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BEVEZETÉS  Az emberi (humán) papillomavírus (HPV) okozta 
fer tô zé sek világszerte a leggyakoribb nemi érintkezéssel ter-
je dô (STD) betegségek, a fejlett és a fejlôdô országokban is 
elterjedtek, az utóbbiakban a vezetô halálokoknak is egyike. 
HPV-vel a legtöbb nô élete folyamán legalább egyszer, rendre 
azonban többször is fertôzôdik. 

A MÉHNYAKBAN ELÔFORDULÓ HPV-DNS-EK ARÁNYA NEGATÍV 

SEJTKENETÛ NÔKNÉL  Több évet átfogó, világméretû tanulmá-
nyok metaelemzése szerint a szabályos sejtkenettel bíró nôk 
(sejtnegatív nôk) 10,4%-a fertôzött HPV-vel egyidejûleg, azaz 
a föld nôi lakosságának legkevesebb 10%-a (1). A fertôzöttség 
(pre va len cia) a fejlôdô országokban kifejezettebb (fejlett or-
szágok: 8,4; fejlôdô országok: 13,4%); az afrikai nôk 22,1%-a 
fer tô zött. Ijesztô adat. 

A sejtnegatív nôknél leggyakrabban a HPV16 okoz fertôzést, 
a fer tô zöt tek nek átlagosan 2,6%-ában mutatható ki a HPV16-
DNS. Az arány 3,5 (Észak Amerika) és 2,3% (Európa) között 
változik. Világméretekben a HPV16 után a HPV18 okozza a 
legtöbb fer tô zést, ám a gyakoriság földrészek szerint külön-
bözik: Európában, Közép és Dél Amerikában és Afrikában a 
HPV52 a második leggyakoribb HPV kórokozó – a HPV18 a 
harmadik –, míg a sorrend Ázsiában: HPV16, HPV52, HPV58, 
HPV18; Észak Amerikában: HPV16, HPV53, HPV52 és 
HPV18. Az elemzett esetekben a HPV16 kivételével a többi 
HPV-fajta elô for du lá si aránya hozzávetôlegesen 1%, a HPV45 
csak a kilencedik helyen van. (2).

A HPV-fertôzés a 25 évnél fiatalabbaknál a leggyakoribb (15-
45%-os fertôzöttség). Leginkább a tizenévesek fertôzöttek; ôk 
kerülnek a vírussal legtöbbször kapcsolatba, s immunvédekezé-
sük még nem alakult ki. A fiatalok fertôzöttsége egyértelmûen 
a nemi élettel függ össze. A 35 évnél idôsebbek fertôzöttségi 
aránya jóval kisebb (3-10%). A 45-50 évesek korcsoportjában 
ismét több a fertôzött a harminc-negyven évesekhez viszonyít-

va, de jóval ritkább, mint a fiatal lányoknál (3). A változóko-
rúak gyakoribb fertôzöttségének oka nem ismert, valószínûleg 
a gyakoribb válásokkal, a nemi társ váltásával magyarázható. 
Az a feltételezés, miszerint a HPV-fertôzés sokáig rejtve meg-
marad, s ebben a korban újra fellángol, nehezen bizonyítható. 
Érdekes jelenség, hogy a HPV-fertôzések ún. incidenciája és 
pre va len ciája, vagyis az új fertôzések és az egyidejûleg fennál-
ló fer tô zött ség elôfordulási jellemzôi meglehetôsen egyformák 
mindegyik korcsoportban. A változókori gyakoribb HPV-fer-
tô zött ség gel együtt ebben a korcsoportban a súlyos CIN és a 
méh nyak rák is gyakoribb. (4)

A MÉHNYAKBAN ELÔFORDULÓ HPV-DNS-EK ARÁNYA CERVICALIS 

INTRAEPITHELIALIS NEOPLASIA (CIN) ESETEIBEN  Az ún. nagykoc-
kázatú CIN, amelyet magyarul egyszerûen súlyos CIN-nek 
nevezhetünk, a CIN3-at, CIS-t (carcinoma in situ) és CIN2-t 
foglalja magába. A CIN2-esetek jelentôs része azonban nem 
te kint he tô súlyos elváltozásnak, gyakorta más, nem HPV-fer tô-
zés következménye, vagyis a CIN2-nek csak egy része rák elô-
zô elváltozás (5). 

