
� ÖSSZEFOGLALÁS

A humán papillomavírussal kapcsolatos ismeretek és az általa

okozott kórképek megelõzésének módszereivel kapcsolatos

attitûd a prevenciós tevékenységet, s ezáltal a HPV-hez köthe-

tõ megbetegedések incidenciáját is befolyásolja. Végzõs buda-

pesti középiskolások (N=1580) körében kérdõívvel vizsgáltuk

a méhnyakrákra és a HPV-ra vonatkozó tudást, illetve az oltás-

sal kapcsolatos attitûdöt. Bár a tudásban hiányosságokat tár-

tunk fel, kiváltképp a fiúk körében és a férfiakat érintõ kórké-

pek tekintetében, összességükben a középiskolások pozitívan

viszonyultak a védõoltáshoz.

Kulcsszavak: HPV, méhnyakrák, HPV-oltás, péniszrák,

condyloma acuminatum, végbélrák, fej-nyak daganat, méh-

nyakszûrés

� SUMMARY

Knowledge about HPV and the attitude towards the means of

prevention has an effect on prevention itself and on the

incidence of HPV-related diseases. We conducted a research

among high school graduates in Budapest (N=1580) regarding

their awareness about cervical cancer and HPV, and we also

examined their attitude towards the HPV vaccination. Despite

their lack of knowledge, especially among boys and

concerning pathologies in men, the students globally presented

a positive attitude towards vaccination.

Keywords: HPV, cervical cancer, HPV vaccine, penile cancer,

condyloma acuminatum, anal cancer, head and neck cancer,

cervical cancer screening

� BEVEZETÉS

A méhnyakrák a világon a negyedik leggyakoribb nõi, összes-

ségében pedig a nyolcadik leggyakoribb rosszindulatú daganat

volt 2018-ban (1). Ugyanebben az évben világszerte 569 847

új esetet regisztráltak, a halálesetek számát pedig 311 365 fõre

becsülték, mely az összes rákban elhalálozott nõ 7,5%-át jelen-

ti (2). Magyarországon a méhnyakrák incidenciája magasabb

az Európai Unió átlagánál: 2012-ben közel kétszerese volt,

ami 1178 új esetet jelentett. Ugyanebben az évben 461-en

vesztették életüket hazánkban a megbetegedésben (3).

Magyarországon 2014 szeptembere óta térítésmentesen, isko-

lai kampányoltás keretében biztosított a hetedik évfolyamos

lányok számára a bivalens HPV elleni oltás 2 dózisa (4). Mivel

a méhnyakrák hátterében a HPV-fertõzés áll – a vírus az esetek

99%-ában kimutatható (5) –, kiemelt fontosságú ennek a nemi

úton terjedõ betegségnek a prevenciója, hiszen a megfelelõ

szûréssel és az oltással jelentõsen csökkenthetõ a betegség

incidenciája és mortalitása. Mindemellett a vírus által okozott

egyéb elváltozások, melyek nem kizárólagosan a nõi nemet

érintik (pl. condyloma acuminatum), epidemiológiai jelentõ-

ségük miatt sem hagyhatók figyelmen kívül.

Tekintve, hogy bármely lakossági szûrõvizsgálat (szekunder

prevenció) sikerének alapvetõ tényezõje a szûrendõ csoport

igénye, azaz motivációja a szûrésre, a részvételi arány növelé-

sének egyik alapvetõ feltétele a célpopuláció betegséggel kap-

csolatos ismereteinek megfelelõ szintû tudatosítása (egészség-

nevelés) (6). Ezen kívül szintén a primer prevenció részét ké-

pezõ HPV-oltás elfogadásának is elsõdleges kritériuma a be-

tegséggel és az oltással kapcsolatos tudás, mely a visszatartó

tényezõk (félelmek és tévhitek) tisztázásához is szükséges.
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� ANYAG ÉS MÓDSZER

Kutatási célcsoportunknak a végzõs, és egyben a 18. életévü-

ket betöltött, budapesti szakközépiskolába vagy gimnáziumba

járó tanulókat választottuk. A mintavétel 2013 márciusa és

2014 májusa között történt. A felkeresendõ középiskolákat az

Oktatási Hivatal online adatbázisán keresztül választottuk ki

véletlenszerûen, majd elektronikus levél formájában kértük az

intézmények vezetõjének (N=40) hozzájárulását a felmérés-

hez (7). Felkérésünkre 19 budapesti középiskola 73 részt vevõ

osztállyal adott pozitív választ. Kérdõívünk tartalmát és a ku-

tatási módszert a Semmelweis Egyetem Etikai Bizottsága

hagyta jóvá (hiv. szám: 23/2013). A tanulók elsõsorban bioló-

gia vagy osztályfõnöki óra keretén belül töltötték ki a kérdõ-

íveket, az osztályfõnök vagy biológia szaktanár jelenlétében,

akik elõzetes tájékoztatást adtak a válaszadás önkéntességérõl

és a vizsgálat névtelenségérõl.
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1. táblázat. A minta összetétele nem és iskolatípus alapján (N=1580)

