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Wirus HPV 

Czym jest? 
Czy jest groźny? 

Czy można go leczyć? 

 

Rak szyjki macicy zajmuje drugie miejsce wśród przyczyn zgonów kobiet 

w naszym kraju.  

Liczne badania naukowe oraz postęp w medycynie potwierdzają związek 

pomiędzy rozwojem nowotworu a przetrwałym zakażeniem wirusem HPV. 

Wirus brodawczaka ludzkiego występuje powszechnie na całym świecie 

i stanowi najczęstszy czynnik zakaźny przenoszony drogą płciową. 

Po raz pierwszy uwagę na ten fakt zwrócił niemiecki wirusolog zur Hausen 

w swej pracy w 1982 roku. 

Do tej pory zostało 

poznanych niemal 200 

różnych typów wirusa 

HPV. Około 40 z nich 

odpowiedzialnych jest za 

powstawanie infekcji 

urogenitalnych zarówno 

u kobiet jak i mężczyzn. 

Wirusy te dzielimy na 

dwie następujące grupy: 
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I. Wirusy niskoonkogenne wywołują najczęściej łagodne zmiany 

w postaci brodawek płciowych i kłykcin kończystych lub płaskich 

w obrębie narządów płciowych. 

 U kobiet – pochwa, srom, szyjka macicy, odbyt; 

 U mężczyzn – penis, moszna, krocze, odbyt. 

Zmiany te mogą pojawiać się kilka tygodni lub miesięcy po kontakcie 

z zarażoną osobą. 

II. Wirusy wysokoonkogenne - prowadzą do rozwoju zmian 

dysplastycznych 

i wykrywane są głównie w komórkach raka szyjki macicy. 

Przetrwałe zakażenie którymkolwiek typem wirusa 

wysokoonkogennego stwarza wysokie ryzyko wystąpienia 

nowotworu. 

Wirus HPV odpowiedzialny jest również za raka noso-gardzieli czy krtani. 

Główną drogą przenoszenia zakażeń wirusem są kontakty seksualne. 

Do czynników zwiększającymi ryzyko zakażenia zaliczamy: 

 wczesne rozpoczęcie współżycia seksualnego, 

 dużą liczbę partnerów seksualnych, 

 partnerów seksualnych z grupy ryzyka, 

 nieodpowiednią higienę okolic intymnych, 

 korzystanie ze wspólnych ręczników, publicznych pryszniców. 

Aktualnie nie ma metody leczenia farmakologicznego infekcji wirusem HPV 

- stąd tak istotna jest profilaktyka i szczepienia.  
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Najbardziej efektywną formą zapobiegania zakażeniom tym wirusem są 

szczepienia, określane jako 

profilaktyka pierwotna. 

Istotnym instrumentem 

profilaktyki są także 

powszechne, przesiewowe 

badania cytologiczne kobiet, 

określane jako profilaktyka 

wtórna. W krajach 

prowadzących aktywną profilaktykę tej choroby liczba zachorowań na raka 

szyjki macicy zmniejszyła się o 80%. 

Rekomendowany wiek przeprowadzenia profilaktyki pierwotnej to 12-14 

lat, a więc okres poprzedzający inicjację seksualną. Liczne badania kliniczne 

potwierdziły zarówno skuteczność jak i bezpieczeństwo szczepień. 

Szczepienia zapewniają długą, wieloletnią odporność na zakażenia wirusem 

HPV. Niepożądane odczyny poszczepienne po podaniu szczepionek przeciw 

zakażeniom HPV obejmują: 

 odczyny miejscowe – ból, zaczerwienienie, obrzęk i świąd; 

 odczyny ogólne – bóle mięśni, głowy i zmęczenie; oraz bardzo rzadko 

objawy alergiczne i objawy ze strony układu pokarmowego. 

W grupie nastolatków każde szczepienie (w tym także przeciw zakażeniom 

HPV) może wiązać się z omdleniem, stąd osoby zaszczepione powinny 

pozostawać pod obserwacją przez około 15 minut po podaniu szczepionki. 

W Polsce szczepienie przeciw zakażeniom HPV należą do grupy szczepień 

zalecanych, co oznacza, że obowiązkiem lekarza jest poinformowanie 
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pacjenta lub jego opiekunów o możliwości skorzystania z takiej profilaktyki, 

ale koszty zakupu wszystkich dawek szczepionki obciążają pacjenta lub jego 

rodzinę. Stąd należy docenić lokalne inicjatywy samorządowe podejmujące 

decyzje o finansowaniu szczepień przeciw zakażeniom HPV 

w grupie nastolatków. 

 

W obecnym programie profilaktyki proponujemy Państwu 

szczepionkę 4-ro walentną Gardasil 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-

information/gardasil-epar-product-information_pl.pdf 

 

ZOZ ze swojej strony pragnie przyczynić się do zwiększenia poziomu wiedzy 

rodziców Gminy Siechnice oraz samych młodych pacjentów poprzez 

spotkania indywidualne, spotkania edukacyjne w szkołach, informacje 

przekazywane drogą telefoniczną Uruchomiono dwa dodatkowe numery 

telefonów: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/gardasil-epar-product-information_pl.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/gardasil-epar-product-information_pl.pdf
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 - Święta Katarzyna – 533 373181 

 - Siechnice – 537373576 

służą one tylko i wyłącznie do rozmów w sprawie szczepień. 

W celu umożliwienia skorzystania z usług lekarza i pielęgniarki Punt 

szczepień będzie uruchomiony w godzinach popołudniowych a także 

w niektóre soboty. 

 

Do zobaczenia na szczepieniach 

 
Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Świętej Katarzynie 


