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ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK

Az emberi papillomavírus fertôzéseinek 
népességi gyakorisága – a HPVjárvány
BÔSZE PÉTER DR.

Fôvárosi szent István Kórház Nôgyógyászati Osztály, Budapest

BEVEZETÉS  A HPV okozta fertôzések elôfordulását világszer
te számos vizsgálat igyekezett felmérni. Ezeknek a népessé
gi (epi de mio ló giai) tanulmányoknak eredményeit a tervezett 
vizsgálatok formája, az alkalmazott vizsgáló (laboratóriumi) 
és statisztikai módszerek érzékenyen befolyásolják. A tanul
mányok kü lön bö zô sé ge it az ún. metaelemzésekkel igyekeznek 
áthidalni. Kétségtelen, hogy ezzel a számítással nagyon sok, az 
irodalomból összeszedett eset elemezhetô összegezve, például 
kü lön bö zô föld ré szek rôl származók, ami világméretû összeve
tésekre is lehetôséget ad. Az egyes tanulmányok módszertani 
különbségeinek kiküszöbölésére azonban nem alkalmas. Az 
egységesen, sok ország bevonásával végzett, elôretekintô tanul
mányok eredményei jóval egyöntetûbbek, az efféle vizsgálatok 
azonban meg le he tô sen nehezek, óhatatlanul hibalehetôségeket 
is magukban rejtenek, és a vizsgált esetek száma is elmarad a 
metaelemzések esetszámától. A legvalósabb eredményeket ak
kor kapjuk, ha mind a két féle tanulmányból vannak közlemé
nyek. Mindezek ellenére a népességi vizsgálatok adatai irány
mutatóak, nem a teljesen pontos értékek a lényegesek, hanem 
az irányzatok, már csak azért is, mert egyazon népességben a 
vizsgálat tárgyának elôfordulása idôrôlidôre változhat.

A HPVfertôzés szokásosan a HPVDNS kimutatásán alapszik. 
Ennek sokféle és nagyon eltérô módszereit alkalmazzák világ
szerte. A HPVDNS meghatározása csak meglévô fertôzésrôl 
tájékoztat, korábbi, már lezajlottakról nem. A HPVvel szem
ben termelôdött ellenanyagok utalnak be fe je zô dött fertôzésre, 
ám ellenanyag a szérumban kimutatható mennyiségben a 
fertôzötteknek csak alig több mint felében képzôdik (1).

A HPV-FERTÔZÉSEK NÉPESSÉGI GYAKORISÁGA  Az Egészségügyi 
Világszervezet (2) adatai szerint a nôk HPVfertôzôdésének 
va ló szí nû sé ge világméretekben 80%, a HPVfertôzések elô for

du lá sa, azaz a HPVfertôzöttség (prevalencia) pedig átlagosan 
~15%, de országonként eltérô: 1,6 és 25% között változik. Szá
mítások szerint az Egyesült Államokban hozzávetôlegesen 25 
millió 1450 éves nô fertôzött HPVvel (3), és évente több mint 
hat millió fer tô zô dik (1). 

A nemi életet kezdô nôknek legkevesebb fele – a nemi társak 
számával arányosan sokkal több – viszonylag rövid idô alatt (40
50%uk 23 éven belül) fertôzôdik, leggyakrabban a HPV16tal 
(45), az évenkénti fertôzési arány a fiatal nôknél 1015%, a 
védôgumit nem használó kapcsolatokban még több (6). A HPV
fer tô zött ség világszerte a 25 évnél fiatalabbaknál a leggyakoribb 
(2545%os fertôzöttség) (7). Leginkább a tizenévesek fer tô zôd
nek; ôk a legkevésbé ellenállók (az immunvédekezésük a HPV
vel szemben még nem alakult ki, a méhnyakon az átmeneti sáv 
[transformációs zóna], a HPVfertôzôdés helye, kiterjedt), és a 
nemi társaikat is gyakran váltják. Egységes a szer zôk vélemé
nye, hogy a HPVfertôzés a 25. életévtôl kezdve folyamatosan 
csökken, ámbár egyesek a fertôzöttség arányát a változáskorú 
nôknél átmenetileg ismételten valamivel nagyobbnak találták 
(8). A 3550 évesek fertôzöttsége között földrajzi eltérések van
nak: Afrika, Közép és Dél Amerika, Észak Amerika (~20%), 
Ázsia/Ausztrália, Dél és Észak Európa, KözépKelet (~15%) 
(7). Egyegy földrajzi területen belül is nagyok a különbségek: 
az arány az ún. nagy kockázatú vidékeken 5060%os is lehet, a 
különösen veszélyeztetetteknél (pl. örömlányok) még a 80%ot 
is meghaladhatja. Az 50 év felettiek korcsoportjában a legtöbb 
tanulmány szerint a HPVfer tô zô dés tovább csökken vagy vál
tozatlan, néhány szerzô azonban némileg nagyobb fertôzôdési 
gyakoriságról számolt be a harmincnegyven évesekhez viszo
nyítva, de az arány mindig jóval kisebb, mint a fiatal lányoknál 
(7, 9). A változókorúak esetleges gyakoribb fer tô zött sé gé nek 
oka nem ismert, való szí nû leg a gyakoribb válásokkal, a nemi 
társ váltásával, vagyis leginkább újra fer tô zô dés sel magyaráz
ható. Az a feltételezés, miszerint a HPVfer tô zés sokáig rejt
ve megmarad, s ebben a korban újra fellángol, lehetséges, de 
nem bizonyított. A változókori gyakoribb HPVfer tô zött ség gel 
együtt ebben a korcsoportban a súlyos CIN és a méh nyak rák 
is gyakoribb (10). Érdekes jelenség, hogy a HPVfertôzések 
ún. incidenciája és prevalenciája, vagyis az új fer tô zé sek és az 
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egyidejûleg fennálló fer tô zött ség elô for du lási jel lem zôi meg le
he tô sen egyformák mindegyik korcsoportban.