Változók Nem, N (%) �
2
-próba,

p-érték

Iskolatípus, N (%) �
2
-próba,

p-érték
Férfi Nõ Szakközép Gimnázium

Férfi

Nõ

– – – 490 (77,2)

601 (57,2)

121 (22,8)

449 (42,8)

<0,001

Budapest

Vidék

351 (66,2)

179 (33,8)

743 (71,6)

294 (28,4)

0,027 651 (65,2)

347 (34,8)

443 (77,9)

126 (22,1)

<0,001

Tovább tanulna

Igen

Nem

251 (67,5)

121 (32,5)

463 (75,8)

148 (24,2)

0,005

472 (67,3)

230 (32,8)

463 (92,2)

39 (7,8)

<0,001

Zsebpénz

<5000 Ft

>5000 Ft

279 (74,0)

98 (26,0)

625 (83,6)

123 (16,4)

<0,001

572 (79,0)

152 (21,0)

332 (82,8)

69 (17,2)

0,146

Diákmunkát

Végez

Nem végez

302 (60,9)

194 (39,1)

858 (54)

729 (46)

0,007

580 (60,4)

380 (39,6)

580 (51,6)

543 (48,4)

<0,001

Vallásos

Ateista

132 (50,8)

128 (49,2)

257 (57,2)

192 (42,8)

0,095 243 (56,5)

187 (43,5)

146 (52,3)

133 (47,7)

0,274

Étkezés

Rendszeres

Rendszertelen

313 (60,9)

201 (39,1)

508 (49,5)

519 (50,5)

<0,001 498 (50,6)

487 (49,4)

323 (58,1)

233 (41,9)

0,005

Nem diétázik

Diétázik

407 (85,1)

71 (14,9)

770 (78,3)

214 (21,7)

0,002 760 (81,3)

174 (18,7)

417 (79,0)

111 (21,0)

0,298

Elsõ gyermek

25 éves kor elõtt

25 éves kor után

119 (30,1)

276 (69,9)

388 (55,4)

312 (44,6)

<0,001 335 (41,8)

466 (58,2)

172 (38,2)

286 (61,8)

0,154

Sportolás

Alkalmanként

Rendszeresen

256 (53,1)

226 (46,9)

703 (73,6)

252 (26,4)

<0,001 628 (68,6)

288 (31,4)

331 (63,5)

190 (36,5)

0,051

Néz TV-t

Nem néz TV-t

419 (79,0)

111 (21,0)

888 (84,6)

162 (15,4)

0,007 837 (82,9)

173 (17,1)

470 (82,5)

100 (17,5)

0,887

Hallgat rádiót

Nem hallgat

344 (64,9)

186 (35,1)

772 (73,5)

278 (26,5)

<0,001 719 (71,2)

291 (28,8)

397 (69,6)

173 (30,4)

0,554

Dohányzik

Nem dohányzik

172 (34,9)

321 (65,1)

290 (28,9)

713 (71,1)

0,021 324 (25,2)

960 (74,8)

138 (25,7)

398 (74,3)

0,862

Naponta

< 10 cigaretta

> 10 cigaretta

93 (53,8)

80 (46,2)

199 (69,8)

86 (30,2)

<0,001 199 (61,6)

124 (38,4)

93 (68,9)

42 (31,1)

0,170



Kérdõívünk 54 egyszeres és többszörös választású, öt temati-

kus egységbe szervezett kérdést tartalmazott a szociodemográ-

fiai háttérre, az életmódbeli tényezõkre, a méhnyakrákra és a

HPV-fertõzéssel kapcsolatos ismeretekre, a HPV-oltással kap-

csolatos attitûdre és a méhnyakszûrésre vonatkozóan

Összesen 2180 kérdõívet osztottunk ki, és ezekbõl 1636 érke-

zett vissza (75,0%). Kizártuk az elemzésbõl azokat (n=36),

amelyek kevesebb, mint 50%-ban tartalmaztak válaszokat az

ismeretekre vonatkozó kérdésekre (méhnyakrák, HPV-fertõ-

zés, HPV-oltás és a méhnyakszûrés), és azokat a kérdõíveket

is, amelyek oda nem illõ válaszokat és megjegyzéseket tartal-

maztak (n=9). Azokat a kérdõíveket, melyeknél minden kér-

désre „nem tudom” vagy „nincs válasz” érkezett, szintén ki-

zártuk (n=11), tehát 1580 kérdõívvel kezdtük meg a feldolgo-

zást Microsoft Office Excel és IBM SPSS v.23 program segít-

ségével. Gyakorisági elemzés után nem és iskolatípus szerint

chi-négyzet próbával vizsgáltuk a válaszok asszociációs

megoszlását (p<0,05, 95%CI).

