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HUMANI PAPILOMAVIRUSI NAČIN PRENOSA

HPV

KAKO DELUJEJO?

Humani papilomavirusi so družina približno 250 vrst 
virusov z različnimi geno�pi (natančno jih je opredeljenih 

malo več kot 100) in lastnim genskim zapisom – DNA. Živijo 
v koži in sluznici in lahko povzročijo benigne (nenevarne) 
ali maligne (nevarne) spremembe, večina pa jih ne povz-

roča težav.

KAJ POVZROČAJO?
Okužba z določenimi izmed geno�pov HPV povzroči nastanek anogenitalnih bradavic in 
papilomov grla (najpogostejša sta HPV 6 in 11) ali pa raznih rakov: več kot 99 % rakov mater-
ničnega vratu, 70–90 % rakov zadnjika in nožnice, 47 % rakov penisa, 40 % rakov ženskega 
zunanjega spolovila in 25–30 % raka ustnega dela žrela (najpogostejši povzročitelji so HPV 
16, 18, 31, 33, 45, 52 in 58).

HPV virusi se lahko prenesejo že ob s�ku okuženega predela kože s kožo ali sluznico. To 
pomeni, da gre lahko za s�k genitalnih regij ali pa za prenos s telesnimi tekočinami, prs�, 
redkeje tudi s souporabo stranišč, brisač in drugim.

Humani papiloma virusi prizadenejo najnižjo ležečo plast celic povrhnjice v koži – bazalne 
celice, do katerih pridejo skozi mikrorazpoke. Ko pridejo do celic, jih okužijo. Okužba naprej 
poteka na dva načina: 

Pri prvem načinu se skozi dozorevanje in premikanje bazalnih celic v višje plas� povrhnjice v 
njihovem jedru množijo novi HPV virusi. Ko celice pridejo v površinsko plast, se novi virusi 
spros�jo iz celic in okužba se lahko razširi naprej.

Drugi način se od prvega razlikuje, saj tu kot posledica ne nastajajo novi virusi, ampak virus 
na celice vpliva tako, da se začnejo nenormalno deli�. Iz tega lahko nastanejo predrakave 
spremembe in končno rak materničnega vratu. Vendar do teh sprememb pride le, če je 
okužba dolgotrajna in s �s�mi HPV, ki imajo tak način delovanja.



Potek okužbe s HPV. Vir: Poljak M, Petrovec M. Medicinska virologija. Ljubljana: Medicinski 
razgledi; 2011.

SHEMA POTEKA OKUŽBE

KOTIČEK ZA STARŠE

Humani papilomavirusi lahko pri vas, vaših 
partnerjih ali otrocih povzročajo bolj ali manj 

nevarne tvorbe in bolezni.

Okužba s HPV je najpogostejša spolno 
prenosljiva okužba, kar pomeni, da se širi 
pri različnih oblikah spolnih odnosov. Vsaj 

50 % ljudi, ki so spolno ak�vni, se bo v 
življenju okužilo s HPV.
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RAK MATERNIČNEGA VRATU
IN BOLEZNI, KI JIH POVZROČA

OKUŽBA S HPV

Rak materničnega vratu je drugi najpogostejši rak pri ženskah, takoj za rakom 
dojke. Je edini rak, pri katerem je okužba z visokorizičnimi HPV nujen, vendar ne 

zadosten pogoj za razvoj. 

Najpomembnejši pogoj, da se iz okužbe razvijejo predrakave ali rakave spremem-
be, je, da okužba vztraja čim dlje časa. Pri preprečevanju razvoja predrakavih 

sprememb je nujno potrebna preven�va.

RAZVOJ OKUŽBE

KOTIČEK ZA JAVNOST

DRUGE BOLEZNI

Razvoj raka materničnega vratu se začne z okužbo z enim izmed visoko-
rizičnih geno�pov HPV (najpogostejši geno�pi so 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58). 
Ob okužbi se prvi znaki lahko pojavijo precej pozno. Če ne pride do očiščenja 
okužbe in ta še vedno vztraja, se razvije do predrakavih sprememb 1. stopnje 
(CIN 1).

Predrakave spremembe 1. stopnje (CIN1): na tej stopnji je bila 
okužba dovolj vztrajna, da so se celice v koži in sluznici začele 
nenormalno deli�. Kljub vztrajanju okužbe pa se še vedno v večini 
primerov okužba očis� spontano. S tem se praviloma odpravijo 
tudi posledice okužbe.