A járványtani vizsgálatok zöme egységesen, fiataloknál, közép
korúaknál és idôsebbeknél egyaránt, a HPV16ot találta a leg
gyakoribb HPVkórokozónak, amelyet a HPV18 követ. Némi 
eltérések kisebb földrajzi területen elôfordulnak, de nem szá
mot te vôk (7), hazánkban a HPV18 viszonylag ritkább.

A HPVfertôzések 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 
ter je dô betegségeknél, például vérbaj, kankó, eléggé megha
tározók. A HPVfertôzés az egyetlen kapcsolatban élôknél is 
kimutatható, ami megint arra utal, hogy terjedését a közössé
gekben lényegesen a nemi viselkedés sem befolyásolja. Ezek 
a megfigyelések a HPVvédôoltás szempontjából jelentôsek, 
utalva arra, hogy csak az egész társadalom beoltása vezethet 
a HPVbetegségek jelentôs csökkenéséhez. A védôoltás vonat
kozásban a bevándorlók, alkalmi munkások szerepe is lénye
ges: egyrészt, mert többségük fejlôdô országokból jön, ahol a 
HPVfer tô zés jóval gyakoribb, másrészt nemi kapcsolatuk a 
helyi lakosokkal szokványos, vagyis terjesztik a fertôzést.

A MÉHNYAKBAN ELÔFORDULÓ HPV-DNS-EK ARÁNYA NEGATÍV SEJT KE NE-

TÛ NÔKNÉL  Több évet átfogó, világméretû tanulmányok meta
elem zé se szerint azoknak a nôknek, akiknek sejt ke net vizs gá
la ta (rák szû rés) negatív (sejtnegatív nôk), 10,4%a fer tô zött 
HPVvel (11). A fer tô zött ség a fejlôdô országokban kifeje
zettebb (fejlett országok: 8,4%; fejlôdô országok: 13,4%; az 
afrikai nôk: 22,1%).

A sejtnegatív nôknél is 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 fertôzést, 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 
HPVfajta elô for du lá si aránya hozzávetôlegesen 1%, a HPV45 
csak a kilencedik helyen van. (12)

AZ EMBERI PAPILLOMAVÍRUS OKOZTA RÁKOK GYAKORISÁGA 

VILÁGSZERTE  Az irodalmi adatokat az IFCPC (International 
Federation of Cervical Pathology and Colposcopy) világkongo
resszusán Bosch (13) a következôkben foglalta össze:

Világméretekben 
• a méhnyakrák a nôk második leggyakoribb rákja (a nôk ösz

szes rákjának 15%a): évente hozzávetôlegesen 500 000 nô
ben alakul ki, és több mint 50%uk belehal a betegségbe; 

• megközelítôleg 40 000 szeméremtest és hüvelyrák fordul 
elô évente; 

• a végbélrák éves gyakorisága 100 000re tehetô (60%uk 
nôk ben fejlôdik ki); 

• a hímvesszôrákok száma évi 30 000; 
• a száj és garatüregi rákok gyakoriságát évi 400 000re be

csülik.

A méhnyakrák elôfordulását a felmérések leginkább az ún. age
standardized rate (ASR) szerint ismertetik, amely 100 000 nôre 
vonatkoztatott méhnyakrákot jelent. A méhnyakrákok 80%a a 
fej lô dô országokban fordul elô, ahol szervezett rákszûrés nincs. 
Különösen gyakori Latin Amerikában (ASR 35), a Karib szi
geteken (ASR 33), KözépAfrika országaiban (ASR 31), dél 
és délkelet Ázsiában (ASR 18). A legritkább (ASR 510) Eu
rópában (kivéve néhány keleteurópai országot), az Egyesült 
Államokban és Japánban, vagyis ahol a rákszûrés hatékony.

A föld lakosainak növekedésével a méhnyakrákok száma vár
hatóan nô, az arány az Egészségügyi Világszervezet felmérése 
szerint 40% 2020ra (56% a fejlôdô és 11% a fejlett országok
ban), és ha nem akadályozzuk meg, 2030ra évi egy millió méh
nyak rák kal számolhatunk.

