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A nemi szerveken jelentkezõ
humán papilloma vírus (HPV)
fertõzés jelentõségét két alap-

vetõ tény adja: egyrészt ez napjaink
leggyakoribb vírusos eredetû szexuá-
lis úton terjedõ betegsége (STD), más-
részt bizonyos altípusai bizonyítottan
szerepet játszanak a méhnyakrák ki-
alakulásában, amely az egyik leggya-
koribb nõkben elõforduló daganat.

A HPV típusai
A HPV közel 100 típusát ismerjük,
amelybõl mintegy 40 típus képes
betegséget okozni a nemi szerveken.
Jelenleg 15 típusa jelent magas koc-
kázatot a méhnyakrák kialakulása
szempontjából (a legtöbb esetben a
HPV 16, 18), míg az alacsony kocká-
zatúak (pl. HPV 6, 11) a nemi szerve-
ken megjelenõ condylomák kialaku-
lását okozzák. 

Nemi szervi szemölcsök
A HPV alacsony rákkockázatú (low
risk, LR) típusai mindkét nemben
nemiszervi szemölcsök, az ún. condy-
loma acuminatum kialakulását okoz-
zák. A jellegzetes növedékek az
anogenitális regióban jelennek meg,
számuk, méretük, küllemük változatos
lehet (1. ábra). Szubjektív panaszt
nem okoznak, ezért a betegek egy ré-
sze nem is fordul orvoshoz, mivel nem
gondol arra, hogy szexuális úton szer-

zett fertõzés okozza tüneteit. Másokat
a szemölcsök visszatetszõ külleme
elõbb-utóbb orvoshoz visz, ahol a ke-
zelés elsõdleges célja a növedékek el-
távolítása. Ez történhet a beteg által
alkalmazott ecsetelõkkel vagy az
orvos által végzett eszközös beavat-
kozásokkal (fagyasztás, leégetés,
széndioxid lézer kezelés). A szemöl-
csök kiújulásra hajlamosak, a bete-
gek egyharmada csak többszöri ke-
zelést követõen szabadul meg a
problémától. Lokálisan alkalmazott
immunválasz
módosító ke-
zelés, illetve a
szemölcs el-
távol í tásával
k o m b i n á l t
s z i s z t é m á s
immunterápia
a kiújulások
esélyét jelen-
tõsen csök-
kentheti. A
tetravalens HPV elleni vakcina az
alacsony rákkockázatú fertõzések
90%-át kivédi.

Onkogén természetû
HPV-típusok
A magas kockázatú HPV-típusok
nemcsak méhnyakrákot okoznak,
hanem a hüvely, a szeméremtest, a
hímvesszõ, a végbél és a szájüregi
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laphámrákos elváltozásaiban is oki
szerepük lehet. Fontos tudni, hogy az
ezekkel való fertõzöttség nem
egyenlõ a rákkal, hiszen az immun-
rendszer az esetek többségében ké-
pes legyõzni a kórokozót. A rák ki-
alakulásához több éves fertõzöttség-
re van szükség ugyanazon vírustí-
pussal. Ezért van nagy jelentõsége a
vírus kimutatása mellett a típus
meghatározásnak. Jelenleg az álla-
milag finanszírozott hagyományos ci-
tológiai méhnyakrák szûrésen a le-
vett mintát nem tesztelik automatiku-
san HP vírusra vagy egyéb szexuális
úton terjedõ kórokozóra, csak a sej-
tek állapotát vizsgálják. Térítés elle-
nében azonban kérhetõ a méh-
nyakrák szûrés során levett mintá-
ból a HPV meghatározása és tipizá-
lása, vagy ezt külön vizsgálatban,
célzottan el lehet végezni. Napjaink-
ban a leghatékonyabb prevenciónak
a védõoltás tekinthetõ, ami azonban
csak szûréssel együtt igazán haté-
kony. 

Férfiak és a HPV
A férfiak szerepe a méhnyakrákot
okozó magas rákkockázatú (high-
risk, HR) HPV terjesztésében ismert.
Ennek ellenére nincsen egységes
szakmai álláspont a tekintetben,
hogy a HR-HPV-t hordozó, illetve a
perzisztáló HR-HPV fertõzés miatt
többé vagy kevésbé kóros (ASCUS,
LSIL, HSIL) citológiai eltérést mutató
nõk férfi partnereivel kapcsolatban
mi a teendõ.
A CDC (Centers for Disease Control
and Prevention; www.cdc.gov) aktu-
ális állásfoglalása szerint férfiak
vizsgálatára nincsen megfelelõ HPV
teszt, és a leletnek amúgy sem len-
ne semmilyen terápiás konzekvenci-
ája, tehát ezt nem javasolja (1).
Európai szakirodalmi adatok szerint
ezzel szemben jelentõséget kell tu-

