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Што треба да знаете
за Хуман папилома вирусот?
Хуман папилома вирусот е најчесто сретнуваниот сексуално пренослив вирус кој ги
напаѓа кожата и слузокожата на различни делови од човековото тело. Овој тип на
вирус подеднакво ги зафаќа и машката и женската популација. Најчесто ги засега
младите лица веднаш со стапување во сексуални односи.
Половите инфекции предизвикани од ХПВ (хуманпапилома вирус) се многу честа
појава. Повеќе од 80 % од возрасните кои се сексуално активни ќе стапат во контакт
со ХПВ инфекција на половите органи во одреден дел од животот. Во повеќето
случаеви овие инфекции не предизвикуваат симптоми. Тие може да предизвикаат
настанување на генитални брадавици.
Оние личности кои не покажуваат никакви симптоми може да го пренесуваат
вирусот без воопшто да се свесни дека го носат во себе.
Се пренесува преку полов пат најчесто при вагинален, анален и орален контакт и
неполов пат од мајка на новородено или преку облека.
Постојат повеќе од 100 различни типови на ХПВ, секој од нив напаѓа одредена кожна
површина. Некои предизвикуваат мали, безболни со груба површина брадавици кои
се наоѓаат на прстите и лицето. Друг тип на вирус предизвикува поголеми, поболни и
рамни брадавици кои растат на табаните на стапалата. Повеќе од 25 типови на ХПВ
може да ја инфицираат кожата која ги прекрива половите органи, матката и отворот
на анусот.

Што предизвикува
Хуманпапилома вирусот?
Кај мал број на жени, одредени типови на ХПВ може да предизвикаат одредени
промени на грлото на матката кои подоцна може да преминат во малигни промени
доколку не се третираат. ХПВ исто така се поврзува со рак на пенисот, вагината,
анусот, устата како и на грлото. Подтиповите на ХПВ 16 и 18 се предизвикувачи на
повеќето видови на рак на грлото на матката. Ракот на грлото на матката во Р.
Македонија кај жените на возраст од 15 до 44 години е на второ место по честота
веднаш после ракот на дојката. ХПВ типовите 6 и 11 најчесто ги предизвикуваат
гениталните брадавици.

Какви кожни промени
можат да се јават?
• Чести кожни брадавици - овој тип на брадавици ги зафаќаат дланките, лицето,
кожата или скалпот, тие се често присутни на места на претходна повреда на кожата.
Тие се мали (околу 6 мм), рамни, безболни, округли израстоци со бледорозова,
бежова или кафеава боја. Површината на брадавиците може да биде рамна или со
раст налик на карфиол.
• Рамни брадавици - oвој тип на брадавици се рамни, бели, бежови или кафеави по
боја. Вообичаено не предизвикуваат чешање. Најчето се појавуваат на лицето, вратот,
градите, рамената, зглобовите или дланките.
• Плантарни брадавици - Овие се тенки, болни израстоци на кожата на табаните. Тие
често наликуваат на обичните брадавици.
• Генитални брадавици - овие брадавици вообичаено се поајвуваат од 1 до 10
брадавици, кои се болни со раст налик на карфиол. Кај мажите, гениталните брадавици најчесто се појавуваат на врвот на пенисот, отворот на мочниот канал како и
кожата околу анусот (особено кај мажи кои практикуваат анален секс). Кај жените,
гениталните брадавици вообичаено се појавуваат на вагината.

Како да се заштитиме?
Преку ХПВ вакцинација и редовни гинеколошки прегледи и ПАП тест за рана
детекција на предраковите промени.
Постојат две одобрени вакцини против Хуман Папилома Вирусот. Двете вакцини се
одобрени за превенција од рак на грлото на матката кај девојките.
Старосната граница за примањето на вакцината за женската популација е од 9 до 26
години.
Идеално е девојките да ја примат оваа вакцина пред да станат сексуално активни.
Освен со апстиненција, не постои друг начин за да се превенираат ХПВ инфекциите.
За да се намали ризикот што е можно повеќе, треба да се практикува користење на
заштита (кондом) при полов однос. Доколку познавате некој кој има брадавици,
избегнувајте контакт кожа на кожа со инфицираната кожа.

Дали ХПВ вакцината
е безбедна?
Вакцината е тестирана и одобрена од ФДА (Агенција за храна и лекови во САД) и е
препорачана од медицински и лекарски здруженија во над 120 земји.
Вакацината не содржи вирусна ДНА што значи дека не може да предизвика ХПВ
инфекција или болест.

Кој може да се вакцинира?
ХПВ вакцината е препорачана за девојчиња на возраст од 9 до 26 години. Во
Република Македонија воведена е во редовниот календар како задолжителна
вакцина за девојчиња на 12 годишна возраст и ја вршат службите за вакцинација од
Здравствените домови во Р. Македонија кои го спроведуваат и вакцинирањето со
останатите вакцини според изготвени планови за вакцинација.