A súlyos CIN-ben szenvedôknél a HPV-DNS elôfordulásának 
gyakorisága az irodalmi adatokban meglehetôsen eltér. Ennek 
oka nem tisztázott, az alkalmazott vizsgálómódszerek érzékeny-
sége és, hogy az adott módszer melyik HPV-fajta DNS-ének 
kimutatására képes, biztosan befolyásolja az eredményeket. 
Pontos százalékok ekként nem adhatók, csupán általános követ-
keztetésekre szorítkozhatunk. Összefoglalóan: súlyos CIN-ben 
85-95%-ban mutatható ki a HPV-DNS világszerte. A leggya-
koribb a HPV16, aránya 33 (Óceánia) és 52% (Európa) közötti, 
átlagosan 45,4%. Európában és Afrikában a HPV31 és -33 a 
második és harmadik leggyakrabban elôforduló HPV; Észak 
Amerikában a HPV6 és -18; Dél Amerikában a HPV58 és -18; 
Ázsiában a HPV58 és 52; míg Óceániában a HPV31 és 18. (6)

CIN2-ben sokkal több HPV-fajta mutatható ki, mint CIN3-ban, 
utalva a CIN2 sokféle eredetére (5). CIN2-ben a HPV-fajta 
kórjóslati jelentôsége is elmarad a CIN3-hoz viszonyítva (5).

A szövettanilag igazolt CIN1 elváltozásokból nem fejlôdött 
gyakrabban CIN3, mint az összehasonlító – CIN nélküli – cso-
portban (7). Ez is alátámasztja azt az álláspontot, miszerint a 
CIN1 nem tekinthetô rákelôzô állapotnak. 
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A MÉHNYAKBAN ELÔFORDULÓ HPV-DNS-EK ARÁNYA MÉH NYAK-

RÁK BAN  Az irodalmi adatok abban megegyeznek, hogy a méh-
nyak rákban a HPV-DNS gyakorlatilag mindig elôfordul (gya-
koriság 100%), jóllehet egyes tanulmányokban ennél valamivel 
kisebb százalékokról is olvashatunk. „HPV-negatív” méh nyak-
rá kok sejtmintáinak újból elvégzett vizsgálataiban rendre ki 
lehetett mutatni a HPV-DNS-t, vagyis a negatív eredmény nem 
volt valós (8). A HPV fajtáinak megoszlásában azonban már 
vannak eltérések, minden bizonnyal az alkalmazott vizsgáló és 
számítási módszerek miatt. Összegezve megállapítható, hogy 
a HPV16, majd a HPV18 a két legtöbbször elôforduló HPV a 
méh nyak rá kok ban az egész világon, ezek az esetek 70%-áért 
fe le lô sek. A harmadik-ötödik helyen, földrészek szerint némi-
leg váltakozva a HPV33, -45 és -31 található, kivéve Ázsiában, 
ahol a HPV58, -33, -52 a sorrend. (9)

A HPV-fajták elôfordulása a méhnyak mirigyrákjában, amely a 
méh nyak rá kok 16%-át teszi ki (10), némileg eltér: a leggyako-
ribb a HPV18, majd a HPV16. A HPV33 és -52 aránylag ritka, 
a többi nagykockázatú HPV-fajta a laphámrákkal összevetve 
viszont gyakoribb, különösen a HPV45.  

A HPV-FERTÔZÉSEK LEFOLYÁSA  A HPV-fertôzések 90%-a két 
éven belül megszûnik, szokásosan 6-12 hónap alatt. Amelyik 
fer tô zés két év után is fennáll, rendszerint még hosszú évekig 
megmarad (11). A nagykockázatú HPV-fajták fertôzései szo-
kásosan hosszabbak (13,5-15 hónap), mint amelyeket a kis-
kockázatúak okoznak (8-11 hónap) (12). A HPV16-fertôzések 
rendszerint tovább tartanak, mint a többi nagykockázatú HPV 
okozta fer tô zé sek. Minden bizonnyal ez az oka, hogy a leg-
több rák elô zô állapot és rák a HPV16-tal van kapcsolatban. 
A HPV18 okozta fertôzések is rendre sokáig megmaradnak. 
A vírusszám (viral load) és a többes HPV-fertôzöttség kórjós-
lati értéke nem egyértelmû, további vizsgálatok szükségesek.

A fent megadott adatok értékelésénél azonban vegyük figye-
lembe, hogy a fertôzések idôtartama, különösen a tartós (per-
sis tens) fer tô zé se ké, pontosan nem állapítható meg: túl sok és 
gyakori mintavételre lenne szükség, de a fertôzés kezdete még 
így is a homályban maradna. Ez az ún. left censoring, ami azt 
jelenti, hogy a fertôzôdés kezdetét nem észleljük.