� EREDMÉNYEK

SZOCIODEMOGRÁFIAI JELLEMZÕK

Szignifikánsan több fiú járt szakközépiskolába, mint lány, a

gimnáziumi tanulók között viszont többségben voltak a lányok

és a budapestiek. A lányok és a gimnazisták közül többen ter-

veztek továbbtanulni. Több fiú, illetve több szakközépiskolás

végzett diákmunkát. Jellemzõen a fiúk és a gimnazisták étkez-

tek rendszeresen, a diétázás a lányokra volt jellemzõ. Több

lány tervezte 25 éves kora elõtt vállalni elsõ gyermekét, mint

fiú. A fiúk közül többen sportoltak rendszeresen. A lányok kö-

zül többen néztek TV-t, és a rádió hallgatás is inkább rájuk volt

jellemzõ. Több fiú dohányzott, mint lány, és a naponta elszí-

vott cigaretták száma is eltérõ volt a két nem között (1. táblá-

zat).

ISMERETEKKEL KAPCSOLATOS TÉNYEZÕK

A méhnyakrák kockázati tényezõivel több lány, mint fiú volt

tisztában. A dohányzást viszont a szakközépiskolákban több

fiú tartotta a cervix karcinóma rizikó faktorának (2. táblázat).
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2. táblázat. A méhnyakrák kialakulásának kockázati tényezõi nem és iskolatípus szerint.

Megjegyzés: A szürke háttér a szignifikáns különbségeket jelöli.

Kockázati tényezõ Szakközépiskola �
2
-próba,

p-érték

Gimnázium �
2
-próba,

p-érték
Férfi

igen, n (%)

Nõ

igen, n (%)

Férfi

igen, n (%)

Nõ

igen, n (%)

Korai nemi élet 64/345

(15,6/84,4)

115/486

(19,1/80,9)

0,154 11/110

(9,1/90,9)

98/351

(21,8/78,2)

0,002

Promiszkuitás 163/246

(39,9/60,1)

353/248

(58,7/41,3)

<0,001 33/88

(27,3/72,7)

256/193

(57,0/43,0)

<0,001

Dohányzás 116/293

(28,4/71,6)

132/469

(22,0/78,0)

0,020 37/84

(30,6/69,4)

116/333

(25,8/74,2)

0,296

Védekezés nélküli együttlét 96/313

(23,5/76,5)

312/289

(51,9/48,1)

<0,001 23/98

(19,0/81,0)

247/202

(55,0/45,0)

<0,001

„Nem tudom” 131/278

(32,0/68,0)

129/472

(21,5/78,5)

<0,001 56/65

(46,3/53,7)

103/346

(22,9/77,1)

<0,001

3. táblázat. A méhnyakrák megelõzése nem és iskolatípus szerint. Megjegyzés: A szürke háttér a szignifikáns különbségeket jelöli.

Válaszok Szakközépiskola �
2
-próba,

p-érték

Gimnázium �
2
-próba,

p-érték
Férfi

igen, n (%)

Nõ

igen, n (%)

Férfi,

igen, n (%)

Nõ

igen, n (%)

Szûrés 247/162

(60,4/39,6)

452/149

(75,2/24,8)

<0,001 66/55

(54,5/45,5)

344/105

(76,6/23,4)

<0,001

HPV-oltás 177/232

(43,3/56,7)

438/163

(72,9/27,1)

<0,001 52/69

(43,0/57,0)

347/102

(77,3/22,7)

<0,001

Óvszerhasználat 107/302

(26,2/73,8)

242/359

(22,0/78,0)

0,020 21/100

(17,4/82,6)

182/267

(40,5/59,5)

<0,001

„Nem tudom” 84/325

(20,5/79,5)

34/567

(5,7/94,3)

<0,001 36/85

(29,8/70,2)

21/428

(4,7/95,3)

<0,001



Összesen a tanulók nagyjából fele (50,9%, n=805) ismerte fel

a promiszkuitást a méhnyakrák kockázati tényezõjének, a vé-

dekezés nélküli együttlétet 42,9%-uk (n=678), a dohányzást

401 fõ (25,4%), míg a nemi élet korán történõ megkezdését

288 fõ (18,2%).

