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A condyloma acuminatum a human papillomavirus
(HPV) alacsony onkol6giai kockdzatri tipusai (6,IL,
ritkfbban L3, 42, 43, 44) 6ltal kivdltott j6indulatir
noved6k, amely az anogenitalis regi6 b6r6n illetve
nydlkahrirtyrijfn jelenik meg, az egyik leggyakoribb 6s

ter6pi6san a legtobb probl6mdt okoz6 nemi 6rintke-
z6ssel kozvetitett infekci6. A \)flHO 6vente 300 milli6
esetet regisztr6l.
A betegs6g lappang6si ideje {ltaliban hosszf, ak6r
tobb h6nap vagy 6v is lehet. Ez azzal fi.igg cissze,
hogy a vfrus, mely els6sorban a h6m aktivan szapo-
rod6 legals6 (basalis) sejtr6teg6nek sejtjeit fertfzi
meg, a sejtbe val6 behatolds utdn gyakran egy nyug-
v6 f|zisba megy 6t. Ebben a l6tencia peri6dusban
csak viralis DNS termel5dik, aktfu virus szint6zis
m6g nem tort6nik. Az aktfv szaporod6s beinduld-
sakor a virustermel6d6s a h6m 6r6si folyamataival
szorosan osszefiigg. A korai g6nek a basalis r6teg-
ben, a k6s6i g6nek a h6m fels6, 6rett sejtr6tegeiben
expresszfl6dnak, s a fels6 r6tegben 6llnak ossze az
alkot6r6szek 6rett vfrusokkd.
A virus feh6rj6i immunvdlaszt v6ltanak ki, de az
immunvflasz 6ltal6ban lassti 6s nem hat6kony. Ennek
oka, hogy a HPV - szemben m6s vfrusokkal - nem
okozza a sejt lysis6t. A fert6z6,s a h6mfelszinr6l lev6-
16 virusfert6zcitt sejtek r6v6n terjed tovdbb. Ezriltal a
virusfeh6rj6k nem keriilnek kapcsolatba az antrg6,n-
prezentSl6 dendritikus sejtekkel, az antigln prezen-
tdci6 elmarad6sa miatt nem alakulnak ki a specifikus
citotoxikus T sejtek, melyek a fert6zott sejteket el-
pusztitan6k. Emellett, mivel a HPY fert6z6snek nin-
csen viraemi6s fdzisa sem (kiz6r6lag a hdmsejteket
fert6zi meg, nem keriil be a v6r6ramba), ezriton sem
val6sulhat lr'eg az antigdn prezentici6. Ezen feliil
a HPV ndhdLny feh6rj6je szerkezetileg igen hason-
16 a hum6n sejtek feh6rjdihez. Az antig6n stimulus
hidnya ellen6re a HPV induk6l n6mi immunvdlaszt.
Ennek tudhat6 be a szemolcscik 10-30%-os spont6n
regresszi6s hajlama. A regresszi6 r6szben a kapszid
feh6rj6kkel szemben kialakul6 specifikus immunv6-
lasznak tulajdonfthat6.

KEZETESI tEHET6SfGEK

A sejtes immunvdlasz hi6nya miatt szdmos kezel6si le-
het6s6ggel pr6bdlkozunk condylom6ban. Tdbbsdgiik
a n6ved6k destrukci6j6n alapszik citotoxikus vagy

fizikai ablativ m6dszerekkel (1. t6bl6zat). A kezel6-
seket kovet6en - mivel a vfrusfert6z6s probl6m6jft
alapvet6en nem oldj6k meg - igen gyakori a recidiva
(2.tiblilzat).
Az idedlis kezel6si lehet6s6g HPY fert6z6sben az

volna, amely a virussal szembeni specifikus immun-
vSlaszt javitand, mdgpedig a korai virusfeh6rj6kkel
szemben. Az antiviralis, antiproliferativ 6s immun-
modul6ns hatdssal rendelkez6 interferonokkal tor-
t6n6 lokflis kezel6sek mintegy 15 6ves tapasztalatai
alapjln ez a terfipils lehet6s6g kev6ss6 terjedt el.
Ennek oka az alkalmazds kellemetlen mivolta (mul-
tiplex injekci6k a genit6lis teriiletre), a sziszt6m6s
mell6khatdsok (influenzaszerii tiinetek),a magas dr, a

nem kiel6git6 eredm6nyess6g.
Az immunv6lasz m6dosft6k egy ij oszt{lya, az
imidazoquinolonok kozil az imiquimod lok{lis ci-
tokin indukci6, azaz interferon, tumor necrosis
faktor 6s interleukinek (L-lp, IL-6, IL-S) termel6-
d6s6nek kivriltdsa r6v6n feiti ki hatds6t a b6rben. A
7-es toll-like receptort (TLR-7) aktiv6lva inditja be
a proinflammatoril<us citokinek termel6s6t, 6s a

dendritikus sejtek stimuldci6ja r6v6n serkenti az an-
tig6n prezentfci6t. Aktiv6lja a citotoxikus T sejteket,