A HPV-FERTÔZÉSEK ÉS A MÉHNYAKELVÁLTOZÁSOK KIALAKULÁ-

SÁNAK ARÁNYA  A molekuláris vizsgáló módszerekkel végzett 
tanulmányok szerint a nagykockázatú HPV-fertôzések egyhar-
madában keletkezik a kenetvizsgálattal kimutatható sejteltérés. 
Ez az arány a kiskockázatú HPV-knél egy a hathoz, vagyis csak 
minden hatodiknál található némi sejtelváltozás (13). Akiknél 
a vírusok száma (viral load) nagy, gyakoribb a sejtelváltozás, a 
súlyos CIN azonban csak a HPV16-fertôzésekben több.

Rozendaal és munkatársainak (14) megfigyelése szerint a nagy-
kockázatú HPV-vel fertôzött, sejtnegatív nôk 15-30%-ában 
alakul ki CIN2-3 négy éven belül. Khan és munkatársai (15) 
hasonló következtetésekre jutottak: a CIN3+ képzôdésének 

esélye sejtnegatív HPV16 és HPV18 hordozó nôknél 20% tíz 
éven belül. Ugyanez az arány más nagykockázatú HPV-fajták-
nál jóval kisebb, alig haladja meg a HPV-negatív nôk esélyeit.   

A rákelôzô állapot kialakulásának valószínûsége olyan nôknél, 
akik két egymás utáni alkalommal HPV-negatívak voltak, 0,73 
ún. 1000 nô-hónapra számítva. Ez az arány az ismételten kimu-
tatott HPV16, -18 eseteiben 8,6, vagyis tizenkétszer nagyobb 
volt (16).

Kiskockázatú HPV-vel fertôzötteknél a CIN2-3 kialakulása 
egészen kivételes (17).

A nagykockázatú HPV-re negatív ASC-US, LSIL esetekben a 
súlyos CIN kialakulásának valószínûsége csekély; a sejtkenet 
többnyire két éven belül szabályossá válik (17).

Egyazon HPV-fajta okozta LSIL-nek vagy ASC-US-nak véle-
ményezett sejtelváltozásoknál a súlyos CIN kialakulása ugyan-
olyan arányban fordult elô, utalva arra, hogy a kétféle sejtelté-
rés kórjóslati jelentôsége egyforma (18). 

MEGBESZÉLÉS  A népességi (epidemiológiai) tanulmányok ered-
ményeit a tervezett vizsgálatok formája, az alkalmazott vizsgáló 
(la bo ra tó riu mi) és statisztikai módszerek érzékenyen befolyá-
solják. A tanulmányok különbözôségeit az ún. meta elem zé sek-
kel igyekeznek áthidalni. Kétségtelen, hogy ezzel a számítással 
nagyon sok, az irodalomból összeszedett eset ele mez he tô ösz-
szegezve, például különbözô földrészekrôl származók, ami vi lág-
mé re tû összevetésekre is lehetôséget ad. Az egyes tanulmányok 
módszertani különbségeinek kiküszöbölésére azonban nem al-
kalmas. Az egységesen, sok ország bevonásával végzett, elô re-
te kin tô tanulmányok eredményei jóval egy ön te tûb bek, az efféle 
vizsgálatok azonban meglehetôsen nehezek, óhatatlanul hi ba le-
he tô sé ge ket is magukban rejtenek, és a vizsgált esetek száma is 
elmarad a metaelemzések esetszámától. A legvalósabb eredmé-
nyeket akkor kapjuk, ha mind a két féle tanulmányból vannak 
közlemények. Mindezek ellenére a népességi vizsgálatok adatai 
iránymutatóak, nem a teljesen pontos értékek a lényegesek, ha-
nem az irányzatok, már csak azért is, mert egyazon népességben 
a vizsgálat tárgyának elô for du lá sa idô rôl-idô re változhat.

Nehezíti a gyakoriság megítélését annak eldöntése, hogy a koráb-
ban már fer tô zöt tek és HPV-DNS-negatívvá váltaknál az ismé-
telten kimutatható HPV-DNS új fertôzôdés következménye vagy 
megmaradt, rejtett fertôzôdés kiújulása-e. Ha az utóbbit az új 
fertôzôdések közé soroljuk vagy fordítva, hamis értéket kapunk.  

