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A HPV OKOZTA 
BETEGSÉGEKRÔL 
ÉS MEGELÔZÉSÜKRÔL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET



MI AZ A HPV?

Nehéz elképzelni, hogy súlyos, daganatos betegségek velünk is elôfordulhatnak. 
Hajlamosak vagyunk rá, hogy ezeket a betegségeket elsôsorban az öröklôdés vagy a 
környezeti tényezôk rovására írjuk, de ma már tudjuk, hogy egyes daganatos betegségeket 
fertôzés is okozhat – és így akár meg is elôzhetôk.
Jó példa erre a HPV, azaz a humán papillómavírus, mely az emberi hámsejtekben 
szaporodik. A HPV egyáltalán nem ritka: ez a leggyakoribb szexuális úton terjedô fertôzés 
kórokozója.1 

Ennek a vírusnak a legfrissebb kutatások szerint már több mint 200 ismert típusát 
azonosították.2 Ezek között vannak alacsony rákkockázatú típusok, melyek a bôrön vagy a 
nemi szerveken megjelenô szemölcsöket okozzák, és vannak magas rákkockázatú típusok, 
amelyek egyes rosszindulatú daganatok kialakulásáért felelôsek.

A HPV felelôs olyan súlyos betegségekért, mint a méhnyakrák, a külsô nemi szervek (a 
hímvesszô, a hüvely és a szeméremtest) daganatai, bizonyos szájüregi daganatok, valamint 
a végbélnyílás körüli daganatok.3 

MILYEN GYAKORI A HPV-FERTÔZÉS?

A HPV egy széles körben elterjedt vírus, és könnyû vele megfertôzôdni. Szinte mindenki 
átesik az élete során a HPV-fertôzésen, de az esetek többségében a szervezet 1-2 év alatt 
magától is le tudja gyôzni a fertôzést, így az nem okoz betegséget.3

90%
AZ EMBEREK AKÁR 90%-A 
ELKAPHATJA A HPV-T VALAMIKOR 
AZ ÉLETE SORÁN4
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A HPV okozta leggyakoribb betegség egy 
jóindulatú, de nagyon kellemetlen kórkép:  
a nemi szervi szemölcs. Ez egy gyakori betegség, 
minden 10. embert érinthet.6 A HPV okozta 
daganatos betegségek (a méhnyak, a hüvely,  
a szeméremtest, a hímvesszô, a végbél és  
a szájüreg laphámdaganatai) ennél sokkal 
ritkábban fordulnak elô, ezek azonban súlyos 
kórképek, amelyek megfelelô onkológiai kezelés 
nélkül halálos kimenetelûek is lehetnek.  
Míg a nemi szervi szemölcsök a fertôzôdés után 
gyorsan megjelenhetnek, a daganatos betegségek 
kialakulásához évekre van szükség.

Magyarországon évente kb. 3000 HPV okozta 
daganatos megbetegedést diagnosztizálnak.8  
A HPV okozta betegségek legismertebb formája  
a méhnyakrák. Világszerte a méhnyakrák  
a negyedik leggyakoribb ráktípus a nôk között.7 
Magyarországon évi kb. 1200 új esetet fedeznek 
fel, és 400–500 nô hal bele ebbe a betegségbe.8 
Ez különösen elkeserítô egy olyan betegség esetén, 
ami könnyen szûrhetô, korai felismerés esetén jól 
kezelhetô, és védôoltással is megelôzhetô lenne.

Sokáig tartotta magát az a tévhit, hogy a HPV-fertôzés csak 
méhnyakrákot okoz, és így csak a nôkre veszélyes. Az újabb 
kutatások szerint egyértelmû, hogy a férfiak szerepe nem 
merül ki csak a fertôzés terjesztésében. A HPV által okozott 
betegségek (nemi szervi szemölcsök, a pénisz, a garat és 
a végbélnyílás környékének rákos daganatai) ôket is érintik. 
Magyarországon évi 400–500 férfi veszti életét HPV-vel 
kapcsolatba hozható betegségek miatt.8

A fertôzések kb. 10%-ában a szervezet nem képes leküzdeni a kórokozót.3 Ilyenkor a 
fertôzés tartóssá válik, évekig is lappanghat, és ez alatt az idô alatt a fertôzôdés helyének 
megfelelôen különféle megbetegedések alakulhatnak ki.

HOGYAN TERJED A HPV-FERTÔZÉS? 

A HPV bárkit megfertôzhet, aki szexuális életet él: férfiakat és nôket egyaránt. 

