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A HPV-védôoltás

BEVEZETÉS  A HPV-oltások kétfélék: a HPV-fertôzést meggát-
ló, ún. védôoltások (HPV-védôoltás, prophylactic vaccines) és 
a gyógyító oltások (HPV-gyógyoltás, therapeutic vaccines). 
A védô ol tá so kat a fertôzés elôtt kell adni, míg a gyógyító oltá-
sokkal a már kialakult fertôzést/betegséget kezeljük. 

A védôoltásokkal immunizáljuk a szervezetet, azért, hogy, ami-
kor a baktérium/vírus bejut a szervezetbe, velük szemben azon-
nal és bôsé ge sen képezzen ellenanyagot (antitestet) (humoralis 
im mun válasz), sarkallja a sejtközvetített immunfolyamatokat 
(sejtes immun válasz), és így elpusztítsa a behatoló kóroko-
zókat, azaz megakadályozza vagy lényegesen mérsékelje a 
fertô zô dést. Az immunizálás olyan antigén beadása, amellyel 
szemben fajlagos, fertôzôdést gátló, ún. semlegesítô ellen-
anyagok (neutralising antibodies) képzôdnek. Ezek javarészt 
IgG1- (immun glo bu lin-G1) molekulák. Az oltóanyag tehát 
valamilyen anti gén bôl és vivôanyagból áll. Ehhez szokásosan 
tesznek adalékot (adjuvánst) is, amely így vagy úgy segíti az 
oltást, például javítja a felszívódást, fokozza az antigén hatását 
vagy az ellenanyag kép zô dé sét, tompítja az esetleges mellék-
hatásokat, tartósít stb. 

A gyógyító oltásokkal sejtes immunválaszt váltunk ki a már 
kialakult rákelôzô elváltozás (praecancerosis) vagy a rákbeteg-
ség gyógyítása céljából. 

Két gyógyszercég már kifejlesztette a HPV-védôoltást: a 
GlaxoSmithKline (GSK) két támadáspontú (HPV16 és HPV18) 
(Cervarix), míg a Merck & Co. Inc. négy támadáspontú (HPV6, 
HPV11, HPV16 és HPV18) (Gardasil) védôoltást állított elô. 

A védôoltásokkal ellentétben a gyógyító HPV-oltások még 
gyer mek ci pô ben járnak, gyakorlati alkalmazásuk a jövô ígérete. 

AZ EMBERI PAPILLOMAVÍRUS FERTÔZÉSEINEK, BETEGSÉGEINEK 

MEG ELÔ ZÉSI LEHETÔSÉGEI  A fertôzô betegségek megelôzésének 
fogalma többrétû: 

• a fertôzôdés kivédése;
• a betegség kialakulásának megakadályozása;
• a súlyos betegség elhárítása.

Az elsô kettôt elsôdleges, míg a harmadik formát másodlagos 
megelôzésnek nevezzük. 

A FERTÔZÔDÉS KIVÉDÉSE  A fertôzôdés kivédésével megakadályoz-
zuk, hogy a kórokozó a szervezetbe jusson. A HPV-fer tô zô dé-
sek nél ennek egyik legfontosabb módja a nemi élet szabályozá-

sa, a nemi életre vonatkozó kellô tájékoztatás (kevesebb nemi 
társ, a nemi élet késôbbi kezdése, fogamzásgátló módszerek 
stb.). A tájékoztatási kezdeményezések hatása az egész népes-
ségben hosszú idôt igényel, és nehezen, többnyire csak közvet-
ve mér he tô. Mégis nagyon fontos, mert a meggondoltabb nemi 
élet egymagában lényegesen mérsékli a HPV-fertôzéseket és 
a nem érintkezéssel terjedô más betegségeket, továbbá az ún. 
HPV-rák keletkezését. Sajnos a nôk javarésze e felôl is kevéssé 
tájékozott. 

A fogamzásgátló módszerek közöl a védôgumi használatának 
a jelentôsége, a korábbi ellentmondó vélemények után, ismét 
elôtérbe került: bizonyos hogy sokszor véd, sôt a HPV-fer tô-
zô dé sek kivédésének ez az egyik leghatékonyabb módszere 
(1. táblázat). 

A BETEGSÉG KIALAKULÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA  Ilyenkor a fer tô-
zést igyekszünk feltartóztatni, megakadályozni, hogy a fertôzött 
egyénben betegség alakuljon ki. A HPV-fertôzéseknél ennek 
leghatásosabb módszere a HPV-védoltás. De ebbe a fogalom-
körbe tartozik a rákelôzô elváltozások felismerése (rákszûrés), 
kezelése és ezzel a rákosodás folyamatának megakasztása. Ide 
sorolhatjuk még a fogamzásgátló tabletták szedésének abbaha-
gyását vagy mellôzését is: bizonyos ugyanis, hogy a fogamzás-
gátló hormonok elôsegítik a HPV-fertôzések kibontakozását, a 
HPV-betegségek kialakulását és súlyosbodását is (1. táblázat). 
Az utóbbi már a megelôzés lehetôségeinek harmadik fogalom-
körébe vág. 

A SÚLYOS BETEGSÉG ELHÁRÍTÁSA  Ennek jellegzetes példája a kez-
deti rák orvoslása: a betegség már kialakult ugyan, de nem en-
gedjük, hogy elôrehaladjon, gyógyíthatatlanná váljék. A kez-
deti méhnyakrákot rendszerint a rákszûréssel fedezzük fel; a 
rák szû rés tehát kettôs értelmezésû: a rákelôzô állapotok keze-
lésével gátoljuk a rákképzôdést, a rák korai felismerésével és 
gyógyításával viszont a betegség súlyosbodásának álljuk útját. 

A HPV-VÉDÔOLTÁS  A HPV-oltásról a Nôgyógyászati Onkológia 
hasábjain már jelent meg közlemény (1), ezért ebben az össze-
foglalóban elsôsorban az utóbbi évek adatait és az újabb tapasz-
talatokat tárgyalom, kiegészítve a gyökerek áttekintésével. 

TÖRTÉNELMI VISSZAPILLANTÁS 
A védôoltás ötlete egy angol falusi orvostól, Edward Jennertôl származik, aki a ha-
lálos himlôjárvány idején a fertôzéstôl úgy védett meg valakit, hogy megfertôzte 
ártalmatlan tehénvírussal. Tanulmányairól 1876-ban számolt be. A vakcináció 
elnevezés is tôle ered: a latin vacca (tehén), illetve a tehénhimlô latin nevébôl 
(vaccinia). A vakcináció magyarul védôoltást jelent, a vakcinálás pedig a védôoltás 
adását, beoltást, oltóanyaggal (vakcina) végzett immunizálást, védetté tevést. 
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A betegségeket kivédô oltások tehát több mint egy évszázaddal ezelôtt kezdôdtek, 
és fejlôdtek tudományosan megalapozott, nemzetközi szabványok szerint megfo-
galmazott napi gyakorlattá. Már sokféle baktérium és vírus ellen fejlesztettek ki ol-
tóanyagot, és gátolták meg az ilyen baktérium- és vírusfertôzéseket. A fejlett vagy 
fejlôdô országokban senki nem nô fel védôoltások nélkül, ennek köszönhetôen vi-
lágjárványokat okozó, emberek százezreit pusztító betegségek tûntek el többé-ke-
vésbé teljesen. 

A HPV elleni védôoltás két alapkérdése az volt, hogy kiváltha-
tó-e a szervezetben az elölt vírussal, illetôleg valamely vírus-
részecskével ellenanyag-képzôdés, és hogy ezek a semlegesítô 
ellenanyagok védenek-e a HPV-fertôzésektôl. A válasz mind-
ket tô re igen. 

• Már az ún. elsô szakasz (fázis-1) vizsgálatok egyértelmûen 
bizonyították, hogy a HPV-L1-oltóanyaggal – adalék hozzá-
adása nélkül is – az emberek egyöntetûen immunizálhatók, a 
szervezet temérdek HPV-t semlegesítô ellenanyag képzésé-
re sarkallható, valamint hogy az oltóanyag biztonságos, az 
oltások nem megterhelôk, a beoltottak könnyen elviselik. 
A be ve ze tô vizsgálatok tisztázták azt is, hogy megfelelô im-
munizáláshoz 20–100 μg VLP-L1-oltóanyagot kell adni, hat 
hónap alatt, három részletben.

• Az ellenanyagok védôhatásának bizonyítása Shope (2) állat-
kísérleteivel kezdôdött. Az ún. Shope-kísérlet és sok további 
kétségtelenül megmutatta, hogy az L1-fehérjét tartalmazó 
HPV-szerû részecskéket (HPV-L1-szerû részecskék; L1 
virus like particles, L1 VLP) izomba adva sajátos ellenanya-
gok ké pez he tôk, és ezek megvédenek a fertôzésektôl. Ebbôl 
következtettek arra, hogy a HPV-L1-szerû részecskék oltás-
ra alkalmazhatók. 

A papillomavírusok szigorúan fajlagosak: csak egy-egy fajta 
élôlényt fertôznek, ezért az emberi HPV-oltások kidolgozá-
sában az állatkísérleteket legfeljebb az alapelv és részleteinek 
feltárására végezhették. Így is történt: az állatkísérletek hosszú 
sora meggyôzte a kutatókat a HPV-részecskék biztonságáról, 
hatékonyságáról, de a védôoltás hatását az emberekre az embe-
reknél végzett vizsgálatokkal tisztázták.

ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK 

1. A védôoltások hatásosságát általában annak alapján ítéljük 
meg, hogy az adott betegség a beoltottaknál kialakul-e, és 
ha igen, milyen gyakran. Ezt az elvet a HPV-védôoltásoknál 
nem alkalmazhatjuk, hiszen egyetlen tanulmány sem választ-
hatja vizsgálata tárgyának a méhnyakrák kivédésének arányát, 
magától ér te tô dô erkölcsi okok miatt, és azért sem, mert a 
méhnyakrák kialakulása jól követhetô, az elôállapotok fel fe-
dez he tôk, gyógyíthatók, ekként a méhnyakrák kivédhetô. A ha-
tásosságot tehát más célpontok (endpoints) szerint mérhetjük. 
Ilyen lehet maga a HPV-fertôzôdés, a megmaradó (persistens) 
HPV-fer tô zés, a CIN, különösen a súlyos CIN és az AIS elô for-
du lá sa. A súlyos CIN-csoportba a szerzôk beleveszik a CIN2-t 
is (CIN2+), jóllehet a CIN2-elváltozások jelentôs hányada nem 
rák elô zô állapot. Ez óhatatlan hibaforrás, amelyet az eredmé-

nyek gyakorlati megítélésénél tartsunk szem elôtt. A CIN3 és 
az AIS közvetlen rákelôzô elváltozások; ezeket mindig kezel-
jük. Megállapodás szerint a szövettani vizsgálattal igazolt sú-
lyos rák elô zô állapotok elôfordulási arányát – rendre a nagy 
kockázatú HPV-DNS kimutatásával egyidejûleg – értékeljük a 
védô ol tás hatékonyságának a megállapítására. De hasznos tájé-
koztató a HPV-fertôzések, fôleg a megmaradó HPV-fertôzések 
gyakorisága is. 

2. A klinikai tanulmányoknak lényeges hiba le he tô sé ge a kö-
vetési idô hossza. Általános a hároméves követési idô, abból 
kiindulva, hogy a súlyos CIN a HPV-fer tô zés tôl számított 24 
hónapon belül már kialakul. Minden bizonnyal a CIN3-, CIS-
esetek bizonyos hányada azonban hosszabb idô alatt jön létre. 
Ez a hibaforrás azonban kizárható, mert négyösszetevôjû ol-
tással 5 éves, a két össze te vô jû oltással 9 éves követési idejû 
vizsgálatokat közöltek.

A HPV-VÉDÔOLTÁS ÖSSZETEVÔI  Mindegyik HPV-védôoltás három 
alkotórészbôl áll: az antigénbôl, az antigént vivô anyagból és 
az ún. adalékanyagból vagy -anyagokból. Az antigén és vivô-
anya ga összeépült, az adalék különálló, az oltóanyaghoz kevert 
alkotóelem. 

AZ ANTIGÉN  Állatkísérletek sorozatával a HPV-fehérjék mindegyi-
kével külön-külön és változó együttadásban kísérleteztek. Em-
bereken végzett kísérletes vizsgálatok követték ezeket, és csak-
hamar egyértelmûvé vált, hogy a védôoltások számára az L1- és 
bizonyos fokig az L2-burokfehérjék talán a legalkalmasabb anti-
gének. A jelenlegi védôoltásokba az L1-fehérjét építették be; ez 
a törzs fej lô dés ben leginkább megôrzôdött vírus fe hér je, ugyanak-
kor tartalmaz változó, egyes vírusokra jellegzetes részeket (an-
tigén-meghatározók) is, így fajlagos immu ni zá lás ra is kitû nô en 
alkalmazható. Az L1-fehérjék csak akkor képesek kiváltani el-
lenanyagok képzôdését, ha eredeti szerkezetük megtartott. 

A fertôzések elleni oltásoknál antigénként szokásosan az elölt vagy a legyengített 
vírusokat juttatjuk a szervezetbe. Ezeket a kórokozó tenyésztésével nyerik. A HPV-
oltásoknál ez a módszer nem alkalmazható, mert a HPV-k nem tenyészthetôk. 
Helyette a burokfehérjék képzésével állítják elô a HPV-L1-anti gé ne ket. Kide-
rült ugyanis, hogy bizonyos vivôanyagok, mint a rekombináns baculovírus vagy 
a gombák által kódolt L1-fehérjék az eredeti szerkezetüknek megfelelôen, azaz 
vírus sze rû en ren de zôd nek.

A VIVÔANYAG (VEKTOR)  A különbözô oltások a vivôanyagok soka-
ságát (rekombináns vakcinavírusok, DNS/adenovírusok, vírus-
sze rû részecskék stb.) hasznosítják. A HPV-védôoltásra az ún. 
vírus sze rû részecskéket (virus-like particles, VLPs) választot-
ták; ezek meg fe le lô nek bizonyultak, és a legbiztonságosabbnak 
is. A vírus sze rû részecskék, elektronmikroszkóppal is igazol-
hatóan, azonosak a vírus alkati és szerkezeti sajátságaival, csu-
pán DNS-ük nincs (DNA-free virus-like particles), ezért nem 
életképesek, nem fertôznek, ebbôl kifolyólag biztonsággal al-
kalmazhatók.

ADALÉKANYAGOK  A fehérjeantigént tartalmazó oltásokhoz, az 
immun vá lasz fokozására szokásosan kevernek valamilyen 
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adalékot (adjuváns), rendre egyfajta alumíniumsót (alumíni-
um-hidroxid/szulfát stb.). A négy támadáspontú védôoltásban 
(Silgard) az amorf alumínium-hidroxifoszfát-szulfát (AAHS) 
van; ezt évtizedek óta emberek millióinak adták a leg kü lön bö-
zôbb oltásokkal, és teljesen ártalmatlannak találták. A két táma-
dáspontú (Cervarix) készítmény az ún. AS04-adalékrendszert 
(3-deacylated monophosphoryl lipid [MPL] és aluminium-
hidroxid) tartalmazza. Az AS04 adalékot csak a kétösszetevôjû 
oltóanyag tartalmazza, hatásosabban növeli az immunválaszt, 
mint az alumíniumsók önmagában és nem káros. 

 
Az alumíniumsók serkentik az ellenanyagok és a Th2-sejtek képzôdését. Hogy mi-
ként – nem tudjuk pontosan. Valószínûleg az alumíniumsók kötik a vízoldékony 
antigént, amely attól csak lassan válik el. Ekként az oltás helyén az antigének na-
gyobb töménységben és hosszabban maradnak, következésképpen az antigén-be-
mutató sejtek számára jobban hozzáférhetôk. Az alumínium-hidroxid közvetlenül 
is sarkallja a macrophagok antigén-bemutatását, továbbá a TLR-en (toll like re-
ceptor) keresztül beindított antigén-bemutató sejtekben tevôsíti a kaszpáz-1-et, 
és növeli az IL18 és az IL1β képzôdését. Ezek az immunserkentôk, párososodva 
TLR gerjesztésével, azt eredményezik, hogy fôleg a T-sejt-függô ellenanyagválasz, 
min de nek elôtt az IgG1-termelôdés fokozódjon. Az alumíniumsók hatása között is 
van különbség: az alumínium-hidroxid negatív, az alumínium-foszfát pozitív, az 
AAHS pedig pozitív és negatív töltésû; a HPV16-L1-antigénhez az utóbbi kötôdik 
a legerôsebben. 

Az MPL egy TLR4-együttható (agonista). A TLR4 jellegzetes mintázatfelismerô 
jelfogó az antigén-bemutató, a faló- (phagocyta) stb. sejtek falában. Azonosít szá-
mos baktérium-antigént, így a lipopoliszaharidokat (LPS) is. A TLR4 a jel vi vô-
jé vel (ligand) kötôdve megváltoztatja a sejt mûködését: fokozódik az antigének 
bemutatása és a falósejtek tevékenysége, valamint immunserkentô, hatására gyul-
la dás kész te tô (proinflammatory) citokinek képzôdnek; ezek segítik a CD4+ Th2-
sejtek kialakulását, tehát a természetes immunitásban fontosak. Az MPL a Salmo-
nel la minnesota sejtfalából elôállított tisztított LTS, amely képes a TLR4-hez 
kapcsolódni, és így fokozza az immunrendszer mûködését. Az AS04-ben az MPL 
és az alu mi níum-hid roxid immunélénkítô hatása összeadódik, ezért fokozza kife-
jezettebben az immunválaszt, még akkor is, ha az oltóanyagban kevés antigén van. 

ÖSSZEGZÉS  Mindkét kifejlesztett védôoltás nagy tisztaságú L1-
fehérjébôl összetevôdô HPV-szerû részecskékbôl áll. 

A Cervarixban 20-20 μg HPV16/18-L1-részecske és AS04-
adalék (500 μg alumínium-hidroxid és 50 μg MPLA) van 
0,5 ml oltóanyagban. Az L1-fehérjét a baculovírus képezi. 
Az oltást három részben: 0, 1. és 6. hónapban adjuk izomba. 

A Silgardban 20/40/40/20 μg HPV6/11/16/18-L1-részecske és 
AAHS-adalék (225 μg) van 0,5 ml oltóanyagban. Az L1-fehér-
jét gomba (Saccharomyces cerevisiae) képezi. Az oltást három 
részben: 0, 2. és 6. hónapban adjuk izomba. 