A méhnyakrák megelõzésének módjait szignifikánsan több

lány ismerte (3. táblázat). A középiskolások 70,2%-a

(n=1109) szerint a megbetegedés megelõzhetõ méhnyak-

szûréssel, 64,2% (n=1014) szerint pedig a HPV védõoltással.

A gumióvszer használatát a tanulók 34,9% -a (n=552) válasz-

totta.

A HPV-fertõzés terjedési módját illetõen több lány tudta, hogy

a vírusfertõzés nemi betegség (p<0,001). A tanulók 10,9%-a

(n=173) hallott már az anyáról születéskor gyermekére történõ

vertikális terjedésrõl, a bõrkontaktus útján történõ vírusfertõ-

zést pedig 3,4% (n=54) fõ ismerte.

A HPV-fertõzés kockázati tényezõit a lányok közül többen is-

merték (4. táblázat). Ahogy a méhnyakrák esetében, a legtöbb

tanuló (49,8%, n=787) a promiszkuitást tekintette a fertõzés

kockázati tényezõnek. Ezen kívül a védekezés nélküli nemi

együttlét 710 fõ (44,9%), és a partner promiszkuitása 532 fõ

(33,7%) szerint járhat kockázattal.

HPV-fertõzés által okozott elváltozások közül a középiskolás-

ok többsége (69,4%, n=1097) felismerte a vírus és a méhnyak-

rák kapcsolatát, de a genitális szemölcsök kialakulását alig

egytizede (nõkben 10,9%, n=172; férfiakban 9,6%, n=152)

hozta összefüggésbe a HPV-vel. A végbélrákot 2–3%-uk

(nõkben 2,6%, n=41; férfiakban 2,3%, n=37), a fej-nyak daga-

natokat közel 2% (nõkben 2,0%, n=31; férfiakban 1,6%, n=25)

tudta kapcsolatba hozni a vírussal. A férfiakat érintõ elváltozá-

sokat a tanulók több, mint fele, azaz 897 fõ (N=1520) egyálta-

lán nem ismerte, a legtöbben a péniszrák és vírus kapcsolatát

azonosították (10,6%), n=167). A HPV-fertõzés által nõkben

okozott elváltozásokról több lány tudta, hogy a HPV

méhnyakrákot és genitális szemölcsöket okozhat (5. táblázat).

A férfiakban okozott elváltozások közül a vírus és a fej-nyak

daganatok kapcsolatát több fiú ismerte, de összességében a

férfiakat érintõ betegségekkel kapcsolatos kérdést kevesebb

fiú tudta megválaszolni (6. táblázat).

A HPV-fertõzés megelõzésében is tájékozottabbak voltak a lá-

nyok (védõoltás, óvszerhasználat, monogámia) (7. táblázat).

A tanulók 58,9%-a (n=930) szerint a fertõzés megelõzhetõ a

védõoltással, 52,8%-uk (n=834) szerint, tévesen, rendszeres

szûréssel, míg óvszerhasználattal 725 fõ szerint (45,9%).

A méhnyakrákról/HPV-rõl szerzett ismereteket a tanulók

27,7%-ban a családtól és barátoktól, 25,6%-ban az interneten

keresztül szerezték. A TV és a rádió 21,8%-ban (n=344) szol-

gált információs forrásként. Az egészségügyi dolgozóktól vi-

szont relatíve kevés tanuló szerzett ismereteket: nõgyógyász –

17,3%, háziorvos – 13,7%, védõnõ – 12,8%, egyéb egészség-

ügyi szakdolgozó – 7,6%.

A HPV-OLTÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITÛD

A HPV-oltás ismerete: A védõoltásról a minta (N=1416)

77,6%-a hallott már, többségében lányok (p<0,001).

HPV oltottsági státusz: a minta (N=1425) 18,8%-a, ebbõl 23

fiú, kapta már meg az oltást, és a még nem oltottak közül to-

vábbi 11,7% (n=150) igényelné a vakcinát.

A HPV-fertõzés önértékelt veszélye: a tanulók (N=1395)

csupán 17,7%-a (n=247) érezte magát kitéve a vírusfertõzés

veszélyének. A szakközépiskolások körében a lányok közül

szignifikánsan többen érezték magukat veszélyeztetve, mint a
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4. táblázat. A HPV-fertõzés kockázati tényezõi nem és iskolatípus szerint.

Megjegyzés: A szürke háttár a szignifikáns különbségeket jelöli, a sárga háttér pedig a helytelen válaszokat jelzi.