1, tdbldzat, Hagyomdnyos terdpids lehetdsdgek condyloma

acuminatumban
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2, tdbldzat, Ablativ ds destrukttv kezeld,sek eredmdnyess1ge 6.s

a kiiljulds gyakorisdga

Krzrlis Kpzrlisrx Srxrn n,(re Rrcroivl n,(re
sziiMA (%) (",4)

(r(rrlc)

excisio 1,1 89-93 L9-22

cryoter6pia 2,6-3,2 70-96 25-39

diathermia'r 1.3 94 25

CO,laser 1,0-2,0 72-97 6-49

podofillin 3,4-6,7 38-79 2L-65

podofillotoxin 3,2 ciklus 68,88 16-34

triklr6ecetsav 4,0 64-81 36

S-fluorouracil 2-2,5 ciklus 68-97 0-8

6s a dendritikus sejtek migrfci6ja,az NI( sejt aktivi-
t{s noveked6se r6v6n a nem specifikus 6s a specifi-
kus immunv6lasz effektor seitiei elpusztitjdrk a HPV
fertlzott sejteket.
Az imiquimodnak nincsen kozvetlen virus ellenes ha-
t6sa, de kcizvetett virus ellenes hatdsrit sejtteny6szeteq
ken 6s rillatkis6rleti modellekben is megfigyelt6k. Ez
komoly 6ttor6sk6nt 6rt6kelhet6, hiszen ebbSl a szem-
pontb6l egyediildll6 hat6st fejt ki ,ami megkiil<inbciz-
teti minden m{s, hagyomdnyos destruktiv kezel6si
elj6r6st6l condyloma acuminatumban.

MIKOR METYIK KEZETEST RESZIS1TSUK EL6NYBEN?

A gyakorlatban a ter6pidt illet6 dont6sdnket l6nyege,
sen befolydsolja a klinikai tiinetek lokaliz6ci6ja, kiter-
jed6se, a betegek fdjdalomtiir6 kdpess6ge 6s f6lelme a
f6jdalomt6l (fagyasztds, helyi 6rz6stelenit6s), tovfbbri
az, hogy az alkalmazand6 k6szftm6nnyel mekkora
teriiletet tudunk egy i.il6sben kezelni. Term6szete-
sen koriiltekint6en kell elj6rni az introitus vaginae, a
meatus urethrae 6rintetts6ge esetdn 6s proctol6giai
vizsgdlat indokolt a perianflis, vagy k6zvetleniil az
anus nyfl{sban elhelyezked6 condylomdk eset6n.
Rendkivtil fontos a n5betegekn6l azt is tiszt|zni,hogy
intravaginalisan vannak - e l6that6 ti.inetei.
Az el6bbiek mellett a teripia megvdlasztfsrit nagy-
m6rt6kben befolydsolja az a t6ny is, hogy a betegek
mieldbb szeretndnek megsza.badulni az iisszes nd-
veddktdl 

'6s 
ez6rt, n6hdny kiv6telt5l eltekintve, azokat

az eljfrdsokat prefer{ljdk, amelyek ezt lehet6v6 teszik.
A betegek d<int6s6t nagym6rt6kben befolydsolja az or-
vosokt6l kapott trij6koztatris is (adekv6t tan6csadfs 6s
inform{ci6 {tad{s!). A kezel6s megkezd6se el6tt egy
sor k6rd6st c6lszer( tiszt|zni, igy t6bbek kozott azt,
hogy a kezel6sek nyomdn felszines sebek fognak ke-
letkezni, a lokdlis ecsetel6k megszokott melldkhatfsa
az irritativ gyulladrls, a hrimhi6ry'ok.