Megjegyzés: A HPV-védôoltást a nemzetközi irodalomban a 
subunit vaccinae-nek is nevezik, utalva arra, hogy az oltás nem 
az egész vírust, hanem annak csak egy részét (L1-fehérje) tar-
talmazza. 

A HPV-VÉDÔOLTÁS HATÁSMÓDJA  A védôoltások mindegyikének 
hatékonysága két tényezôn alapszik: az ellenanyagok kép zô-
dé sén és az ún. immunemlékezésen (immunológiai memória, 
immune memory) (3. szövegtábla). Az utóbbi a tartós immun-

védekezés záloga. Lényege az emlékezô immunsejtek megma-
radása, cselekvôképességük megôrzése és jelenlétük a vérke-
ringésben. Bármelyik védôoltás csak akkor lehet eredményes 
és idôt álló, ha az oltóanyag antigénje tartós immunemlékezés 
és ellenanyag-képzôdés létrehozására alkalmas.

3. szövegtábla  Az immunemlékezés

Az immunemlékezés a sejtközvetített immunitással alakul ki, kulcsszereplôi 
a CD+ T-sejtek (3. szövegábra). Ennek folyamán az antigén hatására, az 
APC-sejtek segítségével keletkezett TH2-sejtek gerjesztik a B-sejteket, ame-
lyek bôl emlékezô B-sejtek és plazmasejtek képzôdnek. A kétféle sejt kelet-
kezését a Th2-sejteknek egyik különleges csoportja, a segítô Th-tüszôsejtek 
és a keletkezett citokinek befolyásolják. A citokinek fajtáját és mennyiségét 
a csont ve lô ben a különbözô sejtek kölcsönhatása módosítja. 

B-sejtek
A B-sejtek a csontvelôben, az ôs nyiroksejtekbôl folyamatosan kép zôd nek, 
állandó pusztulásukkal arányban. A csontvelôbôl a vér- és nyirokkerin-
gésbe jutnak, egy részük ezekben kering, többségük azonban a másodla-
gos nyirokszervek (nyirokcsomó, lép) tüszôiben várja, hogy valamelyik 
antigén hatására ger jesz tôd jék. A B-sejtek mindegyikének sejthártyáján 
jellegzetes immun glo bu lin van, amely egyetlen antigénnel kapcsolódik, és 
annak meg fe le lô en mintázódik. Ez a sejtfelszíni im mun glo bu lin (memb-
rán Ig, mIg) tehát kötô fe hér je (jelfogó); az angol irodalomban a „BCR” 
(membrane-bound B-cell receptor) betû szó val jelölik. Az mIg-molekulák 
változatossága határtalan; ez teszi le he tô vé, hogy a B-sejtek a szervezetbe 
került különbözô antigéneket szinte mind felismerjék. A B-sejten mindig 
csak egyetlen fajlagos mIg jön létre, és ezt a további osztódások alatt is 
szigorúan megôrzi, vagyis az egyetlen B-sejt bôl kialakult sejtvonalak (kló-
nok) mindegyik tagja ugyanazt az mIg-ét hordozza. 

A B-sejtek – ellentétben a T-sejtekkel – közvetlenül felismerni csak a 
térszerkezetüket is megtartott fehérjéket képesek, az ilyen azonban 
nagyon-nagyon ritka. Az antigén–B-sejt kapcsolódás szokásszerûen a 
sejtközvetített immunválaszként jön létre (3. szövegábra).

Az emlékezô B-sejtek zömében a lépben, de valószínûleg a szervezet 
más részeiben, például a hámszövetben is raktározódnak, és idôrôl idôre 
a keringésbe jutnak. Ha a fajlagos antigénnel ismét találkoznak (fer tô zô-
dés, újabb oltás) azonnal, robbanásszerûen sokasodnak, újabb emlékezô 
B-sejtek és plazmasejtek tömege keletkezik, miközben nagyon sok és 
igen hatékony ellenanyag képzôdik. Ez azért lehetséges, mer az emlé ke-
zô B-sejtek ismételt fertôzôdéskor már közvetlenül érintkeznek az anti-
génnel, azokkal szemben sokkal érzékenyebbek is; az antigént bemutató 
sejtekre és a Th-sejtekre tehát már nincs szükség. 

Plazmasejtek
A plazmasejtek közül elôször a gyenge hatású ellenanyagot elválasztó, 
rövid életû plazmasejtek keletkeznek a nyirokcsomókban és a lépben. 
A nyirokcsomók velôállományában ugyanakkor ún. hosszú életû plaz-
masejtek (long-lived plasma cells, LLPCs) is termelôdnek, ezek a csont-
ve lô be vándorolnak, és fészkekben (niches) tárolódnak. A hosszú életû 
plazmasejtek az antigén hatására már nem érzékenyek, és ameddig a 
csont ve lô ben vannak, folyamatosan elválasztanak kevés ellenanyagot. 
A kép zô dött ellenanyag azonos a plazmasejtté alakult B-sejt fajlagos 
mIg-jével. 

Az immunemlékezés végeredményben kétlépcsôs, a keringô ellenanyagokon 
és az emlékezô B-sejteken alapszik, de mindkettô az ellenanyagok hatásában 
nyilvánul meg. Az emlékezô B-sejtek formáját az antigén mennyisége, jel-
lege és erôs sége határozza meg, az immunemlékezet ekként antigénfüggô. 
Nem ismert részleteiben a kétféle folyamat szerepe az ismételt immunvá-
laszban, a fajlagos antigénnel való találkozáskor. A bizonyítékok egyre in-
kább való szí nû sí tik, hogy az ellenanyag-védelem kétféle szabályozás alatt 
áll. Az sem világos teljesen, hogy az immunemlékezés miként maradhat meg 
évtizedekig vagy akár az egész életen át.
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Az oltóanyag az izomból azonnal a nyirokcsomókba szívódik, 
és gyorsan beindítja a természetes és szerzett immunfolyama-
tokat is. Ekként tehát kiküszöböljük a HPV-knek a hámbeli 
fertôzéseknél alkalmazott, immunrendszert kijátszó módsze-
reit. A HPV-védôoltás mindkét immunrendszert kifejezetten 
serkenti a védekezés szempontjából, mégis a semlegesítô el-
lenanyag termelôdése a legjelentôsebb. 

 
Az izomba adott HPV-szerû részecskéket (L1-fehérjét) rögvest, az oltás hatásá-
ra ger jesz tô dött dendritikus sejtek veszik fel, és szállítják a nyirokcsomókba, el-
indítva a T-sejt-választ, a sejtközvetített immunfolyamatot. Az oltás csíramentes 
gyulladást idéz elô, ez serkenti a dendritikus sejteket. A HPV-szerû részecske ön-
magában is nagyon erôs immunhatású (immunogén), következésképpen az immun-
válasz is kifejezett, és gyorsan zajlik: sok emlékezô B-sejt és plazmasejt keletkezik, 
az ellen anyag-kép zô dés bôséges. 

Az elsô oltásnál az L1-fehérjék még az eredeti B-sejtekhez 
kötôd nek, és mintázzák azok felszíni mIg-jét. Ilyenkor többféle 
ellenanyag is képzôdik, amelyek változó erôsséggel kötôd nek 
az antigénhez. A második oltásnál már az átalakított, fajlagos 
B-sejtek kapcsolódnak az antigénhez, és csak az antigént erô-
sen kötôk (fajlagos B-sejtek) ôrzôdnek meg, a többi elpusztul. 
A harmadik oltás még fokozza és finomítja a kiválasztódásnak 
ezt a folyamatát; ennek eredményeként jóformán csak a HPV-
L1-t azonnal és szorosan megkötni képes emlékezô B-sejtek 
és a hosszú életû, nagyon hatásos, fajlagos ellenanyagot képzô 
plazmasejtek tartósodnak. 

A HPV-fertôzôdés kivédéséhez, a megmaradó HPV-fertôzés 
megakadályozásához az oltással immunizáltakban a HPV-t 
sem le ge sí tô ellenanyagoknak a nemi szervek nyálkahártyában 
is jelen kell lenniük, méghozzá jelentôs mennyiségben. A szé-
rumban ke rin gô ellenanyagok ugyanis nem képesek semle-
gesíteni a nemi szervek nyálkahártyáját (hámsejtjeit) fertôzô 
vírusokat. A nôi nemi szervek nyálkahártyáiba az ellenanyag-
molekulák a szérumból jutnak át, többé-kevésbé mennyiségará-
nyosan, vagyis a szérum-ellenanyagszintbôl következtethetünk 
a nemi szervek nyálkahártyáiban lévô ellenanyag mennyiségére. 

A HPV-k a sejten kívül csak a fertôzôdéskor és a fertôzött sejtek 
szétesésekor vannak. A védôoltás hatására keletkezô fajlagos 
ellenanyagok csak ezeket a HPV-ket támadhatják meg, a sejt-
ben lévô vírusokat nem. Pontosan még nem ismerjük, hogy a 
HPV-ellenanyagok miként akadályozzák meg a vírusok sejtbe 
jutását. A legújabb kutatások kétféle folyamatot ismertek fel: 

• az ellenanyagok minden bizonnyal gátolják az alap hár tya-
sej tek vírust megkötô jelfogóit és ekként a HPV-k kötô dését 
a csupasszá vált alaphártya sejtjeihez;

• egyidejûleg az alaphártyasejtekhez kapcsolódott, alakját 
megváltoztató HPV-burokhoz is kötôdnek, így tartóztatják 
fel a HPV-k hámsejtekbe jutását (3). 