Kockázati tényezõ Szakközépiskola �
2
-próba,

p-érték

Gimnázium �
2
-próba,

p-érték
Férfi

igen, n (%)

Nõ

igen, n (%)

Férfi

igen, n (%)

Nõ

igen, n (%)

Korai nemi élet 50/359

(12,2/87,8)

128/473

(21,3/78,7)

<0,001 12/109

(9,1/90,9)

75/374

(16,7/83,3)

0,065

Promiszkuitás 152/257

(37,2/62,8)

339/262

(56,4/43,6)

<0,001 30/91

(24,8/75,2)

266/183

(59,2/40,8)

<0,001

Partner promiszkuitása 97/312

(23,7/76,3)

233/368

(38,8/61,2)

<0,001 22/99

(18,2/81,8)

180/359

(40,1/59,9)

<0,001

Védekezés nélküli együttlét 132/277

(32,3/67,7)

319/282

(53,1/46,9)

<0,001 30/91

(24,8/75,2)

229/220

(51,0/49,0)

<0,001

Dohányzás 60/349

(14,7/85,3)

68/533

(11,3/88,7)

0,116 17/104

(14,0/86,0)

48/401

(10,7/89,3)

0,302

„Nem tudom” 176/233

(43,0/57,0)

154/447

(25,6/74,4

<0,001 70/51

(57,9/42,1)

124/325

(27,6/72,4)

<0,001



fiúk (p<0,001). A gimnazisták körében határérték szignifikan-

ciát tapasztaltunk a lányok javára (p<0,076).

A HPV-oltással kapcsolatos attitûd: A megkérdezettek kö-

zül (N=1311) fenntartások nélkül a tanulók 24,9%-a (n=326)

hitt az oltás hatékonyságában, míg 60,6%-ban (N=1309) fenn-

tartásaik voltak (n=795). A válaszadók (N=1409) 55,2%-a

(n=778) adatná be a HPV-oltást leendõ gyermekének, és köte-

lezõvé (N=1431) 38,7%-ban (n=554) tennék. Az értékelhetõ

válaszok (N=1423) közül 37,1%-ban (n=528) a fiúkat is szük-

séges lenne oltani. Több lány részesítené kötelezõ védõoltás-

ban leendõ gyermekét, illetve a lányok közül többen látták ér-

telmét a fiúk oltásának, továbbá az oltás hatékonyságában is

többen hittek (8. táblázat).

A védõoltás beadásától visszatartó tényezõk tekintetében a

mellékhatásoktól való félelmet a középiskolások 30,9%-a

(n=488), az oltástól való félelmet pedig 10,4%-a (n=164) jelöl-

te meg. Az oltással járó fájdalom 103 fõ (6,5%), míg 458 tanu-

ló (n=458) számára egyéb (pl.: anyagi) okok bizonyultak

visszatartó szempontnak. A chi-négyzet próba mindegyik té-

nyezõ esetében szignifikáns különbséget mutatott a lányok kö-

rében.

� MEGBESZÉLÉS

A méhnyakrák kialakulásának általános kockázati tényezõi

közül a válaszadók többsége csupán a promiszkuitást ismerte,

míg valamivel kevesebben a védekezés nélküli szexuális

együttlétet. Túlnyomó részben tudták, hogy a méhnyakrák
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6. táblázat. A HPV által férfiakban okozott elváltozások nem és iskolatípus szerint.

Megjegyzés: A szürke háttér a szignifikáns különbségeket jelöli, a sárga háttér pedig a szakmailag helytelen, részben szignifikáns

különbségeket mutató válaszokat jelzi.

Elváltozások Szakközépiskola �
2
-próba,

p-érték

Gimnázium �
2
-próba,

p-érték
Férfi

igen, n (%)

Nõ

igen, n (%)

Férfi

igen, n (%)

Nõ

igen, n (%)

Nem okoz elváltozást 43/366

(10,5/89,5)

113/488

(18,8/81,2)

<0,001 9/112

(7,4/92,6)

68/381

(15,1/84,9)

0,028

Prosztatarák 56/353

(13,7/86,3)

113/488

(18,8/81,2)

0,033 15/106

(12,4/87,6)

63/386

(14,0/86,0)

0,642

Fej-nyak daganat 7/402

(1,7/98,3)

16/585

(2,7/97,3)

0,320 2/119

(1,7/96,7)

0/449

(0,0/100,0)

0,006

„Nem tudom” 253/156

(61,9/38,1)

296/305

(49,3/50,7)

<0,001 81/40

(66,9/33,1)

267/182

(59,5/40,5)

0,134

7. táblázat. A HPV-fertõzés megelõzése nem és iskolatípus szerint.

Megjegyzés: A szürke háttér a szignifikáns különbségeket jelöli.