Maga a fertôzés gyakran nem okoz tüneteket, sokan nem is tudják, hogy elkapták a vírust, 
így észrevétlenül terjeszthetik a fertôzést. A HPV-fertôzés spontán gyógyulásához hosszú 
idô, akár 1-2 év szükséges3, az alatt az idô alatt is átadható azonban a vírus: tehát  
a terjesztésében a tünetmentes fertôzöttek kulcsszerepet játszanak. 

A HPV-fertôzés elsôsorban szexuális érintkezéssel terjed, beleértve a hüvelyi, az orális 
és az anális együttlétet is, de kézzel is átvihetô.5 A vírus behatolásához apró hámsérülés 
szükséges, ezért a nemi szervek szôrzetének eltávolítása borotvával, vagy a dörzsölôdést 
okozó fehérnemû is elôsegítheti a fertôzôdést.

A HPV anyáról újszülött gyermekére is terjedhet. A HPV-fertôzött várandós nô hüvelyi 
szülés esetén fertôzheti meg gyermekét.6 

Gyakori tévhit, hogy a HPV-fertôzés leküzdése után automatikus védettség alakul 
ki a szervezetben. Ez sajnos nem igaz: a természetes fertôzés nem alakít ki tartós 
immunválaszt, az újrafertôzôdés kockázata a vírus leküzdése után is kifejezetten magas – 
akár ugyanazzal a típussal is.7

Sokan azt gondolják, hogy csak a partnerek gyakori váltogatása esetén van esélyük 
megfertôzôdni, pedig akár egyetlen partnertôl, már az elsô nemi érintkezéskor el 
lehet kapni a fertôzést.1 A legtöbben már röviddel a szexuális élet megkezdése után 
megfertôzôdnek a HPV-vel.7

MINDEN 10. HPV-FERTÔZÉS 
TARTÓSSÁ VÁLHAT3

A HPV 6 féle daganatos betegséget  
okozhat: méhnyakrákot, szemérem
testi, hüvely és péniszdaganatot, 
a végbélnyílás környékének laphám
daganatait és a középgarat daganatos 
betegségeit3*

MILYEN GYAKORIAK A HPV OKOZTA 
DAGANATOS BETEGSÉGEK?

MAGYARORSZÁGON ÉVI KB. 1200 ÚJ MÉHNYAKRÁKOS ESETET FEDEZNEK FEL,  
ÉS KB. 480 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETEL A BETEGSÉG8 
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HPV OKOZTA MEGBETEGEDÉSEK 
ELÔFORDULÁSA MAGYARORSZÁGON8,9*
(ÚJ ESET/ÉV)

• Méhnyakrákok 
99%-át

• Szeméremtesti 
daganatok 
60%-át

• Hüvely 
daganatainak 
70%-át

• Hímvesszô 
daganatainak 
54%-át

• Végbélnyílás 
körüli daganatok
85%-át

• Középgarat 
daganatainak  
80%-át

A HPV ÁLTAL OKOZOTT RÁKOS 
MEGBETEGEDÉSEK KÖZEL 30 SZÁZALÉKA  
A FÉRFIAKAT ÉRINTI11

MEKKORA A HPV SZEREPE EZEKBEN  
A BETEGSÉGEKBEN?

A HPV okozza csaknem az összes méhnyakrákot, és számos más daganat esetében is 
magas arányban felelôs a rosszindulatú elváltozásokért.

Mostani tudásunk szerint a HPV okozza a:6

HOGYAN KEZELIK A HPV OKOZTA DAGANATOS 
BETEGSÉGEKET?

Amennyiben a HPV okozta rákos megbetegedéseket korai stádiumban vagy már rákmegelôzô 
állapotban fedezik fel, a méhnyakrák, a szeméremtest, a hüvely, a hímvesszô, a szájüreg, 
illetve a végbél laphámrákja általában kisebb mûtéttel jól eltávolítható. Ezért nagyon fontos  
a rendszeres orvosi ellenôrzésen és a szûrôvizsgálatokon való részvétel. 

Ha ezeket a daganatos betegségeket csak késôbbi stádiumban fedezik fel, sokkal 
megterhelôbb kezelésekre lehet számítani: csonkító mûtétre, kemoterápiára, sugárkezelésre 
is sor kerülhet. Ilyenkor sajnos az életkilátások is lényegesen rosszabbak.

A MÁR KIALAKULT HPV-FERTÔZÉST NEM TUDJUK 
GYÓGYÍTANI, ÍGY A MEGELÔZÉS KIEMELT FONTOSSÁGÚ.