A HPV-jelfogó kapcsolódásának megakadályozásához több 
ellenanyag szükséges, mint a vírusok sejtbe jutásának (burok-
kö tô dés) gátlásához. 

ELLENANYAG-KÉPZÔDÉS  Már a legelsô oltást követôen sok HPV-
L1-ellenanyag képzôdik, mennyiségük a szérumban lényege-
sen több, mint a természetes HPV-fertôzések után. Ennek oka 
az utóbbiak természetében rejlik: Az alapsejtekbe jutott víru-
sok, miután lényegesen nem befolyásolják azok mûködését, 
a sejtekben úgymond „elbújhatnak az immunrendszer elôl”. 
Nem okoznak az immunrendszert sarkalló gyulladást sem, 
ennek következtében a méhnyak antigén-bemutató sejtjei-
nek (Langer hans-sejtek, macrophagok) mûködése is gyenge. 
A szétesett sejtekbôl kiszabaduló vírusok azonnal újabb sej-
tekbe hatolnak, vagyis az immunsejtekkel csak a hámsejteknél 
érintkeznek. Ilyenformán a vírusantigének nem vagy alig jut-
nak a nyirok ke rin gés be és a nyirokcsomókba, az immunfolya-
matok keletkezésének helyére. Mindazonáltal a szervezetben 
a HPV-fer tô zé sek nél mégis kialakul immunválasz, képzôdik 
ellenanyag, de ez jóval visszafogottabb. 

Az izomba fecskendezett HPV-szerû részecskék viszont azon-
nal bekerülnek a vér-nyirok keringésbe, kifejezett kapcsolatba 
lépnek az immunsejtekkel, következésképpen számottevô el-
lenanyag gyakorlatilag mindenkinél termelôdik: az ellenanyag-
negatívak mind pozitívvá válnak (seroconversion). 

Az ellenanyagszint mindegyik oltás után tetemesen emelkedik, 
akár több mint százszorosan is meghaladja a HPV-fertôzést 
köve tô ellenanyag-képzôdés mértékét. Egy-két hónappal a 
harmadik oltás után éri el a legmagasabb értéket (csúcsérték), 
majd folyamatosan csökken 1–2 évig, és szokásosan alacso-
nyabb, de az eredeti értékekhez viszonyítva még mindig leg-
alább tízszer magasabb szinten állandósul, legalábbis AS04-t 
tartalmazó oltásokat köve tôen. A csak alumíniumsóval kiegé-
szített oltások után csupán a HPV16-ot semlegesítô antitestek 
szintje marad ezen a szinten, a HPV18, -11, -6 szérumszintje 
lecsökken, legtöbbször a HPV-fertôzôdést követô értékekre (4). 

 
Az ellenanyagok mennyiségének alakulása tükrözi a plazmasejtek képzôdését és 
mûkö dését. Az oltásokat követôen, sok, ám zömében rövid életû plazmasejt alakul, 
és termel ellenanyagot. Egyúttal azonban létrejönnek hosszú életû plazmasejtek is, 
az oltások ismétlésével több és több, ezek többsége el is jut és tárolódik a csont ve-
lô ben, miközben folyamatosan képeznek ellenanyagot, és így biztosítják a szérum 
állandósult ellenanyagszintjét. 

Ismételt antigénhatásra (HPV-fertôzôdés) az ellenanyagszint 
hirtelen megugrik, akár a csúcsértéknél is magasabbra, utalva 
a plazmasejtek sokaságának újraképzôdésére, az immunemlé-
kezés megôrzésére, azaz az oltás tartós védôhatására. A HPV-
védô ol tás már véd az elsô adag beadását követôen is, mivel 
azonnal és jelentôs mennyiségben képzôdnek a semlegesítô 
ellenanyagok; ez a három részlet beadása alatti (hat hónap) 
esetleges HPV-fertôzôdések kivédése szempontjából lényeges. 

Mivel a HPV-oltás 7–8 éve kezdôdött, a követési ideje is 
leghosszabb 8 év. Ez alatt a beoltottak csaknem mindegyike 
ellenanyag-pozitív maradt. A 7–8 éves megfigyelési idôbôl 
évtizedekre elôre nem következtethetünk, de az ellenanyag 
szérumszintjeinek alakulása alapján végzett számítási módsze-
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rekkel arra az eredményre jutottak, hogy például a kéttámadá-
sú védô ol tá sok hatására még 50 év után is mérhetô ellenanyag 
lesz a szérumban (5). 

Nagyritkán elôfordult, hogy évekkel az oltás után az ellen-
anyag mennyisége a szérumban lecsökkent az eredeti szintre 
vagy éppen a mérésküszöb alá, ám ezeknél a nôknél is megma-
radt a védôhatás (6–7). 

Az ellenanyagszint a kora tizenéveseknél (9–15 év) a legma-
gasabb, a fiatalabbaknál általában több semlegesítô ellenanyag 
kép zô dik, mint az idôsebbeknél. Megfigyelték azt is, hogy a 
szérumszint a 9–11 éves életkorban nem változik, a 12–13. 
életévben – a serdülés kora – ellenben meredeken esik (8). 

AZ EMLÉKEZÔ B-SEJTEK KÉPZÔDÉSE  Az ASO4-et tartalmazó HPV-
oltásoknál nemcsak az ellenanyagok szérumszintje nagyobb lé-
nyegesen, és marad emelkedett tartósabban a csak alumínium-
hidroxi dot tartalmazó oltásokkal összehasonlítva, hanem 
az emlé ke zô B-sejtek képzôdése is alapvetôen fokozottabb. 
A Cervarix adásakor az emlékezô B-sejtek a szérumban is talál-
hatók, legtöbb a harmadik oltás után (9). Ebbôl is látszik, hogy 
a HPV-védô ol tás hathatósan fokozza mind a két immunválaszt. 

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK  A kétféle védôoltás (Cervarix, 
Gardasil) im mun ha tását 18–45 éveseknél hasonlították össze 
véletlenbeválasztásos vizsgálatban, és az eredményeket korcso-
portok szerint értékelték (10). Mérték a szérum és a méh nyak-
nyák ellenanyagszintjét és az emlé ke zô B-sejt mennyiségét hét 
hónappal az elsô oltást kö ve tô en. Az ellenanyag-negatív nôk 
két kivétellel (27, 35 éves nô a Gardasil-csoportban) ellen-
anyag-pozitívak lettek; a szérumátváltozás (szero kon ver zió) 
aránya 98% volt. A HPV16-ot sem le ge sí tô ellenanyag szérum-
szintje a Cervarix-csoportban, mindegyik korosztályban átlago-
san 2,3–4,8-szor volt nagyobb, a HPV18-é pedig 6,8–9,1-szer. 
A szerzôk összegezve megállapítják, hogy a Cervarix minden 
esetben, a kortól és a korábbi HPV-fer tô zô dés elô for du lá sá tól 
függetlenül, erô seb ben serkentette az ellenanyag-képzôdést, 
mint a Gardasil. Ugyanezt figyelték meg a méhnyakváladékban 
lévô ellenanyagokra és a kerin gô emlé ke zô B-sejtekre vonat-
kozóan is. A különbség hátterében az AS04-adalék immunvá-
laszt tetézô hatása áll. Nem tudjuk a fokozottabb immunválasz 
jelentôségét, de jó okkal fel té te lez he tô, hogy az immunvédeke-
zés évtizedek távlatában tartósabb lesz a Cervarix-oltást kapók-
nál. Ezt eldönteni azonban a jövô vizsgálatai fogják. 
 
Megjegyzés: az irodalmi adatok elemzésekor, az ellenanyagszintek összeveté-
sénél feltétlenül számításba kell venni a különbözô vizsgálatokban alkalmazott 
módszereket is, mert nem szabványosítottak. A különbözô mérôeljárások (ELISA, 
Luminex-assay stb.) nem ugyanazt az ellenanyagot mérik, következésképpen ered-
ményeik sem vet he tôk össze. 

ÖSSZEGEZÉS  A HPV-oltás védôhatásának leginkább meghatározó 
eleme, minden bizonnyal, a semlegesítô ellenanyag; hatásának 
erôs sé ge és tartóssága egyenes arányban van az ellenanyagok 
szérumban lévô mennyiségével. Mindamellett tisztázatlan az a 

legkisebb ellenanyagszint, amely még véd, illetôleg az hogy az 
ellenanyag-negatív (szeronegatív) egyéneknél miként érvénye-
sül a védô ha tás. Feltételezhetô, hogy az utóbbiak szérumában 
mégiscsak van sem le ge sí tô ellenanyag, de ez nem mutatható ki 
a vizsgáló módszerekkel. 

A védelem tartóssága és hathatós bevetése ismételt fertôzôdéskor 
az immunemlékezéstôl függ; ez az emlékezô B-sejtekre és a 
hosszú életû plazmasejtekre alapozott. Az elôbbiek a lépben és 
más nyirokszövetekben, az utóbbiak a csontvelôben teleped-
nek meg. 

KERESZTVÉDELEM  A keresztvédelem olyan immunválasz, amely 
nemcsak az oltóanyagban lévô, hanem más HPV-k fertôzéseitôl 
is véd. Ebben is a semlegesítô ellenanyagok és az emlékezô 
B-sejtek vesznek részt. 