Módszer Szakközépiskola �
2
-próba,

p-érték

Gimnázium �
2
-próba,

p-érték

Férfi

igen, n (%)

Nõ

igen, n (%)

Férfi

igen, n (%)

Nõ

igen, n (%)

Védõoltás 150/259

(36,7/63,3)

422/179

(70,2/29,8)

<0,001 42/79

(34,7/65,3)

316/133

(70,4/29,6)

<0,001

Szûrés 154/255

(37,7/62,3)

368/233

(61,2/38,8)

<0,001 41/80

(33,9/66,1)

271/178

(60,4/39,6)

<0,001

Óvszerhasználat 139/270

(34,0/66,0)

312/289

(51,9/48,1)

<0,001 33/88

(27,3/72,7)

241/208

(53,7/46,3)

<0,001

Monogámia 25/384

(6,1/93,9)

63/538

(10,5/89,5)

0,016 9/112

(11,6/88,4)

54/395

(12,0/88,0)

0,153

„Nem tudom” 143/266

(35,0/65,0)

83/518

(13,8/86,2)

<0,001 57/64

(47,1/52,9)

70/379

(15,6/84,4)

<0,001



megelõzhetõ szûréssel és HPV-oltással. Az óvszerhasználatot

a válaszadóknak valamivel több, mint harmada ismerte fel.

Mindegyik megelõzési móddal szignifikánsan több lány volt

tisztában. A HPV-fertõzés kockázati tényezõi közül a tanulók

közel fele ismerte a promiszkuitást, illetve alig kevesebben a

védekezés nélküli nemi együttlétet. Szignifikánsan több lány,

mint fiú tudta, hogy a HPV-fertõzés nemi betegség, de szülés

során az anyáról az újszülöttre való terjedést alig több, mint a

tizedük, a bõrkontaktust pedig még ennél is kevesebben

ismerték.

A többség jól ismerte a vírus és a méhnyakrák kapcsolatát, ami

nem meglepõ, ugyanis a köztudatban a vírust ezzel a megbete-

gedéssel hozzák leggyakrabban összefüggésbe. A vírus és a

genitális szemölcsök kapcsolatát közel tizedük azonosította, a

péniszrákot is alig egytizedük, a végbélrákot és a fej-nyaki da-

ganatokat pedig szinte elhanyagolhatóan kevesen. A HPV által

a férfiakban okozott elváltozásokra utaló kérdésre a minta

többsége nem tudott válaszolni, ami felhívja a figyelmet a fér-

fiakat érintõ kórképekre vonatkozó ismeretek hiányára. A

lányok tudása alapvetõen kedvezõbb volt.

A HPV-fertõzés a többség szerint HPV-oltással és rendszeres

szûréssel (helytelen válasz) is megelõzhetõ. Az óvszerhaszná-

latot majdnem a tanulók fele tekintette prevenciós eszköznek.

Szignifikánsan több lány, mint fiú jelölte meg a védõoltást, az

óvszerhasználatot, a monogámiát és a méhnyakszûrést, jólle-

het a legutóbbit tévesen tették. Ahogyan eddig a legtöbb kér-

désnél észleltük, ez esetben is több lány, mint fiú tudott helye-

sen válaszolni a kérdésre.

Egy hazai, 12–19 évesek között végzett kutatás szerint a tanu-

lók 35%-a hallott már korábban a HPV-rõl, az oltásról pedig

egyharmaduk. Azok közül, akik hallottak korábban a vírusról,

54% volt tisztában a rákkeltõ hatásáról, illetve a fele tudta,

hogy méhnyakrákot okozhat. A fertõzést a többség (70%) a

nemi úton terjedõ betegségek közé sorolta és 21,3% tekintette

a HPV-oltást a megelõzés eszközének (8). Egyetemisták köré-

ben végzett felmerésükben a férfi hallgatók 36,2%-a, míg a nõi

hallgatók 67%-a hallott a vírusról. A HPV-t ismerõ fiatal fel-

nõttek közül a férfiak 58,7%-a és a nõk 31%-a tudta, hogy ví-

rus méhnyakrákot, míg a férfiak 30,4%-a és a nõk 66,4%-a

tudta, hogy genitális szemölcsöket okozhat. A betegség STI

eredetével az egyetemista férfiak 55,1%-a és a nõk 61,4%-a

volt tisztában (9).

Egy másik hazai kutatás szerint viszonylag magas a magyar

nõk tudásszintje, habár a gyakorlati részletekre adott válaszok
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8. táblázat. HPV-vakcinával kapcsolatos attitûd nem és iskolatípus szerint.

Megjegyzés: A szürke háttér a szignifikáns különbségeket jelöli.

