
WIRUS BRODAWCZAKA  
LUDZKIEGO 



JAKI JEST ZWIĄZEK MIĘDZY 
WIRUSEM BRODAWCZAKA 
LUDZKIEGO A NOWOTWORAMI?
Niektóre typy wirus brodawczaka ludzkiego, określane jako typy wysokiego 
ryzyka, ogólnie zwiększają ryzyko wystąpienia nowotworu w poniższych 
lokalizacjach:

CZYM JEST WIRUS 
BRODAWCZAKA 
LUDZKIEGO?
Wirus brodawczaka ludzkiego jest bardzo 
rozpowszechniony; zidentyfikowano 
ponad jego 100 typów

Wirus brodawczaka ludzkiego atakuje 
skórę i błony śluzowe (wilgotne błony 
wyścielające części ciała, takie jak 
wnętrze jamy ustnej, gardła czy odbytu)

U większości osób zakażenie wirusem 
brodawczaka ludzkiego rozpoczyna się i 
ustępuje bez żadnych objawów. Niekiedy 
zanim dojdzie do zakażenia, wirus może 
być nieaktywny przez całe miesiące
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SĄ POWODOWANE 
PRZEZ WIRUSA 
BRODAWCZAKA 

LUDZKIEGO ?

Nowotwory tego 
typu są określane 
jako „nowotwory 

jamy ustnej i gardła” 
i wchodzą w skład 

większej grupy, 
określanej jako 

„nowotwory głowy 
i szyi”

Nowotwory głowy i szyi stanowią siódmą co do częstości 
występowania grupę nowotworów na świecie



KTO MOŻE 
ZAKAZIĆ SIĘ 
WIRUSEM 
BRODAWCZAKA 
LUDZKIEGO?
Zakażenia wirusem brodawczaka 
ludzkiego są bardzo częste i łatwo 
dochodzi do nich podczas kontaktów 
seksualnych (w tym w czasie stosunków 
pochwowych, analnych i oralnych)

Można zarazić się wirusem brodawczaka 
ludzkiego nawet mając tylko jednego 
partnera/jedną partnerkę

Zakażenie wirusem brodawczaka 
ludzkiego może być stwierdzone nawet 
u osoby niemającej żadnych objawów, 
która jedyny kontakt seksualny z osobą 
zakażoną miała wiele lat temu

JAK CZĘSTO WYSTĘPUJĄ NOWOTWORY 
GŁOWY I SZYI ZWIĄZANE Z ZAKAŻENIEM 
WIRUSA BRODAWCZAKA LUDZKIEGO?
• Ostatnio specjaliści wykryli związek między zakażeniem wirusem brodawczaka 

ludzkiego wysokiego ryzyka a niektórymi nowotworami jamy ustnej i gardła

•  Najnowsze badania wskazują, że częstość występowania nowotworów głowy i szyi 
związanych z wirusem brodawczaka ludzkiego zwiększa się tak szybko, że mówi 
się o epidemii

• Pacjenci z nowotworami głowy i szyi związanymi z wirusem brodawczaka 
ludzkiego są zasadniczo młodsi, w dobrym stanie zdrowia i często w wywiadzie 
nie stwierdza się u nich palenia tytoniu i/lub nadużywania alkoholu, tj. czynników 
zwiększających prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwory

JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI LECZENIA PACJENTÓW 
Z NOWOTWORAMI GŁOWY I SZYI ZWIĄZANYMI 
Z WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO?
• Rodzaj leczenia proponowany przez lekarza zależy od lokalizacji nowotworu  

w głowie i szyi oraz jego ewentualnego rozprzestrzenienia się

• Dostępnych jest kilka możliwości leczenia. Lekarz wspólnie z pacjentem ustali,  
która metoda jest najlepsza

• Nowotwory związane z wirusem brodawczaka ludzkiego są łatwiejsze w leczeniu, 
gdy zostaną wcześnie rozpoznane i leczone; w związku tym, jeżeli coś Cię niepokoi, 
porozmawiaj ze swoim lekarzem lub dentystą

Szacuje się, że w około 70% przypadków przyczyną nowotworów jamy ustnej  
i gardła jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego, jednakże konieczne są 
dalsze badania w tym kierunku

Jeżeli podejrzewasz 
u siebie możliwością 
zakażenia wirusem 
brodawczaka ludzkiego, 
porozmawiaj  
ze swoim lekarzem



CZY MOŻNA WYKRYĆ ZAKAŻENIE 
WIRUSEM BRODAWCZAKA 
LUDZKIEGO?
• Zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego zwykle nie towarzyszą 

żadne objawy, w związku czym rozpoznawane jest ono rzadko

• Istnieją testy przesiewowe w kierunku wirusa brodawczaka 
ludzkiego, które są ważną metodą wykrywaniu raka szyjki macicy. 
Nie ma badań przesiewowych wykrywających nowotwory głowy  
i szyi związane z wirusem brodawczaka ludzkiego 

• Możliwym sposobem wykrycia nowotworu głowy i szyi jest 
badanie przeprowadzone przez lekarza lub dentystę

CZY MOŻNA ZAPOBIEC 
ZAKAŻENIU WIRUSEM 
BRODAWCZAKA LUDZKIEGO?
• Aktualnie Dostępne są trzy szczepionki, których działanie polega 

na zapobieganiu zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego.  
Nie umożliwiają one wyleczenia

• Szczepionki zapewniają skuteczną ochronę przed nowymi 
zakażeniami wirusem brodawczaka ludzkiego niektórych 
typów. Nie wyleczą one już trwającego zakażenia ani choroby 
spowodowanej przez infekcję

• Szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego chronią 
również przed zakażeniem w obrębie jamy ustnej i związanych z 
nim nowotworami głowy i szyi

Czy chcesz dowiedzieć się 
więcej o wirusie brodawczaka 
ludzkiego?
Najlepszym miejscem do uzyskanie informacji 
jest gabinet Twojego lekarza lub dentysty - 
porozmawiaj z nimi, jeżeli coś Cię niepokoi

Dostępne są też bogate źródła informacji  
w Internecie:

www.makesensecampaign.eu
www.ecpc.org

E H N S
www.ehns.org

European Head and Neck Society
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