A méhnyakrákban meghaltak megoszlása földrészenként válto
zik, az ötéves túlélés az Egyesült Államokban és Európában az 
összes méhnyakrákra számítva 6075%, a fejlôdô országokban 
50%nál is kevesebb (2040%). Miután a méhnyakrák legin
kább a fiatal nôk betegsége, az ún. életévveszteség (years of 
life lost) tetemes.

A méhnyakrák kialakulásának összesített valószínûsége (cumé
mulative risk) 65 éves korig a fejlôdô országokban 1,83%, a 
fejlettekben 0,8%, mutatva a megelôzés, a szûrés óriási je len
tô sé gét.

AZ EMBERI PAPILLOMAVÍRUS OKOZTA RÁKELÔZÔ ELVÁLTOZÁ-

SOK GYAKORISÁGA VILÁGSZERTE  A rákelôzô állapotok gya
koriságát körülményes felmérni, hiszen a betegség nem okoz 
tüneteket, csak a szûrésen résztvevôknél ismerjük fel. A CIN
ek javarésze is észrevétlenül visszafejlôdik, s mint a HPVfer
tô zé sek túlnyomó részében, a beteg nem is tud elváltozásáról. 
A rák elô zô állapotok népességi vonatkozásairól a fejlôdô or
szágokból szinte nincsenek is adataink. A fejlett országokban 
a CIN az ivarérett nôknél mindennapos, az Egyesült Államok
ban évente több mint egymillió nônél kórisméznek CIN1t és 
500 000nél súlyos CINt (CIN2+) (14).

ÖSSZEGZÉS  Az emberi papillomavírus okozta fer tô zés világ
szerte a leggyakoribb nemi érintkezéssel terjedô (STD) betegség, 
a fejlett és a fejlôdô országokban is elterjedt, az utóbbiakban 
a vezetô halálokoknak is egyike. A föld lakosságának fer tô zött
sége hozzávetôlegesen 20%. A legtöbb nô élete folyamán leg
alább egyszer, rendre azonban többször is fer tô zô dik egy vagy 
többféle HPVvel. A fertôzés a leggyakoribb a nemi élet kezde
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tén, az életkorral fokozatosan ritkább, egyes földrajzi területe
ken azonban a változókorúaknál átmenetileg megint gyakoribb.

Az irodalmi adatok összevetésével megállapítható, hogy a 
HPV16 a legtöbbször elôforduló HPV, a sejtnegatív nôknél is, s 
aránya folyamatosan növekszik. A HPV16ot a HPV18 követi, 
jóllehet földrajzi különbségek elôfordulnak. A HPV45 a sejtne
gatív nôknél ritka, a HPV58 viszont gyakori.

A HPV okozta betegségek is nagyon elterjedtek az egész vi
lágon, de leginkább a fejlôdô országokban. A legjelentôsebb 
HPVbetegség a rák és elôállapotaik, amelyek közül a méh
nyak rák a leggyakoribb. Ezek a rákok együttesen milliók éle
tét oltják ki, nem beszélve a szörnyû szenvedésrôl, emberek, 
családok, társadalmak tehertételérôl, a kezelés és egyéb költ sé
gek rôl. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a világban HPVjár
vány van, s a HPVk által okozott betegségek is világjárvány 
mé re tû ek. A járványokat a történelem folyamán végül mindig 
vé dô ol tá sok kal fékezték meg, s ez bizonyosan így lesz a HPV
fer tô zé sek kel is.
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ÔKET – AZOKAT
Berényi Mihály

„Intellectuals solve problems, geniuses prevent them” 
Albert Einstein

Az internet 1890szer találta meg ennek a híres mondatnak a magyar változatát: Az okos emberek megoldják a prob-
lémáikat, a zsenik pedig megelôzik ôket. Mit is mond ez a méltatlanul sokat idézett mondat? Találgatni fogok, mivel 
bizonytalan vagyok: Azt, hogy a zsenik megelôzik az okos embereket, vagyis sokkal gyorsabban megoldják a prob
lémáikat, mint az okosok? Míg az okosok a problémáik megoldásával szöszmötölnek, a zsenik elhúznak mellettük, 
könnyedén megelôzik ôket? Legkevésbé valószínû, de lehet, hogy a zsenik meg tudják elôzni a problémás helyzetek, 
ügyek kialakulását? Ez sem jó megoldás, ugyanis az idézet kizárólag ebben formában jelenthetné ezt: Az okos emberek 
megoldják a problémáikat, a zsenik pedig megelôzik azokat. Ezt a mondatot hiába kerestem a világhálón.

Mielôtt gondolkodás nélkül idézgetjük nagyjainkat – vagy angol mondatokat fordítunk magyarra –, meg kellene tanul
nunk az ôket és az azokat névmásokat a mi anyanyelvünk szabályai szerint használni az angol majmolása helyett.

Bôsze P
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