BETEG i{ITAt IS ATKAI.MAZHATO I(EZEtESEK

PODOFILLOIOXIN

I(sszdmri condyloma acuminatum eset6n javasolha,
t6 az elv6ltozdsok podofillotoxinnal tdrt6n6 kezel6-

se. A kezel6si utasitfsnak megfelel6en a beteg egy-
m6st kovet6 h6rom napon keresztiil a noved6keket
beecseteli, majd 4 nap sziinetet tart. A kezel6s mel-
ldkhatdsak6nt gyulladt, hdmhidnyos feliiletek alakul-
hatnak ki, melyek a ter{pia 6tmeneti megszakit6sdra
6s fiziol6gi6s konyhas6s borogatdsra visszafejl6d-
nek. A podofillotoxinra kevdsbd reagdlnak az er1sen
keratinizdlt condylomdk. Ha a kezelt betegekn6l n6gy
h6t ut6n sem ldtunk villtoz|st a klinikai tiinetekn6l.
akkor a kezel6s m6dosftfsa sztiksdges.

IMIQUIMOD (ALDARA9 KREM

Nagyobb kiterjed6s eset6n, mindk6t nemn6l perian{-
lisan, n6kn6l a nagyajkak felszindt is 6rint6, f6rfiak-
n6l a fityma zsfkon beliil elhelyezked6 flat (1. 6bra)
6s kiterjedt condylom6k sem k6pezik ellenjavallatrit
az imiquimod alkalmaz6sdnak. A k6szftm6nlt maxi-
mum 4-16 h6ten keresztiil hetente hiiromszor (pl.
h6tf6-szerda p6ntek), az esti tisztdlkod6s 6s az 6.rin-
tett teriilet sz6razra t6rl6se utrin kell a n6ved6keket a
k6szitm6nnyel alaposan bedcirzsolni. Reggel a kezelt
feliiletet szappanos vizzelkell lemosni. A kr6m alkal-
mazdsa ut{n gondosan kezet kell mosni. A kezel6s
n6lkiili napokon a beteg szexudlis 6letet 6lhet.
Akezel6s2-4 het6ben a kezelt feliileten gyulladdst, v6r-
z6I<eny erozi6kat 6szlelhetiink, kellemetlen 6get6 f5j-
dalommal (2.6bra). Ez a gyulladdsos tilnetegyiittes
megszokott kisdrfje az immanv.ilaszt m6dosittj
kezeldsnek 6s egyben a terdpia eredmdnyessdgdnek
elfrejelzdsdre is szolgil. Ezek a tiinetek a k6szit-
m6ny kihagy{srit kdvet6en pfr nap alatt rendez6d-
nek ugyan, (3. 6bra), de c6lszerii a beteg figyelm6t a
mell6khatfsok vfrhat6 jelentkez6s6re felhivni, a jobb
egyrittmiikod6s 6rdek6ben. A gyulladt feliilet kezel6-
s6re fiziol6gi6s konyhas6 oldatot javasolunk ktildno-
sen iigyelve arra, hogy a f6rfiakndl a fityma g|zlapos
izol{lfsa is megt6rt6njen. Ritkfn sziszt6m6s tiinetek-

1, dbra. A sulcus coronarius mdgdtt ivszeriien hilz6d6 erythemas
teri.ilet, melybfl szdvettani vizsgtilat tdrtdnt a diagn1zisfeldllitdsdhoz,
Dg Flat condyloma (Dr. Hdrsing Judit sk).

STD ds Genitdlis Infektoligia 2008;2/2:85-88



Hipermodern kezel4s egy 1srdgi betegsdgben

2, d.bra. Az imiquimod kezelds 3, hetdben erythema'felszines

hdmhidny alakalt ki.

16l is beszfmolnak a betegek (h6emelked6s, influen-
zaszeri tiinetek), melyek spontf n me gsztinnek.

Term6szetesen 6rdemes az immunvdlaszt m6dositr{

kezel6st'azokn6l a betegekn6l is ter6pi6s fegyverk6nt

bevetni, akikn6l seb6szi vagy egy6b beavatkoz6st ko-

vet6en recidiva j elentkezik.
Az imiquimod ktildnosen aj6nlhat6 olyan condyloma

acuminatumban szenved6 betegek kezel6s6re, akik-

n6l a ndved6k lokatiz6ci6ja miatt ablat(v / destruktiv
kezel6s he gesed6s rizik6ja miatt elkeriilend6, azokn{I,

akikben a megel6z6 kezel6sek ellen6re a betegs6g ki-
rijuldsa alakult ki, illewe akik preferdljdk a saj6t maguk

3. dbra, A gyulladdsos tiinetek visszafeil6dtek. A beteg kezeldsit

folytattuk,

6ltal v6gezhet6 kezel6seket, valamint akik tartanak a

kezel6sek kiv6ltotta f6idalomt6l.
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