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HPV

HároM betű
– SOK PROBLÉMA
Vanegybetűszóaköztudatban,amelytőlmanapságszintemindennőlábaremegni
kezd.Döntőenazért,mertazinternetenéssokszorazorvosokszájábólisfélelmetes
ésazeseteknagyszázalékábanfélrevezetőmagyarázatokatkapnakaHPV-vel
kapcsolatban.Dr. Hamvas Ferenc szülész-nőgyógyászfőorvossegítettabban,
hogyeloszlassukatémátérintőleggyakoribbtévhiteket.
A HPV-ről azért is hallani sokat és
sokfélét, mert az általa okozott fertőzés
az orvosok egy része és a gyógyszergyárak számára hatalmas üzlet, az igazság
keresése ezért sajnos kevés szakember
számára fontos. Nem véletlen tehát,
hogy erről a vírusról gyakran beszélnek
és cikkeznek, míg a sokkal drámaibb

kimenetelű betegséget okozó, de
aránytalanul kisebb üzleti jelentőségű
hepatitis-C vírusról szinte semmit sem
hallani – kezdi a beszélgetést a doktor úr.

 Mi a HPV, és mit tesz, ha bejut a szervezetbe?
– A HPV betűszó, a humán papillóma
(latin:‚szemölcs’)vírusrövidítése.Körülbelül
160olyanvírustismerünk,amelyekszemölcsöt,illetvevírusoselváltozástokozhatnaka
bőrön és a hüvely, a méhnyak, a gége, a
garat,anyelőcsőésavégbélnyálkahártyáján.Önmagábanabőrönenneknemkomoly
agyakorlatijelentősége,mertafertőzöttség
azeseteknagytöbbségébenjólkezelhető,
demagasszázalékbantovábbterjed.
AHPVegyikjellegzetessége,hogyasejtekbejutvaátalakítjaazokDNS-láncátúgy,
hogyazmegfeleljenasajátcéljainak.Először
iskikapcsoljaasejtbentalálhatóvédekező42

mechanizmusokat,amelyekasejtDNS-kódjánakváltozatlantovábbmásolásáthivatottak
ellenőrizni.Miutánakontrollmegszűnt,asejt
már a vírusnak megfelelő DNS-kódot és
ezzelegyüttavírusokatissokszorosítja.
Amegtámadottsejtbenaszabályozatlan
DNS-másolásifolyamategyrekiszolgáltatottabbáválikabelülrőlvagyakörnyezetbőlérkezőrákkeltőhatásokra,asejtfokozatosan
megváltozik,egyregyakrabbanosztódikszabálytalanul,végülpedigátalakulhatdaganatos sejtté. Ezért is hatástalanok a vírusölő
szerekafertőződésbefolyásolására.
 Miért fontos, hogy minél többen lássunk tisztán a HPV-vel kapcsolatban?
–Jelenlegalakosságtöbbmint80százalékafertőzöttavírustípusokvalamelyikével.Ezeknekanegyedeaktívszerepetjátszhatanőinemiszervirákokegyrészénekkialakulásában,deavírushordozásnemjelenti
azt,hogyarákbetegségkialakulásatörvényszerűéscsakidőkérdése!Avírusokközött
rákkeltő hatás szempontjából megkülönböztetünkmagas(16,18,31,33,35,39,45,
52,53,56,58,59,66,67,68,70),közepes
(40,42,43,51,54,61,62,69,71,72,73,77,
82,83,84,86,87)ésalacsony(6,11,44,55)
rizikójúakat,aminekelsősorbanaz
ellenőrzésgyakoriságaszempontjábólvanjelentősége.
Sajnosabetegségokozó
vírusokbármikorkorlátlan mértékben mutálódhatnak, így ez az
osztályozás feltehetőenmárnapjainkban
semvalós.
 Igaz, hogy a HPV
csak szexuális úton terjed?