A HPV-fertôzôdésekben csaknem kizárólag fajlagos – csak az 
adott HPV-vel szemben hatásos – ellenanyag termelôdik. Ezzel 
szemben az oltásra keletkezô ellenanyagok szokásosan többfé-
lék, mivel a beadott L1-fehérjék többféle antigén-meghatározót 
hordoznak, az immunrendszer pedig ezek majd mindegyikével 
szemben képez B-sejteket, plazmasejteket, azok meg ellen-
anyagot, vélhetôleg a fokozott immunválasz következtében. 
A vírusrészecskék hatására tehát különbözô B-sejt-népességek 
(polyclonal response) és semlegesítô ellenanyagok alakulnak ki. 

Az L1-fehérjék antigén-meghatározóinak immunserkentô hatá-
sa különbözô; egy-kettô közülük kiemelkedôen hatásos, ezeket 
nevezzük immunodominant, magyarul immunirányító antigé-
neknek. Az immunirányító antigének fokozzák legerôsebben 
a B-sejtek képzôdését – a B-sejt-halmazokban ezek vannak a 
legtöbben –, és mindig fajtaazonos ellenanyagot mintáznak. 
Az L1-molekulák gyengébb antigénjeire keletkezô B-sejtek 
(B-sejt-alnépesség [szubpopuláció]) és ellenanyagok között 
vannak más (nonvaccine type) HPV-knek az L1-fehérjéin je-
len lévô antigén-meghatározókkal kapcsolatba lépôk is. Így 
jön létre a keresztvédelem. Ez utóbbi ellenanyagoknak a meny-
nyisége a szérumban egy-két nagyságrenddel kevesebb, mint a 
fajtaazonos ellenanyagoké. Következésképpen a keresztvéde-
lem is elmarad a fajlagostól. 

Közös (a törzsfejlôdésben megôrzött) antigén-meghatározók 
az egymáshoz közeli, úgymond az „egy HPV-családba” tar-
tozó HPV-k L1-fehérjéin találhatók, ezért a keresztvédelem 
is jószerivel csak az oltásban lévô (vaccine-matched HPV. 
vaccine type) HPV-hez közeli HPV-kre terjed ki. Ilyen közeli 
antigének találhatók a HPV16-on és -31-en vagy a HPV18-
on és -45-ön stb. Az oltásban nem lévô HPV-ket semlegesítô 
ellenanyagokat az angol nyelvû irodalomban cross-reactive, 
cross-neutralizing antibodies kifejezésekkel jelölik, magyarul 
a keresztellenanyagok megnevezést használhatjuk. 

A keresztvédelem mértéke egyénenként változhat, mert az el-
lenanyag képzôdését az egyén immunrendszere (például a fô 
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hiszto kompa ti bi li tási együttes formája, haplotípusa) is befolyá-
solja. Az is elôfordulhat, hogy egyáltalán nem jön létre kereszt-
védelem. 

Ellentétben az oltással, a HPV-fertôzéseknél az immunválasz 
annyira csekély, hogy csupán az immunirányító antigén-meg-
határozók hatása érvényesül, legalábbis a szérumban csak az 
azokra fajlagos ellenanyagok mutathatók ki; ezért nincs ke-
resztvédelem. 

Hasonlóan a fajlagos immunvédelemhez, a sejtközvetített 
immunfolyamatok a keresztvédelemben is közvetlenül, tehát 
nemcsak az ellenanyagokon keresztül vesznek részt. Ennek 
hátterében szintén a közeli HPV-k L1-fehérjéin lévô azonos 
(megôrzôdött), sejtközvetített immunfolyamatokat, például 
CD8+ T-sejtes választ kiváltó antigén-meghatározók állnak. 
 
Megjegyzések: A semlegesítô ellenanyagok hatásmódjuk szerint kétfélék lehetnek: 
többféle HPV-fajtát egyformán vagy egyfélét erôsen, más fajtákat csak alig vagy 
egyáltalán nem semlegesítô ellenanyagok (11). 

Többnyire az ún. szerkezeti (conformational) antigén-meghatározók váltanak ki 
ellenanyag-képzôdést, mivel a T-sejtek nem a bennük lévô atomok szerint, hanem 
azok térbeli elhelyezkedése alapján ismerik fel ezeket. Rendszerint az ún. lineáris 
epi to pok indítják el a sejtközvetített, így a CD8+ T-sejt-választ; ilyenkor a T-sejtek 
az antigént képezô atomokat vagy azok egy részét azonosítják, térbeli szer ke ze-
tük tôl függetlenül. 

A keresztvédelemrôl a két és négy támadáspontú oltásoknál is be-
számoltak. Összesítve megállapítható, hogy a védôoltás csökkentet-
te a HPV31 és -45 okozta CIN/AIS kialakulását 50%-kal, a HPV33, 

-52 és -58-fertôzésekkel összefüggôket 30%-kal, jóllehet az adatok 
eléggé szórtak, fôleg az oltás fajtája szerint. A négy támadáspon-
tú oltásoknál, a HPV31 és -45 által okozott elváltozásokat együtt 
elemezve 40%-os védelmet, a HPV31, -33, -45, -52, -58 okozta 
szövetátalakulások együttesével szemben 25%-os védelmet állapí-
tottak meg. Statisztikailag szignifikáns védelem (46,2%) azonban 
csak a HPV31-gyel szemben alakult ki (12). A keresztvédelem az 
AS04-et tartalmazó oltásoknál mindig kifejezettebb volt (11). LSIL 
miatt beutalt, 15–25 éves, HPV16/18-DNS- és ellenanyag-negatív 
nô vizsgálata szerint az oltás a HPV16, -18, -31, -33, -45 és -51 ál-
tal együtt okozott CIN2+-elváltozásoktól lényegesen (statisztikai-
lag szignifikánsan), a HPV16/18-cal és a HPV31/45-tel kapcsolódó 
be teg sé gek tôl pedig teljesen megóv (13). A HPV31, -33, -45, -52 
és -58 fer tô zô dé se ket együtt elemezve ~70%-osnak találták a vé-
delmet. Romanowski (13) a HPV-fajtákat figyelmen kívül hagyva 
is értékelték a CIN3 kivédésére vonatkozó adatokat. Megállapítot-
ták, hogy a két össze te vô jû védô ol tás 93,2%-ban megakadályozta a 
CIN3 keletkezését, ami a keresztvédelem hatékonyságát bizonyítja. 
Ezekben az esetekben ugyanis a HPV16/18 okozta fertô zé sek ará-
nya legfeljebb 60–70% lehetett. A négy össze te vô jû védô ol tás csak 
43%-ban volt hatásos a CIN3 kivédésében. A szer zôk arra is felfi-
gyeltek, hogy az AS04-t tartalmazó oltást kapottaknál 33%-kkal 
ritkábban kellett méh nyak mû té tet végezni.

A jövô védôoltásainak egyik legfontosabb célja, hogy, ameny-
nyire csak lehet, megvédjen mind a 20 veszélyes HPV, de leg-

alábbis a HPV16-on és 18-on kívül a HPV31, -33, -35, -45, -52 
és -58 általi fer tô zés tôl (14). Az ún. második nemzedékû védô-
ol tá sok egyik fajtája tartalmazza az L2-fehérjét is, amellyel az 
ellenanyag-kép zô dés jóval szerényebb, de sokrétûbb: számos 
más HPV-fajtával szemben is keletkezik ellenanyag, ezért bi-
zonyára kiterjedtebb lesz a keresztvédelem is, mint az L1-anti-
génnél. Mások a DNS-alapú oltóanyagon dolgoznak; ez olyan 
módosított DNS-szakasz alkalmazása, amely több HPV-fajtára 
fajlagos L1-fehérjét kódol. A klinikai vizsgálatokig még hosz-
szú az út: a legnagyobb nehézség az oltások enyhe immunizáló 
képessége. 

A RÁKELÔZÔ ELVÁLTOZÁSOK ÉS A RÁK KELETKEZÉSÉNEK MEGAKADÁLYO-

ZÁSA  Már az elsô-harmadik szakasz (fázis 1–3), majd a vélet-
lenbeválasztásos vizsgálatok sokasága is igazolta a HPV-oltás 
védô ha tá sát. Ezek többségét korábban részletesen ismertettem 
(1), az alábbiakban csak összesítések és az elmúlt években köz-
readott tanulmányok tárgyalására szorítkozom. 

A PATRICIA-nak nevezett vizsgálatban a két támadáspon-
tú oltást alkalmazták. Végsô elemzés szerint ez a védôoltás 
kivédte a 15–25 éves lányoknál a HPV16/18 okozta CIN2-t 
97,7%-ban, a CIN3-at pedig 100%-ban, vagyis hatásos volt a 
már nemi életet élôknél is (). 

Stanley (9) foglalta össze az utóbbi évek véletlenbeválasztásos 
vizsgálatainak eredményeit, és megállapította, hogy a négy tá-
madáspontú oltás véletlenbeválasztásos vizsgálatainak össze-
sített (20 583 nô, négyéves követési idô) eredménye szerint ez 
az oltás is közel 100%-ban kivédi a HPV16/18 okozta CIN- és 
AIS-elváltozásokat. 

