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1. Wirus HPV – czym jest i czy powinnam się go bać? 

HPV (z ang. Human Papilloma Virus) to wirus brodawczaka ludzkiego, który jest bardzo popularny 

w naszym społeczeństwie i jest najczęstszą chorobą przenoszoną drogą płciową, co ważne 

– można zarazić się nim zarówno poprzez stosunek płciowy, jak i analny oraz oralny. Naukowcy 

zidentyfikowali około 200 różnych typów wirusa HPV, jednak tylko kilkanaście z nich jest 

odpowiedzialnych za powstawanie onkologicznych przekształceń w komórkach organizmu. 

Typy tego wirusa dzielimy na dwie grupy, biorąc pod uwagę właśnie ryzyko wystąpienia zmian 

nowotworowych:

  typy niskiego ryzyka – wywołujące m.in. kłykciny kończyste czy brodawki np. 6,11

  typy wysokiego ryzyka (onkogenne) – wysoko rakotwórcze wirusy HPV m.in. 16, 18, 31, 33. 

Szacuje się, że ok 50% - 80% populacji aktywnej seksualnie zetknie się z wirusem HPV w czasie 

swojego życia. U wielu osób wirus może pozostawać w stanie tzw. latencji czyli uśpienia. 

Sprawne działanie układu immunologicznego zwalczy wirusa samoistnie w ciągu 1-2 lat. 

Niestety u niewielkiej części zakażonych (szczególnie z osłabioną odpornością) dojdzie do 

przetrwałej infekcji, tzw. infekcji transformującej, która może prowadzić do rozwoju zmian 

nowotworowych a w konsekwencji raka szyjki macicy. Kluczową rolę w profilaktyce raka szyjki 

macicy oraz wykryciu wirusa HPV odgrywają regularne badania skrinigowe (przesiewowe) 

i wizyty u ginekologa. 

2. Jakie badania należy wykonać,
    aby tego wirusa wykryć?

W celu wykrycia zakażenia wirusem 

HPV można wykonać test PCR, który 

jest pobierany w podobny do badania 

cytologicznego sposób - z szyjki macicy. 

Obecnie można wykonać go w trakcie 

cytologii LBC, czyli na podłożu płynnym. 

Z tego samego pobrania można wykonać 

rozmaz cytologiczny, który następnie 

poddawany jest ocenie mikroskopowej. 

Jeśli wynik budzi wątpliwości diagnostyczne, 

wykonuje się również test DNA HPV, który 

pozwala na wykrycie 14 wysokoonkogennych 

typów wirusa brodawczaka ludzkiego. 

Genotypowanie wirusa, czyli określenie 

czy kobieta jest zarażona konkretnym 

typem wirusa HPV, pozwala na wdrożenie 

odpowiedniego leczenia i zachowanie 

właściwych zasad monitorowania pacjentki. 

Cytologia na podłożu płynnym LBC nie jest 

refundowana przez NFZ. 
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3. Czy wirusa HPV można wyleczyć?

Część organizmów zwalczy wirusa HPV samoistnie, jednak nie ma stuprocentowo skutecznego 

lekarstwa, które pozwoli na wyeliminowanie wirusa z organizmu. Można stosować leki 

pozwalające usunąć jego objawy oraz wpłynąć na cofnięcie zmian przednowotworowych. 

Pamiętajmy, że im wcześniej wykryjemy takie zakażenie, tym większe szanse pacjentki na zdrową 

i bezpieczną przyszłość. Zakażenie wirusem HPV zwiększa ryzyko raka szyjki macicy aż 500 razy,

więc profilaktyka ma tutaj kluczowe znaczenie. Duży wpływ na nasze zdrowie ma również 

wzmacnianie organizmu (sprawnie działający układ immunologiczny) i dbanie o zdrowy styl 

życia.  Możemy stwierdzić, że w znakomitej większości przypadków możemy wyleczyć zmiany 

morfologiczne (komórkowe i tkankowe) spowodowane transformującym zakażeniem HPV. 

4. Czy planując ciążę powinnam wykonać badania 
    w tym kierunku? 

Rutynowym badaniem wykonywanym przed planowaną ciążą jest cytologia. Jeśli jej wynik 

zaniepokoi lekarza prowadzącego, na pewno skieruje on pacjentkę na dodatkowe testy 

w kierunku wykrycia wirusa HPV. Dla spokoju przyszłej mamy, dobrze jest wykonać wszystkie 

potrzebne badania i szczerze porozmawiać z lekarzem prowadzącym, który na pewno doradzi, 

jak odpowiednio zadbać o siebie w tym okresie. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, dobrze jest 

wykonać badanie, ponieważ zmiany nowotworowe wykryte już w czasie ciąży mogą stanowić 

zagrożenie zarówno dla życia matki jak i płodu. O tym, jak odpowiednio interpretować badanie 

cytologiczne, przeczytasz na naszej stronie: https://medistica.com.pl/ginekologia-plodnosc/rsm/ 
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5. Czy wirus HPV może wpływać na przebieg ciąży?