Az utóbbi évtizedekben drámaian nôtt a HPV okozta középgarat-daganatok elôfordulása, 
annyira, hogy az USA-ban 2008 óta magasabb a férfiakban az újonnan felfedezett 
középgarat-daganatok elôfordulási gyakorisága, mint a nôkben a méhnyakráké.10

A HPV OKOZTA BETEGSÉGEK  
NEMCSAK A NÔKET,  
HANEM A FÉRFIAKAT IS ÉRINTIK

A MAGYAR NÔK ALIG 
HARMADA JÁR RENDSZERESEN 
NÔGYÓGYÁSZATI SZÛRÉSRE12

25 ÉVES KOR FÖLÖTT 
LEGALÁBB 3 ÉVENTE VEGYEN 
RÉSZT NÔGYÓGYÁSZATI 
SZÛRÔVIZSGÁLATON!13

Nemi szervi  
szemölcsök

középsúlyos méhnyakrák-
megelôzô állapot (CIN2)

Méhnyakrák

Hüvelyi daganat

Szeméremtesti  
daganat

Pénisz daganatai

Végbélnyílás  
körüli daganatok

Középgarat daganatai

± 8650

± 7440

± 70

± 90

± 890

± 320

± 7670

± 260

± 1180

± 120

± 90
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HOGYAN VÉDEKEZHETEK A HPV-FERTÔZÉS,  
A HPV OKOZTA RÁKOS MEGBETEGEDÉSEK ÉS 
A NEMI SZERVI SZEMÖLCSÖK ELLEN? 

Mivel a HPV szexuális úton terjed a leggyakrabban, a szexuális önmegtartóztatás  
a legbiztosabb védekezési lehetôség, hiszen mindenfajta intim együttlét (hüvelyi, orális, 
anális aktus, kézzel való érintés) alkalmával átadható a fertôzés. Más szexuális úton terjedô 
betegségekkel ellentétben a gumióvszer sem jelent tökéletes megoldást, mert nem fedi le  
a teljes érintett bôr és nyálkahártya felületet.1  

MINDENKINEK, AKI SZEXUÁLIS ÉLETET ÉL  
VAGY ÉLNI FOG, ÉRDEMES VÉDEKEZNIE  
A HPV-FERTÔZÉS ELLEN.

A méhnyakrák elleni védelemnek 2 pillére van: a védôoltás és a rendszeres szûrôvizsgálat. 
Mindkettô képes megelôzni a daganatos megbetegedést, de a folyamat más-más pontján 
avatkoznak be:
•   A védôoltással legtöbbször megelôzhetô a tartós HPV-fertôzés, és így az általa okozott 

betegségek is* (elsôdleges prevenció).
•   A szûrôvizsgálat idôben kiszûri a rákmegelôzô állapotot (másodlagos prevenció),  

ami korai felismerés esetén még jó eséllyel gyógyítható.

Férfiak számára jelenleg nincs rutinszerû HPV szûrési módszer. A HPV elleni védôoltás a 
legjobb módja, hogy megelôzzük a HPV okozta daganatokat és nemi szervi szemölcsöket  
a férfiaknál.15

MI AZ A NEMI SZERVI SZEMÖLCS?
 
A nemi szervi szemölcs (más néven condyloma) a nemi szerveken, a gáton, a végbélnyílás 
körül jelentkezô bôrszínû vagy barnás, lapos vagy szemölcsös, karfiolszerû növedék, amely 
férfiaknál és nôknél is kialakulhat.

Ezeket a szemölcsöket a HPV okozza, 90%-ban a HPV 6-os és 11-es típusa a felelôs 
értük.6 A nemi szervi szemölcsök kínosak és kínzóak lehetnek, a kezelés hosszantartó 
és fájdalmas, a szemölcsök pedig a kezelés ellenére is gyakran kiújulnak. A szemölcsöt 
fizikai vagy kémiai eljárásokkal semmisítik meg, de alkalmaznak olyan készítményeket is, 
amelyek az immunrendszer aktivizálásán keresztül hatnak. Az esetek egy részében mûtéti 
megoldás, a növedékek sebészi eltávolítása válik szükségessé, kiújulásra azonban ilyenkor 
is lehet számítani.

A betegség sokszor a szexuális életet is ellehetetlenítheti, a betegek párkapcsolatai gyakran 
megromlanak – a nemi szervi szemölcsök nem csak a testi tünetek, hanem az általuk 
okozott lelki problémák miatt is nagy terhet jelentenek az érintettek számára.