–Nemigaz!Bizonyíthatóanbárhol,bármikor, bárkitől és bármitől (tehát nem élő
közvetítőáltalis)meglehetkapniabetegséget,aszexuálisfertőződésesélyemanem
több,mint50százalék,amiakülönbözőkorosztályokbanerősenváltozó.
 Mik a HPV tünetei, és hogyan derülhet
fény a fertőzöttségre?
– A fertőzöttség gyanúja – ha nincs a
bőrönvagyanyálkahártyánláthatószemölcs
–általábancsakarákszűrővizsgálattünetmentes mellékleleteként vetődik fel. Bizonyosságotegyspeciális,arákszűréshezhasonlósejtmintavétellelzajlóDNS-vizsgálattal
nyerhetünk,amelyneksoránafertőzésbiztonsággalkizárhatóvagyvalószínűsíthető.
 Mi a teendő fertőzöttség esetén?
– A HPV-fertőzöttség nem betegség,
hanemvírushordozóállapot,gyógyítaninem
lehet,denemiskell.Asejtekbebeépülővírus
ugyanis a HIV-vírushoz hasonlóan egész
életreszólófertőzöttségetjelent,amiazonbankarbantartható.Akülső-belsőkörülményekalakítása,befolyásolásarévénelérhető,
hogymégolyannőkesetébenseokozzon
betegséget,akikegyébkéntgenetikailagalkalmasakavírusáltalkiválthatórosszindulatú
betegségekkialakulására.Avírusjellemző tulajdonsága, hogy –
akárakimutatásátkövetően
is – jó immunállapotban
akárévekigrejtőzködika
szervezetben, majd az
immunrendszer átmeneti megingása következtében ismét megmutatjamagát.
Eztazátmenetikimutathatatlanságothasználjaki
sok„csodadoktor”ésgyógy-
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s zerforgalmazóannakbizonyítására,hogyaz
általaalkalmazottműtétieljárás,gyógyszer
vagytáplálékkiegészítővírusmegsemmisítő
hatásátbizonyítsa.Amagamgyakorlatában
többolyanpáciensselistalálkoztam,akinél
azévtizedekkelkorábbanelvégzettméheltávolító műtét után a hüvelycsonkban rendszeresenkilehetettmutatniakorábbibetegségetokozóvírust.Ezértnemhiszekéskifejezettenellenzemamegelőzőcélbólvégzett
műtéteket,amelyekcsakaméhnyakegységétbontjákmeg,ésegykésőbbifontos
műtétilehetőségeredményességétte„A megelőzés
szikkockára.
mindig sokkal
Ennek azokban a ritka esetekbiztosabb,
benvanjelentősége,amikorabehasznosabb
tegségegymásikgócbólújraterés
olcsóbb,
mint
melődik,ésismételtműtétválik
a gyógyítás, bár
szükségessé. A praxisomban
van olyan asszony, aki több
a magyar ember
mint15évalattnégyműtéten
betegségfelfogása
esettát,jelenlegazonbanhaszerint akkor
todik éve tünet- és panaszvagyunk betegek,
mentes,ésmiutánaméhétsiha
annak érezzük
kerültmegőriznünk,megszülmagunkat. Ha viszont
hetteharmadikgyermekétis.
 Mit tehetnek az érintettek
a betegség tünetei
azért, hogy a fertőzöttségen
már kialakultak,
kívül ne okozzon számukra
nagyobb eséllyel
problémát a HPV?
lépünk be az életre
– A fertőzöttség karbantarszóló szenvedés
tására az általános immunerősíkapuján.
tés,astressztényezők,alelki,afizikai(földsugárzások)ésakémiaihaUgye, nem ez
tásokcsökkentéseazegyetlenhatásos
a célunk?”
ésfontoslehetőség.Emellettnagyonfontosnaktartomahüvelyiökoegyensúlyfolyamatos, napi rendszerességgel végzett
fenntartását,példáultejsavasirrigálással.
Azimmunerősítésnekfolyamatosnak,acitológiaiellenőrzésnekszigorúanrendszeMit kell Még tudNuNk
resnekkelllennie.Immunerősítéscéljából
A HPV-fertőzésről?
azezüstkolloidottartomaleghatékonyabbA HPV nők esetében nemcsak a méhnyaknak,arendszeresenésgyakranalkalmarák, hanem a hüvelyi és a szeméremtesti rák
zottgyógyszereskezelésasajáttapasztakockázatát is növeli, ezért lényeges a már
lataimszerintszintehatástalan.
operált nők további rendszeres szűrése is.
EgyHPV-fertőzöttnőszámáraalegfonFertőzött ember partnerét fölösleges vizstosabbtudnivaló,hogyakomolyabbbeteggálgatni, mert 99 százalékban biztos, hogy
ségkialakulása3-6haviszűrésselszinteabfertőzött.
szolút biztonsággal megelőzhető, a kezFérfiak esetében a nemi szervi fertőzöttség
dődőbetegségetpedigszükségeseténegy
nem jár számottevő betegségkockázattal.
lényegébenambulánskisműtéttelrendezni
Férfiak és nők esetében igen nagy a jelentőlehet.Nyugodtlelkiismerettelkimeremjesége a rendszeres szájüregi, torok- és gégelenteni,hogyrendszereséskörültekintőszűszűrésnek is, de szükséges a végbél nyálkaréssel,valamintidőbenésszakszerűenelhártyájának rendszeres ellenőrzése is.
végzettműtétibeavatkozássalaméhnyakA fertőzött nők termékenységét, a terhesrákkomolyabbformáinakkialakulásaésa
ség kiviselését és a szülésvezetés módját
méhnyakrákoshalálozásbiztonsággaléstela fertőzöttségük nem befolyásolja.
jességgelelkerülhető.

 teljes biztonságban érezheti-e magát
az, aki beadatja a HPV elleni védőoltást?
– Sajnosavédőoltásdrága,ésszerintem
nem teljesíti azt, amit a legtöbben várnak
tőle:jelenleghivatalosan37-féleonkogénvírustismerünk,amelyekközülazoltások2,
4,illetve5ellenvédenek,11magasrizikójú
vírussal szemben azonban biztosan nem.
Hiábaalakulkitehátazemlítettvírusokelleni
védettség,améhnyakrákveszélyetovábbra
isfennáll,méghaföltehetőlegnemisolyan
erőteljesen.Arákszűréseketezérttovábbra
isugyanolyangondossággaléssűrűséggel
kell elvégeztetni, mint oltás előtt, mivel a
méhnyakrák kialakulásának veszélye továbbrasemelhanyagolható.
Bagaméri V.
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