hasonló kapcsolatot a méh-
nyak mirigyhámrákja és dohányzás között nem állapítottak 
meg. Újabb megfigyelések arra is utalnak, hogy a dohányzás 
a HPV-k kiürülését kedvezôtlenül befolyásolja, sôt a ví rus fer-
tô zés megmaradását is elôsegítheti (2). A HPV-vel fer tô zött 
sejtekben további génhibák kialakulását segíti elô.

TÁPLÁLKOZÁS  A vitaminok (A-, C-, E-, B12-vitamin), a 
folsav, a retinols, retinoid acids stb. valamint különbözô ét-
kezési szokások és HPV-fertôzés, CIN kapcsolatát sokan ta-

nulmányozták. Az eredmények eltérôk, vitathatatlan össze-
függést nem állapíthatunk meg, jóllehet az antioxidánsokat 
tartalmazó ételek föl te he tôen védenek a méhnyakráktól, a 
ví rus fer tô zés leküzdését elôsegítik.    

HORMONHATÁSOK  Az ösztrogének valószínûleg csökken-
tik a HPV-fertôzés kialakulását, maradandó fertôzésnél vi-
szont a nemi hormonok elôsegítik a rákelôzô állapotok, a 
méhnyakrák kifejlôdését (3).  

FOGAMZÁSGÁTLÓ TABLETTÁK ÉS AZ EGYEDÜLI PROGESZTERON 

ALKALMAZÁSA HPV-vel fertôzött nôknél a fogamzásgátlók 
tartós (több mint öt év) szedése jelentôsen (OR: 2,72; tíz 
évnél hosszabb szedésnél 4,48) növeli a méhnyakrák ki-
alakulásának veszélyét (4). Leginkább a CIN-méhnyakrák 
átalakulást viszik elôre. A veszély a csak progeszteront tar-
talmazó készítmények (progeszteron-injekció) adásánál is 
fennáll, de kisebb mértékben. Lehetséges magyarázat: az 
ösztrogének és a progeszteron is fokozza a HPV génjeinek 
(többek között az E2, E6 és E7) kifejezôdését, amely min-
den bizonnyal a progeszteron-jelfogókon (receptorokon) 
keresztül érvényesül, ámbár a hormonok a vírus-DNS-re 
közvetlenül is hatnak (1). A progeszteronnak elsôsorban a 
mirigyrákok képzôdésében van szerepe. A HPV-fertôzést a 
fogamzásgátló készítmények szedése nem segíti elô. 

VÉDÔGUMI (CONDOM) HASZNÁLATA  A korábbi vizsgála-
tokkal ellentétben a mostanság végzett tanulmányokban 
megállapították: a védô gumi rendszeres használata fokoz-
za a kis- és nagykockázatú HPV-k kiürülését, csökkenti a 
megmaradó fer tô zé sek veszélyét, a súlyos CIN kialakulá-
sát HPV-pozitív nôkben, gyorsítja a CIN visszafejlôdését 
(5-6). A HPV-fer tô zô dés sel szembeni védô hatását egyes 
megfigyelések, felmérések nem igazolták, aminek hátteré-
ben a szer zôk szerint egyéb körülményeknek lehet szerepe: 
a vé dô gu mit alkalmazók általában több kapcsolatuk van, a 
HPV nemcsak hüvelyi nemi érintkezés útján terjedhet (átvi-
tel kézzel, szájjal) stb. Az irodalmi adatok azonban ellent-
mondók. Nemrégiben közölt vizsgálati eredmények szerint 
– jóllehet ha nem is olyan mértékben, mint a HIV-nél – a con-
dom bizonyos mértékig véd a HPV-fer tô zé sek tôl is: azok 
a nôk, akiknek társai állandóan használták a vé dô gu mit, 
70%-kal ritkábban fer tô zôd tek (7), és véd a CIN3 és a méh-
nyak rák kal szemben is (8)). Még figyelemre méltóbb, hogy 
a nôk HPV-fertôzése és a CIN is gyorsabban és gyakrabban 
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fejlôdött vissza, ha a nemi társak rendszeresen használták a 
gumióvszert. 

SZÜLÉSEK SZÁMA, ÉLETKOR AZ ELSÔ SZÜLÉSKOR Az IARC-ta-
nulmány (4) szerint a hét vagy több gyermeket szült HPV-po-
zitív asszonyoknál a méhnyakrák (laphámrák) kép zô dé sé nek 
kockázata 3,8-szor (OR) nagyobb, mint a HPV-pozitív nem 
szült nôké. Az ICESCC is egyértelmû összefüggést állapított 
meg a szülések száma (RR szülésenként = 1.10) és a méh-
nyak rák között. Kétségtelenül nagyobb a méhnyakrák kiala-
kulásának kockázata a fiatal elsô szü lôk nél is (RR = 1.07). 
Valószínû magyarázat: mindkettô elô se gí ti az átmeneti sáv 
– a HPV-fertôzések helye – létrejöttét és hosszabb ide jû meg-
maradását. Ezt alátámasztja az is, hogy a szülések a méh nyak 
mirigyrákjának keletkezését fel te he tô en 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 fertôzés is valae-
melyest fokozza a súlyos CIN és a méhnyakrák veszélyét a 
HPV-vel fertôzött nôknél. Oka inkább a gyulladásos folya-
matokban, mint a korokozókban rejlik. A gyulladás ugyanis 
szabad gyökök képzôdésével és a genetikai egyensúly meg-
bomlásával társulhat. A chlamydia trachomatis fokozza a 
nagykockázatú HPV-k megmaradását is (9). A trichomonas 
vaginalis és HPV fertôzések közötti kapcsolatot nem igat-
zolták. A humán immunodeficiencia vírus (HIV-) fer tô zés-
ben – az immunrendszer tompult mûködése miatt – a CIN, 
méhnyakrák veszélye lényegesen nagyobb, mint a népes-
ségben általában.
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„Most még … a magyar a világ azon (nem nagyszámú) nyelvei közé tartozik, amelyeken minden 
tudományt mûvelni lehet. … Ha azonban a szaktudományok anyanyelven való mûvelését nem 
szorgalmazzuk, menthetetlenül a nagy tudományos világfolyam partjára sodródunk.”
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