Elsôként Kautsky és munkatársai (16) bizonyították az oltás 
alkalmazhatóságát 2002-ben. A szerzôk véletlenbeválasztásos, 
ket tôs vak, álgyógyszerrel (placebóval) ellenôrzött, HPV16-L1-
vizsgálatról (egy támadáspontú oltás) számoltak be. A kísérlet-
ben 2392 önként vállalkozó, HPV16-negatív, 16–23 éves nô 
vett részt. Csak az ellenôrzô – oltást nem kapott nôk – csoport-
jában alakult ki HPV16-fertôzés és CIN: az oltás tehát 100%-os 
biztonsággal kivédte a HPV16-fertôzést. Ebben a sorozatban is 
meg erô sí tet ték az oltások nagymérvû immunogenitását és biz-
tonságát. A tanulmányt folytatták 8,5 évvel az elsô oltást kö ve-
tôen 290 részt ve vô bevonásával. Az oltottak között nem alakult 
ki egyetlen CIN sem.

A VÉDÔHATÁS IDÔTARTAMA  Erre nem adhatunk igazi választ, hi-
szen a HPV-védôoltás alkalmazása csupán szûk évtizedre nyú-
lik vissza. Ismeretes, hogy a védôoltások idôtartama változó: a 
hepatitis-B elleni oltás például még 20 év múlva is véd, ugyan-
akkor a DTP-oltásnál már 5–10 év után emlékeztetô oltást kell 
adni. Bizonyos, hogy a kétösszetevôjû oltóanyag több mint 6 
éven át, a négy össze te vô jû 5 éven át véd a HPV16/18 fajtához 
köt he tô méh nyak elváltozások ellen. Hogy ez a további évek 
múltával is így lesz-e, a jövô kérdése; számítási minták való szí-
nû sí te nek legalább 20 évig tartó védettséget (13). Egyszerûbb 
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lenne képet alkotni a védettségrôl, ha ismernénk védettséget 
jelzô immunmutatót, ám ilyet még nem azonosítottak. 

A hatékony ellenanyag-képzôdés messzemenôen a B-sejtek em-
lékezésének megmaradásától függ (3. szövegtábla), ezt azonban 
nem tudjuk közvetlenül vizsgálni. Kétségtelen, hogy a HPV-szerû 
részecskék hathatósan serkentik az emlékezô B-sejtek keletkezé-
sét, ez pedig arányos az emlékezés idôtartamával. A hosszú ideig 
tartó védelem tehát elméletileg is nagyon való szí nû. 

Felderítetlen, hogy az oltást követô HPV-fertôzés fokozza-e 
a védettséget, tartható-e „természetes emlékeztetô oltásnak”. 
Az a megfigyelés, miszerint a HPV-fertôzés után az ellenanya-
gok még tíz év múltával is kimutathatók, nagyon is erôsíti 
ennek a lehe tô sé gét. Az emlékeztetô oltás szükségessége sem 
tisztázott, erre a beoltottak további követése adhat választ. 

MELLÉKHATÁSOK, SZÖVÔDMÉNYEK  A HPV-védô ol tá sok nak nincs 
je len tôs mellékhatásuk, alkalmanként elôfordul túlérzékeny-
ség. Egy-két halálesetrôl a Gardasil adásakor ugyan hírt adtak, 
de a részletes vizsgálatok kiderítették, hogy ezeket nem az ol-
tás okozta. Általános tünetként keletkezhet hôemelkedés, láz, 
leginkább mégis az oltás beadásának helyén fordul elô átme-
neti bôr pír, az oltás helyén fájdalom, duzzanat, esetleg vizenyô, 
amelyhez alkalmanként bevérzés is társulhat. A Cervarix al-
kalmazásakor valamivel gyakoribbak a helyi szövôdmények; 
minden bizonnyal az AS04 járulékos hatása miatt (10). A HPV-
védô ol tá sok súlyos mellékhatásáról vajmi ritkán számoltak be, 
és mivel az oltóanyag nem tartalmaz fertôzôképes vírust, nem 
okozhat HPV-betegséget. 

SZÛRÉS A beoltottakat rendszeres szûrése elengedhetetlen, rész-
ben mert kialakulhat súlyos elváltozás az oltás alatt már meg-
lé vô vagy a védôoltással nem semlegesíthetô HPV-fajta okozta 
fer tô zés bôl; és erre több példa is van. Másrészt nem ismerjük 
pontosan a védôoltás hatásának idôtartamát sem, így elô for dul-
hat, hogy évekkel/évtizedekkel az oltás után a HPV16/18 újra 
fer tôz het. Amíg elegendô tapasztalatunk nem lesz a védô ol tás sal, 
addig nem szabad változtatni a szokásos szû rési gyakorlaton. 

Kézenfekvô, hogy beoltottak szûrése majd módosul, elô re lát-
ha tóan ritkábban fogjuk szûrni ôket, és a HPV-meghatározás 
– kivált az oltásban nem lévô fajták keresése – felváltja a ke-
netvizsgálatokat. A HPV16- és 18-fertôzések kiesésével lénye-
gesen csökkeni fog a pozitív sejtleletek száma is, olyannyira, 
hogy már nem fognak megtérülni a szokványos szûrés költsé-
gei. Mindazonáltal az oltással és a szûréssel elvileg az összes 
méh nyak rák kivédhetô, de hogy a kettôt miként társítsuk, a kö-
vet ke zô évtized feladata, és népegészségügyi szervezési kérdés. 

A VÉDÔOLTÁS NÉPESSÉGI JELENTÔSÉGE  Világszerte a rákok 12%-a 
idült vírus fer tô zés következménye, a HPV egyedül a rákoknak 
>5%-át okozza (18). A méhnyakrák a nôk második leggyako-
ribb rákja, évente >500 000 nôben alakul ki, és több mint 50%-
uk belehal a betegségbe. Évente 100 000-re becsülik a HPV-fer-

tô zés sel össze füg gô egyéb rákok (szeméremtest- és hüvelyrák, 
végbélrák, hím vesszô rák, száj- és garatüregi rák) elôfordulását 
(19). A föld lakosainak növekedésével a méhnyakrákok száma 
várhatóan nô, az arány az Egészségügyi Világszervezet felméré-
se szerint 40% 2020-ra (56% a fejlôdô és 11% a fejlett országok-
ban), és ha nem akadályozzuk meg, 2030-ra évi egymillió méh-
nyak rák kal számolhatunk. Tekintetbe kell venni az egyéb szervi, 
fôleg a száj- és garatüregi HPV-rákok gyakoribb keletkezését is. 

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 rák szû rés nincs. 
Különösen gyakori Latin-Amerikában (ASR 35), a Karib-szi-
geteken (ASR 33), Közép-Afrika országaiban (ASR 31), Dél- 
és Délkelet-Ázsiában (ASR 18). A legritkább (ASR 5–10) Eu-
rópában (kivéve néhány kelet-európai országot), az Egyesült 
Államokban és Japánban, vagyis ahol a rák szû rés hatékony. 

A méhnyakrákban meghaltak megoszlása földrészenként válto-
zik, az ötéves túlélés az Egyesült Államokban és Európában az 
összes méhnyakrákra számítva 60–75%, a fejlôdô országokban 
50%-nál is kevesebb (20–40%). Miután a méhnyakrák legin-
kább a fiatal nôk betegsége, az ún. életévveszteség (years of 
life lost) tetemes. 

A méhnyakrák kialakulásának összesített valószínûsége (cum-
mu la tive risk) 65 éves korig a fejlôdô országokban 1,8–3%, a fej-
lettekben 0,8%, mutatva a megelôzés, a szûrés óriási je len tô sé gét. 

Körülményes felmérni a rákelôzô állapotok gyakoriságát, hiszen 
a betegség nem okoz tüneteket, csak a szûrésen részt vevôk nél 
ismerjük fel azokat. A CIN-ek javarésze is észrevétlenül vissza-
fej lô dik, és mint a HPV-fertôzések túlnyomó részében, a beteg 
nem is tud elváltozásáról. A rákelôzô állapotok népességi vo-
natkozásairól a fejlôdô országokból szinte nincsenek is adataink. 
A fejlett országokban a CIN az ivarérett nôknél mindennapos, az 
Egyesült Államokban évente több mint egymillió nônél kóris-
méznek CIN1-t és 500 000-nél súlyos CIN-t (CIN2+) (14). 

A fentiekbôl következik, hogy 
• ha az emberiség egészét oltjuk, évenként megelôzhetünk 

több mint egymillió rákelôzô elváltozást/rákot; 
• a védôoltás népességi hatását a földrajzi helyzet messze me-

nôen befolyásolja. 

A HPV16 és -18 okozza a méhnyakrákok 71%-át, a HPV16, -18, 
-31, -33, -35, -45, -52 és -58 együtt a 90%-ukért felelôs (20).

Összegezve: a HPV-védôoltástól nemcsak a HPV16/18 okoz-
ta rákok elô for du lá sá nak számottevô csökkenését remélhetjük, 
hanem más HPV-fajták, mindenekelôtt a HPV31/33/45 által 
elô idé zett rosszindulatú elváltozásokét is. Ennek népegészség-
ügyi je len tô sé ge a fejlett és a fejlôdô országokban is rendkívüli, 
talán elképzelni sem tudjuk. 
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EGÉSZSÉGSZERVEZÉSI TAPASZTALATOK, IRÁNYELVEK  Mintegy 120 or-
szágban engedélyezték már a HPV-védôoltást; Európában 
legkevesebb 18 ország építette be a HPV-oltást a nemzeti egész-
ségügyi rendszerébe, leginkább az Egészségügyi Világszer-
vezet (WHO) kezdeményezésére. A WHO 2006-ban javasolt 
világ mé re tû harcot a HPV okozta rákok ellen a HPV-védô ol tás 
bevetésével (21). A 9–13 évesek korosztályának javasolja az 
oltást, lehetôleg az elsô nemi kapcsolat elôtt, hiszen a védô ol-
tás a HPV-vel még nem fertôzötteknél a leghatékonyabb. Úgy 
véli, hogy a lakosság beoltása legjobban a HPV-védôoltásnak a 
nemzeti oltási elôirányzatokba való beépítésével oldható meg. 