SAJNOS AZ ESETEK MINTEGY HARMADÁBAN TÖBBSZÖRI 
KEZELÉSRE VAN SZÜKSÉG, MERT AZ ALKALMAZOTT 
ELJÁRÁS HATÁSTALAN VAGY A SZEMÖLCSÖK KIÚJULNAK.14

A HPV-FERTÔZÉSSEL SZEMBEN A LEGHATÉKONYABB 
VÉDEKEZÉSI MÓD A RENDSZERES SZÛRÔVIZSGÁLAT  
ÉS A VÉDÔOLTÁS EGYÜTTES ALKALMAZÁSA



10 11

A HPV elleni védôoltások bevezetése és a számos nemzetközi oltási program beindítása óta 
sok adat gyûlt össze a védôoltás való életben megfigyelhetô hatékonyságával kapcsolatban. 
Ausztráliában 2007 óta oltják a 12 éves korú lányokat iskolai oltási program keretében,  
és 2013-ban a fiúkra is kiterjesztették a programot.17 

Az eredmények látványosak: az oltott korosztályban már néhány év alatt
•   90%-kal csökkent a nemi szervi szemölcsök elôfordulása17

•   92%-kal csökkent az oltásban elôforduló HPV-típusok gyakorisága18

•   több, mint 50%-kal csökkent a méhnyak  rák és a rákmegelôzô állapotok gyakorisága.17 
Mivel a daganatos betegségek kialakulásához évekre, akár évtizedekre is szükség van, ez 
kiemelkedôen jó eredmény ilyen rövid idô alatt.

HOGYAN MÛKÖDIK A HPV ELLENI VÉDÔOLTÁS?

Az oltás hatására az immunrendszer képes lesz arra, hogy a valódi vírus megjelenése 
esetén gyorsabban reagáljon, így a szervezetünk sikeresen kivédheti a fertôzést.

A HPV ellen háromféle védôoltás is létezik: 2, 4 és 
9 komponensû. A jelenleg elérhetô legszélesebb 
körû védelmet a 9 komponensû HPV elleni védôoltás 
nyújtja.16 Bár több mint 200 HPV-típust ismerünk2,  
ez a 9 típus a felelôs a nemi szervi szemölcsök és HPV 
okozta daganatos betegségek döntô többségéért.6 
A HPV elleni oltások védelmet nyújthatnak bizonyos 
HPV-típusok és az általuk okozott egyes daganatos 
betegségek ellen.28 
 

Az elvégzett vizsgálatokban a 9 komponensû védôoltás védelmet nyújtott
•  a méhnyakrákkal szemben 90%-ban,
•  a hüvelydaganatokkal szemben 85%-ban,
•   a szeméremtesti daganatos betegségek esetén 90%-ban,
•  a végbélnyílás daganatai esetén 95%-ban,
•   illetve 90%-ban megelôzte a nemi szervi szemölcsök kialakulását is.16

AUSZTRÁLIÁBAN  
2028-RA ELTÛNHET  
A MÉHNYAKRÁK.19

AZ OLTÁS A MEGLÉVÔ 
FERTÔZÉST ÉS A MÁR 
KIALAKULT HPV OKOZTA 
BETEGSÉGEKET NEM 
GYÓGYÍTJA.20

A TÖBBI VÉDÔOLTÁSHOZ 
HASONLÓAN A HPV ELLENI 
VAKCINA SEM TUD MINDEN 
BEOLTOTTNÁL 100%-OS 
VÉDELMET NYÚJTANI.21

AZ OLTÁS NEM 
HELYETTESÍTI 
A RENDSZERES 
NÔGYÓGYÁSZATI 
SZÛRÉST.16

A HPV ELLENI VÉDÔOLTÁST 

FÉRFIAK ÉS NÔK 
EGYARÁNT MEGKAPHATJÁK

MIRE NEM JÓ AZ OLTÁS? 
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A teljes oltási sorozat életkortól függôen két, illetve három oltásból áll, amelyeket 
meghatározott rendben, lehetôleg 1 éven belül ajánlott beadni.31

A fiatal korban beadott oltásnak van a legnagyobb védô hatása, egyrészt, mert így  
az elsô szexuális együttlétre már nagyfokú védettség mellett kerülhet sor, másrészt, mert  
a fiatalabb korban adott oltás erôsebb immunválaszt eredményez.25,26 A nemzetközi ajánlások 
a fentiek miatt 9–14 éves kor körül javasolják a HPV elleni védôoltás beadását mind a lányok, 
mind a fiúk számára.27

Fiatal felnôtt korban is célszerû kérni a védôoltást, hiszen ez a szexuálisan legaktívabb 
életszakasz, amikor a legnagyobb a valószínûsége a HPV-vel történô megfertôzôdésnek.  
A védôoltás adható késôbb is – akár azoknak is, akik már átestek valamilyen HPV által 
okozott betegségen, fôként abban az esetben, ha nem élnek stabil párkapcsolatban.1  

A HPV elleni oltás beadásához nem szükséges megelôzô HPV teszt.28

HOGYAN ÉRHETÔ EL A VÉDÔOLTÁS? 