Predrakave spremembe 2. stopnje (CIN2) : če okužba iz 1. stopnje 
napreduje v 2. stopnjo in to opazi ginekolog, se začne zdravljenje. 
Pred tem je zdravljenje glede na učinke nesmiselno. Okužba in 
posledice se praviloma zdravijo s konizacijo, tj. izrezom središčne-
ga dela materničnega vratu. Čeprav je poseg enostaven, hiter in 
ne vpliva na plodnost ženske, se lahko pojavijo poopera�vne 
težave v obliki krvavenja in bolečine.

Predrakave spremembe 3. stopnje (CIN3): vsaka predrakava 
sprememba 3. stopnje se zdravi takoj, ko je opažena.

Poleg raka materničnega vratu pri ženskah in deklicah okužba z visoko-
rizičnimi geno�pi povzroča tudi druge rake, ki prav tako prizadenejo moško 
populacijo.

Visokorizični HPV so tako odgovorni za rak nožnice v 70–90 %, v 40 % raka 
ženskega zunanjega spolovila, v 47 % raka penisa in v 25–30 % raka ustnega 
dela žrela. 

Okužba z nizkorizičnimi HPV (najpogostejša geno�pa 6 in 11) povzroča razvoj 
anogenitalnih bradavic, ki niso škodljive, vendar je njihovo odstranjevanje 
neprijetno, njihov pojav pa lahko močno vpliva na posameznikovo spolno 
vedenje oziroma odklanjanje le-tega, neprijetno počutje in samopodobo.

V Sloveniji imamo zelo dobro razvit program Zora, ki ženske nad 20. letom 
staros� vabi na preven�vne ginekološke preglede z odvzemom brisa mater-
ničnega vratu in s tem omogoča zaznavo, opazovanje in zdravljenje morebit-
nih sprememb. Še vedno pa za rakom materničnega vratu letno umre 30 do 
40 žensk, kar je približno tretjina obolelih za rakom.

Zelo pomembno je, da se matere kot tudi hčere odzovejo povabilu Zore in 
hodijo redno na preglede. Prej kot se okužba in spremembe odkrijejo, hitreje 
se lahko ukrepa in bolj učinkovito ter preprostejše je zdravljenje. Kljub 
opera�vnim posegom, ki zdravijo posledice okužbe, pa zdravila za samo 
okužbo, ko se ta zgodi, še ne poznamo. Prav zato je nujno potrebna uporaba 
preven�ve in odgovorno spolno vedenje – ABC pravilo.

V povezavi z okužbami s HPV je večinoma govora o materničnem vratu in 
zdravju deklic in žensk, vendar je potrebno vede�, da za okužbami s HPV 
trpijo tudi dečki in moški. Tako kot ženske je potrebno, da se preventivno in 
odgovorno vedejo tudi moški. Pomnite! HPV ne izbira med spoloma.



ABC pravilo varne in zdrave spolnosti

CEPLJENJE

CEPIVO

SESTAVINE IN RAZLAGA

Cepljenje pro� HPV je najučinkovitejša preven�vna metoda in zaščita pred okužbo z virusom 
HPV, ki jo poznamo. Ker se virus enostavno prenaša in je za prenos potreben le s�k kože s kožo, 
je upoštevanje ABC pravila varne in zdrave spolnos� preven�ve premalo učinkovito.

A – kot abs�nenca ali odlašanje prvega spolnega odnosa na čim kasnejši čas.
B – kot bodi zvest ali zvestoba enemu partnerju ob pogoju, da je on zvest vam.
C – kot »condom« oziroma kondom, ki ga je potrebno uporablja� pravilno in dosledno. 
Kondom ne prepreči okužbe s HPV, ampak le zmanjša verjetnost prenosa.

Cepivo, ki šči� telo pred okužbo s HPV, je rekombinantno cepivo. To pomeni, da vsebuje delce, 
ki so podobni �s�m v virusu, pridobljeni pa so bili s tehnologijo rekombinantne DNA. Cepivo ne 
vsebuje virusa samega, ampak le kopije beljakovin, ki jih najdemo v virusu in ki pomagajo 
virusu, da lahko spreminja obnašanje celic. Ti delci so odgovorni za spodbuditev telesnega 
imunskega sistema.

Novo cepivo z imenom Gardasil®9 je devetvalentno in deluje pro� HPV z geno�pi 6, 11, 16, 18, 
31, 33, 45, 52 in 58, torej pro� najpogostejšim nizkorizičnim in visokorizičnim geno�pom, ki 
povzročajo anogenitalne bradavice in različne rake. 