Rövid áttekintést néhány országnak a HPV-oltással kapcsola-
tos szervezési elgondolásairól a 4. táblázat ad. 

A védôoltás országonkénti rendszere elég eltérô, mégis egy-
séges abban, hogy a kora tizenéves lányoknak vagy még fia-
talabbaknak javasolják az oltást, és ingyen adják. Általánosan 

elfogadott továbbá, hogy a beoltottakat pontosan nyilván kell 
tartani és követni: az oltás eredményei csak így mérhetôk le. 
A felzárkóztató oltások irányelveiben is van hasonlóság: 18–25 
éves korig mindenki az állam terhére kapja meg utólag a védô-
ol tást. A fiúk beoltása Ausztrália kivételével nem része az oltá-
si terveknek. Egyedileg bírálják el a 25 évnél idôsebbek oltását 
több országban is, és a döntést a családorvosokra bízzák. Sehol 
nem kötik a védôoltást a nemi élethez, és szükségtelennek tart-
ják a HPV-vizsgálatot is. Az egészségügyi felvilágosítás, legin-
kább mint iskolai tantárgy, nagyon lényeges. A védôoltás nem 
befolyásolja a rákszûrés nemzeti irányelveit, ezek a beoltottak-
ra ugyanúgy vonatkoznak, mindaddig, amíg elég tapasztalat 
nem gyûlik össze az esetleges módosításhoz. 

Az oltás drága, és ez határt szab népességi alkalmazásának, 
jóllehet a költségek 15–20 év távlatában minden bizonnyal 
tetemesen megtérülnek. Az eddigi követési idôszak azonban 
ennél sokkal rövidebb, ezért matematikai mintákkal igyekez-
tek kiszámítani az oltás költséghatékonyságát, és ebbôl arra kö-
vetkeztettek, hogy a HPV-védôoltás nagyon is gazdaságos; az 
elmaradt kiadások várhatóan jóval meghaladják a befektetett 
pénzt. Az efféle számítások óhatatlanul hordoznak hiba le he tô-
sé get, csak tényleges adatokkal, sok-sok év múlva alkothatunk 
valós képet. Hozzátehetném és kérdezem, hogy szüksége-
sek-e egyáltalán az ilyen számítások az oltás bevezetéséhez, 
alkalmazásához, hiszen ez szakmai és nem gazdasági kérdés. 
Az orvoslás nem üzleti vállalkozás, hanem esküvel megpecsé-
telt elkötelezettség a betegek legjobb kezelésére, az egészség 
meg ôr zé sé re. A fejlôdô országokban, ahol rákszûrést nem 
végeznek, a védôoltás „mentôöv”. Óriási a gyógyszercégek 
fele lôs sé ge is: ha jobban elôtérbe helyezik a túlzott nyereség 
helyett az emberi szempontokat, csökkenthetik az oltóanyag 
árát. Ennek már vannak jelei. 

Az ár mellett leginkább az ismeretek hiánya korlátozza a népes-
ség beoltását: fejletlen társadalmakban a beoltandóknak rendre 
csak töredéke kapja meg védôoltást, ám az arány az ún. fejlett 
országokban sem 100%, sôt országrészenként is lényegesen 
különbözhet. Jelen tôs gátló tényezô még a szülök ódzkodása, 
amely megint a tájékozatlanságból adódik, de lehetnek más 
akadályok, mint kulturális, vallási és más szokásokból adódók 
is. Az ismeretterjesztés, a felvilágosítás a sikeres védôoltási 
tervek Achilles-ina, és a legfontosabb teendôk egyike. Eredmé-
nyes felvilágosításhoz elengedhetetlenek a tömegtájékoztatás 
eszközei, a társadalmi szervezetek munkája, az iskolai oktatás, 
szakmai állásfoglalások kiadása stb. 

Felvetették, hogy kifizetendôe-e, vagy egyáltalán érdemes-e 
oltási terveket készíteni azokban az országokban, ahol a rák szû-
rés nagyon hatékony, méhnyakrák alig fordul elô, mint például 
Finnországban vagy Dániában. A felmérések szerint a válasz 
igen, a védôoltás ezekben az országokban is elônyös még a nôi 
nemi szervi rákok vonatkozásában is (23). Ha hozzáadjuk, hogy 
az oltással kivédjük más szervek HPV-rákjainak zömét is, még 
inkább kétségtelenek a nemzeti védôoltási szervezések elônyei. 

4. táblázat  A HPV-védôoltás szervezése néhány országban 

Ausztriában 2006-tól, Litvániában és Szlovéniában 2009-tôl oltják a fiatal lányokat. 

Belgiumban az Egészségügyi Minisztérium Tanácsadó Bizottsága már 2007-ben 
javaslatot tett a HPV-oltás bevezetésére. Javasolja a 10–13 éves lányok oltását az 
iskolarendszeren keresztül, és az utóoltások kiterjesztését 14–15 éves lányokra. 
Idô sebbek beoltására a családorvos tehet javaslatot. Nyomatékkal hangsúlyozza a 
beoltottak rendszeres szûrését és pontos nyilvántartását. 
 
Olaszország 2008-ban hirdette meg az országos HPV-védôoltás-tervét: minden 12 
éves lánynak ingyen biztosítja az oltást. Ezt helyi kezdeményezések kiterjesztették 
támogatással a 16, nem egy vidéken még a 25 éves korosztályig is. A Nemzeti 
Oltásszervezet felügyeli a tervezet végrehajtását, és tartja nyilván a beoltottakat. 

Az Egyesült Királyság a két támadáspontú oltást (Cervarix) választotta nemzeti 
védô ol tási elôirányzataihoz. Az oltásokat 2008 szeptemberében kezdték el, a 12–13 
éves lányokat oltják. A felzárkóztató oltásokat 18 éves korig biztosítják. Az Egye-
sült Királyságban évente 3000 méhnyakrákot kórisméznek, a betegek egyharma-
da a betegség áldozata lesz. Jelenleg ez a világ legnagyobb nemzeti védôoltási 
elôirányzata. 

Hollandia 2009-tôl szintén a két támadáspontú oltást vezette be: beoltják a 12 éves 
lányokat, és indítottak felzárkóztató oltástervet is a 13–16 éves lányok részére. 
Hollandiában évente hétszáz nô betegszik meg méhnyakrákban, és kétszáz belehal 
betegségébe. Náluk az emlôrákot követôen ez a leggyakoribb halált okozó daganat. 
Ehhez társulnak még a kezelés és a méhnyakrák elôállapotaival együtt járó szen-
vedések, lelki-testi megterhelések. A nemzeti védôoltási tervtôl mindezek lényeges 
csökkenést várják. 

A beoltandóknak Franciaországban, Luxemburgban és Norvégiában 17–30%-a, 
Dániában és Olaszországban 56–58%-a, az Egyesült Királyságban és Portugáli-
ában 80–81%-a kapja meg a védôoltást (22). Ez is tükrözi a beoltás gyakorlati 
nehézségeit. 

Délkelet-Ázsiában elôször Malajziában vezették be HPV-védôoltást: minden 13 
éves kislányt ingyen oltanak. 

Ausztráliában 2007 óta a 12–26 éves lányoknak az állam fizeti a védôoltást. A 12 
éves lányokat folyamatosan oltják, a 13–18 évesek elmaradt oltását többé-kevésbé 
már megadták, a 19–26 évesek oltását a családorvosok kezébe adták. A négy táma-
dáspontú védô oltást választották. A függölyök elôfordulása már az elsô három év-
ben szá mot te vôen csökkent. Remélik, hogy néhány év múlva hasonlóan kevesebb 
lesz a méhnyakrák is. A beoltottakat nemzeti nyilvántartásba vették.
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ÖSSZEGZÉS, GYAKORLATI KÖVETKEZTETÉSEK

1. A HPV-k kizárólag helyileg, a hámszövetben telepednek meg, 
és okoznak idült fertôzést gyulladásos jelenségek és a nélkül, 
hogy a hámszövetet elpusztítanák; következésképpen a fer tô-
zô dött sejtekben nem képzôdnek immunserkentô és gyul la dás-
jel zô molekulák (citokinek stb.) sem. Visszaszorítják továbbá 
az interferonok keletkezését és a Langerhans-sejtek mûkö dé-
sét. A HPV-k a hámsejtekbôl kiszabadulva helyileg szóród-
nak, távol az erek tôl. Ilyenformán a vírusok elkerülik a vér- és 
nyirok ke rin gést, nem jutnak el az immunválasz kialakulásának 
a helyére, és nem váltanak ki vírusellenes citokinválaszt sem. 
Ez teszi lehetôvé számukra, hogy kijátsszák az immun rend-
szert, „észrevétlenül” hosszú ideig megmaradjanak, és bôség-
gel sokszorozódjanak. 