A HPV-fertôzések terjedésére jellemzô, hogy gyakorlatilag az 
egész népességre kiterjed, és független az ún. fertôzést terjesztô 
csoportoktól, vagyis azoktól, akik nyakló nélkül váltogatják 
nemi társaikat. Az utóbbi csoportok más nemi érintkezéssel 
terjedô betegségeknél, például vérbaj, kankó, eléggé megha-
tározók. A HPV-fer tô zés az egyetlen kapcsolatban élôknél 
is kimutatható, ami megint arra utal, hogy a nemi viselkedés 
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sem befolyásolja lényegesen terjedését a közösségekben. Ezek 
a megfigyelések a HPV-védôoltás szempontjából jelentôsek, 
utalva arra, hogy csak az egész népesség beoltása vezethet a 
HPV-betegségek jelentôs csökkenéséhez. A védôoltás vonat-
kozásban a bevándorlók, alkalmi munkások szerepe is lénye-
ges: egyrészt, mert többségük fejlôdô országokból jön, ahol a 
HPV-fer tô zés jóval gyakoribb, másrészt nemi kapcsolatuk a 
helyi lakosokkal szokványos, vagyis terjesztik a fertôzést.

Az irodalmi adatok összevetésével megállapítható, hogy a 
HPV16 a legtöbbször elôforduló HPV a sejtnegatív nôknél, a 
CIN és a laphámrák eseteiben is; aránya a sejteltérést nem mu-
tató nôknél folyamatosan növekszik. A HPV16-ot a HPV18 
követi, amelyik azonban a mirigyrákokban a leggyakrabban 
fel fe dez he tô vírus. A HPV45 a sejtkenetnegatív esetekben rit-
ka, súlyos CIN-ben azonban 2,3, méhnyakrákban 4,6%-ban 
fordul elô (2). Ezzel ellentétben a HPV58 a szabályos sejtke-
nettel bíró nôknél és súlyos CIN-ben viszonylag gyakori, a 
méhnyak lap hám rák já ban csak elvétve mutatható ki. A mi-
rigyrákban a HPV18, -16 és -45 a három leggyakrabban ki-
mutatható vírusfajta, a laphámrákban a HPV16, -18, -33, -45, 

-31 és a HPV58.

A HPV16-DNS kimutathatóságának aránya (2-4% sejtnegatív 
nôk nél, 40-50% méhnyakrákban) egyértelmûen utal a HPV16 
rák kép zô dést kiváltó szerepére. Kisebb mértékben ugyan, de 
ugyanez vonatkoztatható a HPV18-ra és -45-re (ld. fent).

Ha az ún. második nemzedék HPV-védôoltás a HPV-fertôzések 
90%-át le akarja fedni, a HPV16, -18, -45, -31, -33, -52, -35 és 
-39 (Latin Amerikában), illetve -52 (Ázsiában) okozta fer tô zé-
sek ellen kell védelmet nyújtson.

A többes HPV-fertôzés a sejtnegatív nôknél és a CIN-ben sem 
kivételes. Klinikai jelentôsége még mindig tisztázatlan. Az sem 
világos, hogy az egyidejûleg fertôzô vírusok egyes fajtái között 
van-e kapcsolat, külön-külön fejtik ki hatásukat vagy közösen. 
Nagyon va ló szí nû, hogy a többes HPV-fertôzések egy részénél 
a kü lön bö zô HPV-DNS-ek egyidejû kimutatása vizsgálati hiba 
következménye, az ilyen esetek tehát valójában nem is többes 
fer tô zô dé sek. Nem szokatlan, hogy a méhnyak valamely el-
változásában CIN1 és CIN3 is kimutatható, de hogy ezek más-
más HPV-fajta okozta fertôzés következményei-e, még nem 
ismert. A gyakorlatban célszerû, ha az elváltozás kórjóslatát 
a többes fer tô zött ség tényétôl eltekintve, a kimutatott HPV-k 
egyes fajtái szerint, külön-külön ítéljük meg (19).

Az ún. megmaradó és az átmeneti fertôzés elkülönítése – mi-
lyen hosszú idô után tekinthetjük a fertôzést tartósnak, meg-
maradónak (persistens infection) – a gyakorlat szempontjából 
nagyon lényeges. A jelenlegi meghatározás, miszerint, ha a 
fer tô zés két év után is fennáll, tartósnak nevezzük, bizonyos 
mértékig önkényes és egyáltalán nem biztos, hogy a kétféle 
fer tô zés biológiai értelemben ekként megkülönböztethetô. Vá-
laszt esetleg további népességi tanulmányoktól remélhetünk. 
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