A HPV elleni védôoltás 2014 óta térítésmentesen 
igényelhetô hazánkban a 12 éves (általános iskola 
7. osztályát végzô) lányok számára.29 2020 ôszétôl 
pedig a hetedikes fiúk is bevonásra kerültek a Nemzeti 
Immunizációs Programba.30

Az oltási programból kimaradt fiúk, illetve  
a felnôtt férfiak és nôk recept és térítés ellenében 
patikában válthatják ki az oltóanyagot.

BIZTONSÁGOS-E A VÉDÔOLTÁS?

A HPV-vakcinák nem tartalmaznak vírust, csak egy mesterségesen elôállított fehérjét,  
ami a vírus burkának csupán egy kis darabkája, és amely megtanítja az immunrendszert  
a védekezésre.22 Így az oltás sem HPV-fertôzést, sem betegségeket nem képes okozni.

2006 óta vannak forgalomban HPV elleni oltóanyagok. A 2017-ig világszerte beadott 
270 millió oltással összegyûlt megfigyelések megnyugtatóak,23 a vakcinák a klinikai 
vizsgálatokban és a való életben is jól tolerálhatónak bizonyultak.

Mint minden oltóanyag, így ez is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem 
mindenkinél jelentkeznek.16 Az oltás beadásának helyén duzzanat, viszketés, fájdalom és 
bôrpír alakulhat ki. Elôfordulhat fejfájás, láz, fáradtság, szédülés és hányinger is.16 Súlyos 
mellékhatások (pl. túlérzékenységi reakció) nagyon ritkán fordulnak elô.24

MIKOR AJÁNLOTT BEADNI A HPV ELLENI 
VÉDÔOLTÁST? 

A CDC (Center of Disease Control and Prevention, Amerikai Járványügyi Hatóság)  
az alábbi korosztályok számára javasolja az oltást:1

GYERMEKEK

minden 11–12 éves lány és fiú számára 
javasolt (igény esetén már 9 éves 
kortól adható)

KAMASZOK ÉS FIATAL FELNÔTTEK

minden 13–26 éves férfi  
és nô számára javasolt

FELNÔTTEK (26 ÉVES KOR FELETT)

az oltásnak ebben a korosztályban kisebb 
a haszna, mint fiatalok esetén, mivel az ilyen 
életkorú felnôttek többsége már elkaphatta 
a fertôzést (bár nem feltétlenül minden,  
az oltással megelôzhetô HPV-típust).  
Az oltást a kezelôorvossal történô egyedi 
egyeztetés mellett akkor érdemes meg-
fontolni, ha nagyobb a kockázata egy új 
HPV-fertôzésnek (pl. új szexuális partner 
esetén).

A WHO VAKCINA BIZTONSÁGGAL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁGA 
A LEGFRISSEBB, 2017-ES JELENTÉSÉBEN A HPV ELLENI 
VAKCINÁKAT KIEMELKEDÔEN BIZTONSÁGOSNAK MINÔSÍTETTE.23

9–14

15+

0 hónap 6 hónap

0 hónap 6 hónap2 hónap

9–14 éves kor között 2 oltás-
ra van szükség, általában 
fél év különbséggel.31

15 éves kor fölött 3 oltásra 
van szükség.  
A második oltást általában 
1-2 hónappal az elsô után, 
a harmadikat pedig  
kb. 6 hónappal az elsô után 
adják be.31
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NEM KAPOTT VÁLASZT MINDEN KÉRDÉSÉRE?

Tájékozódjon a www.hpvdoktor.hu weboldalon!

* A HPV-vakcinák javallata nem terjed ki a fej-nyaki daganatos megbetegedések, valamint a hímvesszô 
daganatainak megelôzésére.
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MSD Pharma Hungary Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.  
Telefon: 06-1-888-5300, Fax: 06-1-888-5388, hungary_msd@merck.com
Lezárás dátuma: 2020. december 8., HU-GSL-00018 

Az Ön egészségi állapotával vagy kezelésével kapcsolatban az elsôdleges információforrás  
a kezelôorvosa kell, hogy legyen, ezért ha bármilyen kérdése merül fel,  

lépjen kapcsolatba kezelôorvosával! Mindig egyeztessen orvosával, mielôtt e tájékoztatóban 
található bármilyen javaslatot megvalósít.