1. ÁBRA: CONDYLO-
MA PENIS

(fotó: dr. Várkonyi Viktória)



lajdonítani a HR-HPV fertõzött nõk
férfi partnerei vizsgálatának és a
condom használatának. 
Bleeker és mtsai (2) azt találták,
hogy a cervicalis intraepithelialis
neoplasiában (CIN) szenvedõ nõk flat
condylomás férfi partnereiben a
condom használat jelentõsen elõse-
gítette a léziók regresszióját, míg
Hogewoning és mtsai (3) 2 éves
utánkövetéses vizsgálatukban meg-
állapították, hogy azon CIN-ben
szenvedõ nõkben, akik condomot
használtak, a CIN  kumulatív reg-
ressziós rátája szignifikánsan maga-
sabb volt (53% versus 35%), mint a
condomot nem használók között.
Nicolau és mtsai (4) HPV fertõzött
nõk férfi partnereit vizsgálták, és
76%-ban találták õket HPV hordozó-

nak. Bleeker és mtsai (5), akik CIN-
ben szenvedõ nõk és férfi partnere-
ik mintáit vizsgálták és tipizálták,
ezen túlmenõen azt is megállapítot-
ták, hogy a típus egyezés szignifi-
kánsan magasabb volt, mint amit vé-
letlenszerûen várni lehetett. 
Fenti adatok felhívják a figyelmet a
szexuális érintkezéssel történõ fer-
tõzõdés, ráfertõzõdés és ping-pong
fertõzés jelentõségére a HR-HPV
esetében. Ennek tükrében felmerül-
het az igény a férfiak HPV vizsgála-
tára, illetve tipizálására is, annak el-
lenére, hogy a HR-HPV által férfiak-
ban valószínûleg kiváltott betegsé-
gek, mint a penis carcinoma és az
analis laphámrák elõfordulása rela-
tíve ritka. Egyre gyakrabban észlel-
jük azonban férfiakban az anoge-

nitalis regio,
elsõsorban
a penis HR-
HPV típu-
sok által ki-
váltott int-
r a e p i t h e -
lialis neo-
plasiáját, a
b o w e n o i d
p ap u lo s i s t  
(2. ábra). A
fiatal férfiakban és nõkben jelentke-
zõ bowenoid papulosist leggyakrab-
ban a HPV 16-os típusa okozza. Ke-
zelésében a condyloma acumina-
tum ellátásának alapelveit alkal-
mazzuk, azonban rákmegelõzõ álla-
pot lévén a betegek szorosabb
utánkövetése szükséges.
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Irodalom

2. ÁBRA:  BOWENOID
PAPULOSIS

(fotó: dr. Várkonyi Viktória)

Az alábbi rövidítések a méhnyakrák szûrés során használt megnevezések,
amelyek az elváltozások árnyaltabb megkülönböztetésére alkalmasak.
ASCUS (atypical cells of undetermined significance): ismeretlen ere-
detû atípusos hámsejtek
LSIL (low-grade squamous intraepithelial lesion): enyhe fokú hámsejt
eltérés

HSIL (high-grade squamous intraepithalial lesion): súlyos fokú hám-
sejteltérés
CIN I/II/III (cervical intraepithelial neoplasia): a szövettani eltérés
foka, a hám rákmegelõzõ állapotának enyhe/középsúlyos/súlyos for-
mája

Rövidítésjegyzék:

Mi törõdünk az Ön egészségével és szépségével – az Ön elégedettsége a mi sikerünk!

a Botox kezelés – ránctalanítás, izzadásgátlás
(hónalj, tenyér, talp)

a Ráncfeltöltés
a Mezoterápia – ránctalanítás, cellulit kezelés, 

alakformálás
a Orvosi mélyhámlasztás – arcfiatalítás, akne,

hegek, pigmentfoltok, striák
a Gyógykozmetikai kezelés – kitûnõ anyagokkal,

orvosi felügyelettel 

a Plasztikai sebészet
a Lézersebészet
a Általános és gyermekbõrgyógyászat
a STD és HPV centrum – teljeskörû kivizsgálás,

kezelés, vakcináció
a Nõgyógyászat
a Urológia-andrológia – meddõség, merevedési

zavarok, prosztata betegségek kezelése
a Fogyasztás – diétával és akupunktúrával
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