Kljub cepljenju je za boljšo zaščito še vedno potrebno upošteva� pravila preven�ve in se 
udeleži� rednih zdravniških pregledov.

Ponovno cepljenje: Osebe, ki so bile predhodno cepljene s 3 odmerki 4-valentnega cepiva  
Silgard®, lahko prejmejo tri odmerke devetvalentnega cepiva in se tako zašči�jo pro� pe�m 
dodatnim geno�pom.

proteini pridobljeni z rekombiniranjem DNA iz HPV geno�pov 6, 11, 16, 18, 31, 
33, 45, 52 in 58

aluminijev hidroksifosfat sulfat – adjuvans

natrijev klorid – glavni del kuhinjske soli

natrijev borat – deluje kot pufer v raztopini

L-his�din – aminokislina, ki jo najdemo povsod v telesu

poliabsorbat 80 – pogost adi�v pri hrani, opravlja vlogo emulgatorja

voda – 60 % telesne mase posameznika predstavlja voda.

Aluminijev hidroksifosfat sulfat se v cepiva dodaja kot adjuvans. To je dodatek za izboljšanje 
imunskega odziva pri cepljenih osebah. Mnogi so zaskrbljeni zaradi morebitnih posledic, ki bi 
jih povzročil aluminij v telesu, vendar gre pri cepljenju za minimalen vnos. Veliko več ga 
dobimo prek hrane in pijače, kjer je aluminij del konzervansov in barvil.



CEPLJENJE PO SVETU IN PRI NASSTRANSKI UČINKI

Cepivo, s katerim se cepimo pro� HPV, je varno. Njegova varnost pa 
se nenehno spremlja in beležijo se stranski učinki. Najpogostejši med 
njimi vključujejo: bolečino, oteklino, srbečico, modrico ali rdečico na 
mestu cepljenja, glavobol, vročino, omo�co, slabo počutje, bruhanje 
in omedlevico. 

V primeru alergijske reakcije, na katero od komponent 
cepiva, lahko pride do pojava oteženega dihanja in 
izpuščajev. Cepljenje se ravno zato ne priporoča 
osebam z že znano alergijo na katero koli izmed 
komponent cepiva. 

Prav tako se cepljenje ne priporoča nosečnicam ali osebam, ki imajo 
oslabljen imunski sistem. Če ste v dvomih glede cepljenja, se posvetu-
jte s pediatrom vašega otroka ali svojim osebnim zdravnikom.

Cepljenje se priporoča za dečke in deklice, starim od 9 do 26 let pred prvim spolnim odnosom. 
Cepljenje so v nacionalni cepilni program sprejele mnoge države, med katerimi so Danska, 
Irska, Norveška, Velika Britanija, Švica, Nizozemska, Islandija, Latvija, Nemčija, Grčija, Italija, 
Luksemburg, Portugalska, Španija, Švedska, Kanada, Južna Koreja, Nova Zelandija in ZDA. V 
ZDA, Avstraliji, Avstriji, na Hrvaškem pa zastonj cepijo tudi dečke.

Režim odmerjanja: Cepljenje se trenutno izvaja z dvema ali tremi odmerki. 

V Sloveniji je cepljenje pro� HPV v državnem programu cepljenja od leta 
2009 za deklice v 6. razredu osnovne šole brezplačno. Brezplačno cepljenje 

je na voljo tudi za zamudnice, ki se v 6. razredu niso cepile, dokler se ta 
dekleta redno šolajo. Cepljenje starejših žensk, dečkov in moških je 

zaenkrat samoplačniško. 



ZMOTE O CEPIVU IN POGOSTA VPRAŠANJA Kako se spremlja varnost cepiva med kliničnimi študijami in 
po tem ko pride cepivo v množično uporabo?

Zakaj se kljub cepljenju še vedno priporočajo udeležba 
rednih ginekoloških pregledov in redni odvzemi brisov 

materničnega vratu? Ali se s cepljenjem ne zaščitimo ravno 
pred spremembami, ki jih opazujejo na teh pregledih? 

Kako je z varnostjo in učinkovitostjo cepiva? Ali je možno, da 
nam cepivo proti HPV škoduje in ne koristi?

Danes lahko na spletu najdemo ogromno ''znanstvenih'' člankov z viri in informacijami, ki so 
vprašljivega izvora ali pa temeljijo na študijah, ki jih stroka nikoli ne bi priznala kot legi�mno 
podlago za širjenje izsledkov raziskav. Ob prebiranju katerihkoli člankov, ki poročajo o 
škandaloznih novicah in izsledkih v povezavi s cepljenjem, se moramo dobro seznani� prav o 
vsaki stvari, navedeni v članku, iz virov, ki so primerni in do problema nepristranski.