Која возраст е
најпогодна за вакцинација?
Препораката за вакцинација со двете вакцини е помеѓу 11 и 12 години. Девојчињата
кои се помали од 9 години исто така може да ја примаат вакцината. Вакцината се дава
во три дози. Првата во одреден ден, втората по 2 месеци и третата доза по 6 месеци
од првата доза.
Истата вакцина се користи за трите вакцинации. Овие вакцини исто така се користат
и кај жени до 26 години.
ХПВ вакцинацијата ќе има најголема здравствена корист и ќе стимулира создавање
на имунитет, ако се даде на младата популација пред да се зарази со вирусот
односно пред да почнат да имаат активен полов однос.

Дали има можност од
појава на несакани реакции?
Како и при сите останати вакцини и лекови исто така и кај ХПВ вакцината има
можност да се појават несакани реакции од типот на: болка, оток, црвенило, чешање
на местото на апликација, лесно покачена телесна температура, гадење, вртоглавица.
Овие реакции се минливи и се губат по кратко време. Доколку се забележат несакани
реакции, задолжителна е консултација со лекар.

Совети за здрав живот
и здрави животни навики
• Одржувајте нормална телесна тежина. Прекумерната тежина негативно делува
врз целото тело зголемувајќи ја можноста од добивање на сериозни болести.
• Внесувајте здрава храна. Во вашата исхрана внесувајте природни витамини и
минерали преку свеж зеленчук и овошје. Намалете го внесот на шеќери во исхраната
(чоколади, торти, бомбони и друг тип на исхрана богата со вештачки шеќери).
• Бидете физички активни. Физичката активност е најдобар начин за водење на
здрав живот. Применувајте некоја физичка активност (спорт, аеробик, пешачење)
најмалку половина час, три до четири пати во неделата.
• Избегнувајте алкохол. Алкохолот покрај тоа што го зголемува ризикот за
добивање на рак, предизвикува и појава на срцеви заболувања.
• Престанете со пушење. Пушењето го зголемува ризикот за развој на повеќе
типови рак, вклучувајќи го и ракот на грлото на матката. Пушењето во комбинација
со инфекцијата со ХПВ може да влијае врз напредокот на предраковата состојба во
рак на грлото на матката. Затоа е најдобро да се прекине со оваа лоша навика!
• Користете контрацептивни средства. Незаштитениот сексуален однос го
зголемува ризикот за инфекција со ХИВ (вирусот на СИДА), како и со други СПИ
(сексуално преносливи инфекции) меѓу кои најчеста е инфекцијата со Хуманпапилома вирусот. Затоа, користи кондом!

• Ограничување на сексуалните партнери. Студиите покажуваат дека жените кои
имаат голем број на сексуални партнери се со зголемен ризик за стекнување на ХПВ
инфекцијата која претставува ризик фактор за развој на ракот на грлото на матката.
• Правете ги редовно лекарските прегледи. Рутинската посета на лекар овозможува рано откривање на промени и неправилности во функционирањето на организмот. Раното откривање овозможува навремено лекување и излекување на откриената болест.
• Фамилијарна историја. Жените кои во својата фамилија имаат случаи со рак на
грлото на матката (заболена мајка, сестра) имаат 2 до 3 пати зголемен ризик од
заболување со рак на грлото на матката. Луѓето со позитивна фамилијарна историја
за рак, треба почесто и редовно да ги извршуваат препорачните прегледи и тестови
за рана детекција на малигни заболувања (гинеколошки прегледи, ПАП тест, ЕХО и
мамографија на дојки и др.)

Мисија
Здружението за борба против рак „Борка - за секој нов ден“ – Скопје, речиси 6
години е активно вклучено во борбата против ракот. Нашата мисија е со
информирање и со едукација да ја подигнеме свеста на граѓаните на Македонија за претпазливост, сериозен пристап, навремено лекување, социјална и
емотивна поддршка на заболените и перцепирање на ракот како потенцијално излечива болест. Сметаме дека сите ние треба активно да учествуваме во
создавањето здрава популација свесна за ризиците и предизвиците од оваа
болест. Во исто време, сме фокусирани и на давање психо-социјална помош
како на сите заболени од рак така и на нивните блиски во соочувањето со оваа
болест и поддршка во нивната борба при поминувањето низ тој трнлив пат.

На бесплатната телефонска линија

0800 55 777
можете да стапите во контакт со некоја од нашите волонтерки,
кои се подготвени да ви дадат информација и поддршка.

02 3224 636 • www.borka.org.mk
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