A védôoltással tulajdonképpen megkerüljük a HPV-k „im-
munrendszert megtévesztô” életformáját. A dendritikus sejtek 
az izomba adott L1-vírusrészecskéket nyomban felveszik, és 
a nyirok cso mók ba viszik, ahol azok erôs T-sejtfüggô, B-sejtes 
immunválaszt váltanak ki: bôségesen képzôdnek plazmasejtek 
és ellenanyagok, valamint emlékezô B-sejtek. 

2. A csaknem egy évtizedes követési idô és a sok véletlenbevá-
lasztásos vizsgálat vitathatatlanná tette, hogy a védôoltás gyakor-
latilag 100%-ban megakadályozza azokat a HPV-betegségeket, 
amelyeket az oltásban lévô vírusfajták okoznak, kivált a HPV-
vel még nem fertôzôdötteknél. Ugyanakkor jelen tô sen véd más, 
rendre az oltóanyagban lévô HPV-fajtához közeli HPV-k okozta 
elváltozásokkal szemben is. A betegségek elleni védelem azon-
ban csak másodlagos, a HPV-fertôzés meggátlásának az ered-
ménye. Az oltás ugyanis kizárólag a HPV-fer tô zés tôl – vagy 
esetleg az ún. alvó fertôzés fellángolásától – véd, zajló HPV-fer-
tô zés re vagy kialakult HPV-betegségre szá mot te vô en nem hat. 
A sem le ge sí tô ellenanyagok tartóztatják fel a fer tô zô dést: a víru-
sokhoz kötôd ve megakadályozzák azok bejutását a hámsejtekbe. 

3. Még nem tudjuk a védelem idôhosszát, hogy hány évig tart; 
egy évtizedre vonatkozóan azonban már a megfigyelések szerint 
is biztosnak mondhatjuk. A további évtizedekre csak számítási 
minták alapján következtethetünk. Angliában és Ausztrá liá ban 
az oltás az egész népességre kiterjedô, pontosan adatolt, egész-
ségügyi ellátás. Ezek folyamatos elemzésétôl remélhetünk pon-
tos adatokat a védôoltás távoli hatékonyságáról is. 

4. Bizonyított, hogy az AS04-adalékot tartalmazó oltóanyagra 
be kö vet ke zô immunválasz (semlegesítô ellenanyag- és emlé ke-
zô B-sejt-kép zô dés is) jóval kifejezettebb, mint a csak alumíni-
umsót tartalmazó oltásra keletkezô. A fokozottabb immun válasz 
következményéként a keresztvédelem is je len tô sebb – a Cervarix 
a HPV16, -18, -31, -33, -45 és -51 okozta fer tô zé sek tôl is véd –, 
és minden bizonnyal a védôhatás idôtartama is hosszabb, noha 
az utóbbit még egyértelmûen nem ítélhetjük meg. 

5. A védôoltás a HPV-vel még nem fertôzötteknél a leghaté-
konyabb, ezért javasoljuk a kora tizenéveseknek, lehetôleg a 

serdülés megindulása és a nemi élet megkezdése elôtt. Ámde 
jótékony hatása a fertôzésen átesetteknél is bizonyított. 

A HPV-védôoltás a HPV-fertôzések és következményeik ke-
zelésére nem alkalmas. Elviekben ugyan valószínû, hogy a 
védô ol tás valamelyest tompítja a meglévô fertôzést, de meg 
nem gyógyítja. Az védôoltás tehát a fertôzôdötteknél is inkább 
elô nyös, mintsem hátrányos, következésképpen a HPV-fer tô-
zött ség alatt is bármikor adható, tudva, hogy csak az újabb fer-
tô zé sek tôl óv. 

6. A beoltandók – kiskorúaknál a szüleik – megfelelô tájékoz-
tatása és beleegyezése az oltásba elengedhetetlen, de a hiva-
talos nyilatkozat („Megfelelô tájékoztatás utáni beleegyezô 
nyilatkozat”) szükségességérôl minden ország maga dönt. Nél-
külözhetetlen a beoltottak nyilvántartása, ám adataik bizalma-
sak, az oltás ténye az orvosi titoktartás része. Ezt figyelembe 
véve foganatosítottak nemzeti nyilvántartást több, gazdasági-
lag fejlett országban is.

7. A várandós nôk HPV-oltásával alig van tapasztalatunk: náluk 
érthetôen nem végeznek tervezett vizsgálatokat, csupán a vé-
letlenül beoltott állapotosok megfigyeléseire támaszkodhatunk. 
Nem adtak hírt gyakoribb vetélésrôl, fejlôdési ren del le nes sé-
gek rôl, az esetszám azonban nagyon kicsi bármiféle megala-
pozott következtetés levonására. Óvatosságból állapotosoknak 
ne adjunk oltást, a megkezdett oltássorozatot inkább a szülés 
utánra halasszuk, és az eredeti sorrend szerint folytassuk. Akik 
néhány hónapon belül babát szeretnének, jobb, ha csak a szülés 
után kezdjük az oltást. Gyermekágyasok oltása nem ellenja-
vallt, jóllehet kellô adat errôl sincs. Nem tudjuk, hogy antigén 
vagy az ellenanyag átjut-e az anyatejbe.

8. Az oltás biztonságos, ritkán okoz átmeneti, helyi kellemet-
lenségeket. Ne adjunk oltást lázas betegnek, az oltóanyaggal 
szemben érzékenyeknek és véralvadási zavarban szenvedôknek, 
ha a vérzés veszélye fennáll. 

9. Továbbra is változatlanul kell szûrni a beoltottakat, már csu-
pán azért is, mert a HPV-oltás nem óv meg teljesen a méh-
nyak rák tól sem. Ez a gyakorlat a jövôben minden bizonnyal 
változni fog. 

10. A HPV-védôoltás társadalmi jelentôsége felbecsülhetetlen, 
mivel a HPV-védô ol tás hathatósan véd a méhnyak-, a szemé-
remtest- és a hüvely rákok többségével szemben. Hozzátehetjük 
még, hogy minden bizonnyal csökkenti a végbél-, a hímvesszô- 
és a száj-garat üregi rákok elôfordulását is. Joggal mondhatjuk 
tehát, hogy a védô ol tás kifejlesztése korunk egyik legnagyobb 
vívmánya. A négy támadáspontú oltás ezen kívül a függölyök 
80%-ával szemben és a nagyon ritka gégeszemölcsösség ellen 
is védelmet nyújt. 

11. A HPV népbetegség, eredményes küzdelem ellene csak 
a nôi lakosság teljes beoltásával lehet. Ez viszont kizárólag 
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a népegészségügyi oltásterv keretében oldható meg, a HPV-
védô ol tás népegészségügyi kérdés. A 9–13 éves lányok beoltá-
sa mellett a felzárkóztató oltások is lényegesek: célszerû utólag 
beoltani a 25 évesnél fiatalabbakat. A 25 év felettiek oltása 
egyedi mérlegelés tárgya, de állami támogatással javasolt, jól-
lehet hatékonyságáról még nem tudunk eleget. A HPV-védô ol-
tás hazai népegészségügyi felkarolása nem halasztható tovább, 
késleltetése egészségszervezési rövidlátás, pénzhiánnyal nem 
ment he tô. Az emberi szenvedésnek gátat vetni minden nem-
zet egészségpolitikájának alapvetô kötelessége, akkor is, ha az 
eredmény 15–20 év messzeségben válik nyilvánvalóvá. 

A fiúk oltásának jelentôségérôl nincs elég tapasztalatunk. 
A rózsa him lô- (rubeola) oltás tapasztalatai szerint azonban 
nagyon is célszerû az ô beoltásuk is. A rózsahimlô is túlnyo-
mórészt lányokat fertôz, ennek ellenére visszaszorítani a beteg-
séget csak a fiúk egyidejû beoltásával sikerült. A HPV fertôzi a 
férfiakat is, következésképpen a HPV-fertôzés elviekben is csak 
a fiúk-lányok beoltásával szüntethetô meg, de errôl csak sok év 
után nyerhetünk valós képet. A férfi-férfi kapcsolatban veszé-
lyeztetettek végbélrákja is csak a férfiak oltásával elôz hetô meg. 

12. Semmilyen megelôzési kezdeményezés nem lehet sike-
res az emberek, a társadalom megfelelô tájékoztatása nélkül. 
A HPV-fertôzések gyakoriságáról, természetérôl, kapcsolatáról 
a rákos betegségekkel, a megelôzés lehetôségeirôl stb. folya-
matosan tájékoztatni kell a társadalom széles tömegeit, az is-
kolásokat kiemelten. Az elemi iskolákban az egészségvédelem 
oktatása a felnövô nemzedék egészségének kulcsa. Nagyon 
fontos az orvosok, egészségügyi dolgozók megfelelô és folya-
matos képzése is. 

ZÁRÓGONDOLAT  Az elmúlt 20 év a rákgyógyászat leg di csôbb 
két évtizedeinek egyike: a HPV rákkeltô hatásának fel fe de zé-
sé tôl a védôoltás megszületéséig vezetett. A HPV-védôoltás 
orvostörténeti esemény, a jövô egyik legjelentôsebb fegyvere 
a rák elleni küzdelemben, és messzemenôen nemcsak a nemi 
szervi rákokkal szemben. Hiszem, legalábbis bízom hinni, 
hogy a daganatok elleni védôoltások hosszú sora követi, és 
talán egyszer a rák is úgy vérzik el, mint a fertôzô ragályok, 
járványok az elmúlt századok alatt. 

A gyógyító oltás még várat magára, hosszú évek szükségesek, 
amíg szokványos kezeléssé válik. 
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