Szempont Szakközépiskola �
2
-próba,

p-érték

Gimnázium �
2
-próba,

p-érték
Férfi

igen, n (%)

Nõ

igen, n (%)

Férfi

igen, n (%)

Nõ

igen, n (%)

Leendõ gyermek oltása

igen

nem

„nem tudom”

157 (45,5)

110 (31,9)

78 (22,6)

324 (58,9)

87 (15,8)

139 (25,3)

<0,001 44 (42,3)

28 (26,9)

32 (30,8)

253 (61,7)

69 (16,8)

88 (21,5)

0,002

Az oltás kötelezõvé tétele

igen

nem

„nem tudom”

93 (27,0)

118 (34,3)

133 (38,7)

247 (44,0)

186 (33,1)

129 (23,0)

<0,001 21 (20,4)

41 (39,8)

41 (39,8)

193 (45,8)

125 (29,7)

103 (24,5)

<0,001

Oltás a nemi élet megkezdése után

igen

nem

„nem tudom”

187 (54,8)

50 (14,7)

104 (30,5)

409 (72,4)

54 (9,6)

102 (18,1)

<0,001 50 (46,3)

8 (7,4)

50 (46,3)

301 (70,2)

41 (9,6)

87 (20,3)

<0,001

Fiúk oltása

igen

nem

„nem tudom”

84 (25,0)

93 (27,7)

159 (47,3)

265 (47,2)

99 (17,6)

197 (35,1)

<0,001 23 (20,9)

29 (26,4)

58 (52,7)

156 (37,3)

89 (21,3)

173 (41,4)

0,005

Az oltás hatékonysága

hisz benne

fenntartásokkal

nem hisz benne

66 (21,7)

169 (55,6)

69 (22,7)

130 (24,9)

327 (62,5)

66 (12,3)

<0,001 20 (23,5)

52 (61,2)

13 (15,3)

110 (27,6)

247 (61,9)

42 (10,5)

0,400



terén mégiscsak hiányok észlelhetõk. Ebben a mintában a

többség tudta, hogy a HPV felelõs a méhnyakrák kialakulásá-

ért (56%) és a fertõzés nemi úton terjed (76%), de a 60%-uk a

szûrést vélte alkalmas eszköznek a vírus terjedésének megaka-

dályozására. Tudásszint terén nem volt szignifikáns eltérés, azt

ugyanis leginkább az életkor, a lakhely és az iskolai végzettség

határozta meg, illetve még az is befolyásolta, hogy az adott

nõnek volt-e gyermeke vagy beoltották-e már HPV ellen (10).

Nemzetközi vonatkozásban egy szisztematikus irodalmi átte-

kintés a 2006 januárja és 2015 márciusa között megjelent, a

serdülõk és fiatal felnõttek (9-21 évesek) körében végzett ta-

nulmányokat vizsgálta. Öt felmérés foglalkozott a HPV isme-

retével: a hongkongi minta negyede, a lett minta 21,5%-a és a

maláj minta 77,6%-a hallott már a vírusról. A méhnyakrákról

69–95,9%-uk hallott tanulmánytól függõen. Hat felmérés fog-

lalkozott a fiatalok HPV-re vonatkozó konkrét tudásával. Az

egyesült államokbeli kutatások esetében 91% tudta, hogy a

fertõzés nemi betegség, de csak 46% ismerte a méhnyak-

szûrést. Németországban a lányok 73,1%-a és a fiúk 52,5%-a

tudta, hogy a fertõzés nemi betegség. Hollandiában 88% volt

tisztában a nemi úton történõ terjedéssel. A holland lányok

81%-a tudta, hogy a vírus a méhnyakrák kockázati tényezõje,

73%-ban tudták, hogy védekezés nélküli nemi együttlét

HPV-fertõzést okozhat, és 20%-uk szerint a vírus genitális

szemölcsöket okozhat. A hongkongi minta 41,1%-a tudta,

hogy a HPV méhnyakrákot okozhat, 48,2% pedig a promisz-

kuitás kockázatát is felismerte. A lett serdülõk 26,9%-a tudta,

hogy a vírusfertõzés nemi szervi szemölcsöket, 73,1%-uk

szerint pedig méhnyakrákot okozhat (11).

A fõvárosi középiskolás mintánk ismeretei a betegségrõl elsõ-

sorban a családtagoktól és barátoktól, az internetrõl és a televí-

zióból/rádióból származtak. Egészségügyi dolgozóktól keve-

sebb tanuló tájékozódott, ami életkorukból adódhat, mivel az

egészségügyi szolgáltatókkal ritkábban és inkább formálisan

találkoznak. A TV-t és a rádiót leszámítva, a lányok közül

szignifikánsan többen tájékozódtak az összes többi csatornán

keresztül, mint a fiúk. A fentiekben már hivatkozott (8) tizen-

éves minta fiú/lány megoszlás szerint 43-46%-ban a televíziót

azonosította elsõdleges információs forrásnak. Negyedrészben

iskolai óra keretében hallottak a HPV-rõl. Kétszer annyi lány

tájékozódott az újságokból (22% vs. 11%), szüleiktõl (27% vs.