Zakażenie wirusem HPV zwykle przebiega bezobjawowo i ustępuje samoistnie, jednak w 

niewielu przypadkach może dojść do tzw. infekcji przetrwałej, która spowoduje powstanie zmian 

przednowotworowych i nowotworowych, a one mogą stanowić zagrożenie i znacząco wpłynąć 

na przebieg ciąży. Kobieta zarażona wirusem HPV może w czasie porodu zakazić nim swoje 

dziecko, jednak to ryzyko jest bardzo niskie. Leczenie oraz sposób postępowania zależy od 

oceny stanu danej pacjentki przez lekarza prowadzącego ciażę lub lekarza ginekologa-onkologa. 

Każdy przypadek jest inny i powinien być interpretowany indywidualnie. 

6. Czy HPV przenosi się wyłącznie drogą płciową 
    – poprzez stosunek?

Wirus HPV przenosi się zarówno przez kontakty seksualne – zarówno genitalne, oralne jak 

i analne. Istnieje również niskie ryzyko zarażenia się nim przez niezachowanie odpowiednich 

zasad higieny – np. korzystanie ze wspólnych ręczników czy bielizny wspólnie z osobą zarażoną, 

jednak są to sytuacje bardzo rzadkie.

7. Czy prezerwatywa chroni przed zakażeniem wirusem HPV?

Prezerwatywa nie chroni w 100% przed zakażeniem wirusem HPV, ponieważ wirus może 

bytować również na skórze w okolicy narządów płciowych. Mimo to, prezerwatywa jest nadal  

najskuteczniejszym narzędziem, jeśli chodzi o zapobieganie przenoszeniu wirusa HPV i innych 

chorób drogą płciową. Kobiety i mężczyźni, którzy nie mają stałych partnerów, powinni 

z nowopoznanymi osobami zachowywać zasady ostrożności i stosować prezerwatywy. 
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8. Czy u mężczyzn wirus HPV objawia się w konkretny sposób? 

Zakażenie wirusem HPV u mężczyzn przebiega w sposób bezobjawowy, co oznacza, że mogą 

nieświadomie przenosić wirusa na swoje partnerki. Wirus HPV jest najbardziej powszechny 

w grupie mężczyzn, którzy nie są w stałym związku i mają wiele partnerek. Do objawów 

najczęściej spotykanych u mężczyzn zalicza się m.in. brodawki układu moczowo-płciowego, 

które można wyleczyć. Należy pamiętać, że nawet po wyleczeniu brodawek, mężczyzna może 

nadal być nosicielem i zarażać innych. U mężczyzn można wykonać badanie w kierunku wykrycia 

wirusa, polegające na pobraniu wymazu z żołędzi prącia. Przetrwała infekcja może prowadzić 

u mężczyzn do raka prącia, odbytu, czy jak pokazały ostatnie badania – również gardła, co wiąże 

się z popularnością seksu oralnego. 

9. Czy opryszczka, którą często mam na ustach 
    to też odmiana wirusa HPV?

Opryszczka, która występuje w okolicy ust jest najczęściej wywołana wirusem HSV-1. 

Jest to inny typ wirusa niż HPV, podobnie jak opryszczka zewnętrznych narządów płciowych, 

która wywoływana jest przez wirusa HSV-2. Podobieństwem między tymi wirusami jest na pewno 

fakt, że opryszczki również nie da się w 100% wyleczyć i rozwój tej infekcji może trwać przez 

całe życie osoby zakażonej. 
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10. Czy jeśli jestem nosicielką wirusa to mogę się zaszczepić? 

Na rynku dostępne są 3 rodzaje szczepionek przeciw HPV: 2-walentne, 4-walentne 

oraz 9-walentne. W zależności od typu szczepionki, zabezpiecza ona przed skutkami 

zakażenia 2, 4 lub 9 szczepom/typom wirusa HPV i stosuje się ją w celu profilaktyki zmian 

przednowotworowych narządów płciowych, raka szyjki macicy, pochwy, sromu czy odbytu. 

Szczepienia zalecane są przed rozpoczęciem inicjacji seksualnej, ze względu na fakt, że wirus 

przenosi się drogą płciową, zatem rekomendowane są zarówno dla dziewczynek jak i chłopców 

w wieku od 9 do 13 lat. Osoby dorosłe, jeśli wyrażą chęć, również mogą się zaszczepić, przy 

czym skuteczność szczepienia może być zmniejszona. Wcześniejsze badanie na obecność wirusa 

HPV nie jest wymagane, a kobiety zaszczepione nadal powinny regularnie wykonywać cytologię. 

Nie ma przeciwskazań do szczepień osób, które są nosicielami wirusa, jednak każdy przypadek 

jest indywidualny i należy skonsultować się ze swoim lekarzem, który rozwieje wszelkie 

wątpliwości. 

Od listopada 2021 roku w Polsce refundowana jest szczepionka 2-walentna, czyli chroniąca 
przed najbardziej onkogennymi typami wirusa HPV – 16 i 18. Przeznaczona dla osób które 
skończyły 9 rok życia.
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