Glede cepljenja je dandanes na internetu in ostalih medijih dostopnih kar nekaj mitov in 
zgodbic ali pa napačnih in zavajajočih interpretacij podatkov, ki so v dobi informacijske 
tehnologije na voljo vsakomur. Jasno je, da se je ob poplavi podatkov in primanjkljaju znanja 
za pravilno razlago včasih težko odloči�, kaj je prav in kaj narobe. V Sloveniji in drugod so zelo 
ak�vni nasprotniki cepljenja, ki si včasih zaradi premalo predznanja ali pa pre�rane 
zaskrbljenos� znane informacije napačno razlagajo.

Bralcu se ob prebiranju zavajajočih zapisov porajajo mnoga vprašanja. V nadaljevanju smo 
poskušali odgovori� na nekaj izmed najpogostejših vprašanj.

Učinkovitost in varnost cepiva pro� HPV je bila dokazana v večletnih kliničnih študijah, ki so 
vsebovale več �soč oseb, ki so preizkušale cepivo. Brez takšnih študij nobeno zdravilo, cepivo 
ali katerakoli druga snov ne bi mogla pri� na tržišče in v množično uporabo. Varnost cepiva se 
še vedno spremlja. Ravno zato so v navodilih z uporabo in opisom cepiva, ki jih je izdal proizva-
jalec, navedeni vsi možni stranski učinki ne glede na to, kolikšna je dejanska verjetnost, da se 
pri posamezniku pojavijo. 

Vsak, ki se poglobi v branje uradnih informacij o cepivu, priloženih k vsaki steklenički in 
dostopnih na spletnih straneh, vidi, da so vsi dogodki, ki so se zgodili po cepljenju (tudi 
nega�vni), jasno zapisani in obrazloženi. Tako ni nenavadno, da o cepljenju kroži mit, da 
povzroča prezgodnjo smrt, ko pa je v izsledkih jasno navedeno, da je po cepljenju umrlo 40 
oseb. Vendar ni� ena izmed teh smr� nima vzročno-posledične povezave s cepljenjem, torej 
vzrok zanjo ni cepljenje, ampak nek drug, kot na primer avtomobilska nesreča, obolevanje za 
s cepivom nepovezanimi raki, strelne rane.

Na podoben način se spremlja varnost tudi po tem, ko pride cepivo v množično uporabo. V 
navodilih proizvajalca je navedeno, da naj vsi, ki prejmejo cepivo in po tem opazijo kakršne-
koli spremembe, o tem obves�jo zdravnika. Zraven pa so navedene tudi možne spremembe, 
ki bi jih lahko posameznik opazil, da je nanje še posebej pozoren. Podatke zbirajo agencije, ki 
se ukvarjajo s tem, da raziščejo, če bi lahko cepljenje povzročilo zabeleženo spremembo.

Cepivo, ki se uporablja, je devetvalentno, kar pomeni, da vsebuje delce deve�h geno�pov 
HPV: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 in 58. Ti so najpogostejši nizkorizični geno�pi in najpogoste-
jši visokorizični. Nizkorizični povzročajo anogenitalne bradavice, visokorizični pa v najhujšem 
primeru raka materničnega vratu, anusa, penisa, vulve, vagine, grla … Vendar v cepivu niso 
edini predstavniki visokorizičnih in nizkorizičnih skupin, saj v � dve skupini skupaj spada okoli 
40 različnih HPV virusov, katerih delci niso prisotni v cepivu in pro� katerim cepivo ne učinku-
je. Zato je še vedno potreben reden obisk ginekologa in odvzemi brisov, ker smo po cepljenju 
zaščiteni le pro� najpogostejšim povzročiteljem sprememb. 

Zaveda� se moramo, da lahko vsi spolno aktivni posamezniki zbolijo ne le za boleznimi, ki jih 
prinašajo okužbe s HPV, ampak tudi za ostalimi spolno prenosljivimi okužbami, ki jih bodo 
odkrili na teh pregledih. Skrbi za zdravje ni nikoli preveč.
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Ustvarjeno z namenom širjenja zanesljivih in objek�vnih podatkov o cepljenju pro� HPV. 
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Spremljajte nas na Facebook strani: www.facebook.com/projektvirus.
Oglejte si tudi posnetek o HPV, ki smo ga za vas pripravili. Najdete ga 
prek naslednje QR kode.



Projekt podpira tudi Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.
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