13%) és a védõnõtõl (24% vs. 11%), mint fiú. A lányok 23%-a

a nõgyógyászát is megemlítette, míg az internetet a tanulók

16–17%-a.

Saját adataink szerint szignifikánsan több lány, mint fiú hallott

már a HPV-oltásról, és a lányok nagyjából egyötöde részesült

már benne. A minta alig több, mint egy hatoda gondolta, hogy

a vírusfertõzés rá nézve veszélyt jelenthet. A lányok szignifi-

kánsan többen érezték magukat veszélyeztetve, ami összefüg-

gésben állhat a HPV-vel kapcsolatos nagyobb tájékozottsá-

gukkal. Az oltásban a tanulók többsége bízott, szignifikánsan

több lány, bár jelentõs hányadukban fenntartások is felmerül-

tek. A minta harmada szerint a fiúkat is szükséges lenne oltani,

sõt többségük beadatná a leendõ gyermekének a vakcinát, kö-

zel harmaduk pedig kötelezõvé is tenné. A fenti kérdések

mindegyikénél több lánynak volt pozitív a véleménye. Az ol-

tás beadásának visszatartó tényezõit illetõen megoszlottak a

válaszok, de legtöbben a mellékhatásoktól való félelmet

jelölték meg.

Hazánkban oltással kapcsolatos attitûd vizsgálat is történt (8).

A serdülõk 86%-a hitt a HPV-oltás hatékonyságában és

75%-uk szándékozta azt igénybe venni. A fõbb visszatartó té-

nyezõk magától az oltástól és annak mellékhatásaitól való féle-

lem, továbbá a vakcina költségei voltak. Egyetemisták köré-

ben a megkérdezettek többsége (70%) nyitott volt az oltás el-

fogadására, de közel negyedük nem hitte, hogy az oltás való-

ban megelõzi a méhnyakrákot. Elsõdleges visszatartó ténye-

zõknek ismét a vélt mellékhatások és az oltás költségei

bizonyultak (12).

A fentiekben említett szisztematikus irodalmi elemzés az ol-

tással kapcsolatos attitûdöt a nemzetközi szakirodalomban is

vizsgálta. Ezek között négy felmérés foglalkozott a serdülõk

oltási hajlandóságával: a hongkongi serdülõk 27,1%-a fogadta

el a vakcinát, míg az egyesült államokbeli fiatalok 52%-a.

Ezen kívül négy tanulmány vizsgálta a serdülõk oltási hajlan-

dóságát, azaz, hogy elfogadnák-e a HPV elleni védõoltást: a

német mintában 44,6%-os, a hongkongiban 34,8%-os és az

egyesült államokbeliben 19-43%-os támogatottságot tapasz-

taltak. További tizennégy tanulmány azt vizsgálta, hogy a szü-

lök milyen mértékben támogatnák a tizenéves gyermekük

vakcinációját. Ezekbõl tizenkettõ az Egyesült Államokban

készült, s a lányokra vonatkozóan 32,7–82%, míg a fiúkat

illetõen 28–83,8% között változott a szülök oltási szándéka

(11).

Összességében elmondható, hogy hiányos ismereteik ellenére

a kutatásunk során felkeresett budapesti középiskolások, elsõ-

sorban a lányok, alapvetõen nyitottak voltak a HPV-oltásra,

kiváltképp leendõ gyermekük oltását illetõen. A fiúk tudásá-

ban és a férfiakat érintõ kórképek esetében azonban jelentõs

hiányosságokat tártunk fel, ami felhívja a figyelmet az iskolai

felvilágosítás és a célzott egészségfejlesztési programok kidol-

gozásának szükségességére. Ez egyfelõl a védõnõk, iskolaor-

vosok, háziorvosok stb. feladata, továbbá népegészségügyi, il-

letve egészség- és oktatáspolitikai kérdés, de a tömegkommu-

nikációs csatornák egészségnevelõ szerepének jelentõsége

sem elhanyagolható.
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„Miután tudományunk nemzetközi nyelve az angol, nyilvánvalóan az angol nyelvi

hatások torzítják leginkább a magyar szaknyelvet is. Sajnos rengeteg szó jelenik meg

magyar környezetben, melyrõl használója úgy véli, az angolból büntetlenül átveheti.

Ez többnyire lustaságból vagy tudatlanságból fakad, hiszen számos ilyen kifejezésnek

megvan a tökéletes magyar megfelelõje.

Ez a szerzõi igényesség, de a lektori szemfülesség kérdése is.”

Varga Csaba Magyar Orvosi Nyelv 2002/1:36.




