
1

Jeżeli jesteś
zakażona HPV

Nie czekaj do 
następne j  cyto logi i ,  

działaj!

Poradnik powstał pod nadzorem merytorycznym prof. Roberta Jacha

Jeżeli Twój wynik 
badania cytologicznego 

to ASC-US lub LSIL
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Możesz być zagrożona infekcją HPV!

Co to jest HPV?

HPV (human papillomavirus) to wirus 
brodawczaka ludzkiego. Atakuje on 
miejscowo głównie komórki nabłonka 
szyjki macicy. Po zakażeniu nie daje 
objawów ogólnoustrojowych, takich jak 
gorączka, dreszcze czy osłabienie.1,2
Nie należy mylić go z wirusem opryszczki.

Jakie są objawy zakażenia HPV?

Objawy zakażenia różnią się w zależności od typu wirusa, którym jesteśmy 
zainfekowani.1,2

Jak można się zarazić?

Wirusem brodawczaka ludzkiego można 
się zarazić od osoby będącej jego 
nosicielem, głównie drogą płciową.1 
Przeniesienie wirusa możliwe jest również 
na skutek korzystania z tego samego 
ręcznika lub bielizny, jednak są to 
niezwykle rzadkie przypadki.2 
W ciągu swojego życia ponad 80% 
aktywnych seksualnie kobiet było, jest  
lub będzie zakażonych HPV.3
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*o niskim potencjale nowotworowym
**związane z powstawaniem zmian przednowotworowych i nowotworowych
1. https://podyplomie.pl/ginekologia/29931,zakazenia-hpv, dostęp 23.10.2019 2. https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/
choroby-zenskich-narzadow-plciowych,hpv--wirus-brodawczaka-ludzkiego----objawy--leczenie,artykul,1577632.html, dostęp 
06.03.2020 3. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące szczepienia przeciwko zakażeniom HPV, 2006–2011

*o niskim potencjale nowotworowym
**związane z powstawaniem zmian przednowotworowych i nowotworowych

1. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące szczepienia przeciwko zakażeniom HPV, 2006–2011
2. https://podyplomie.pl/ginekologia/29931,zakazenia-hpv, dostęp 23.10.2019

Infekcja typami 
niskoonkogennymi* 

(m.in. 6, 11, 13, 30, 40, 42, 43 i 44) 

Najczęściej po kilku tygodniach 
od zakażenia w okolicy narządów 

płciowych (wargi sromowe, 
szyjka macicy, okolice odbytu) 

pojawiają się tzw. kłykciny 
kończyste. Zwykle mają postać 

małych, pojedynczych, cielistych 
brodawek. Czasem zlewają się 

tworząc kalafiorowate struktury. 
Może im towarzyszyć świąd 

oraz krwawienie.

Przebiegają najczęściej 
bezobjawowo dla pacjentki 

(zmiany widoczne są jedynie 
w badaniu cytologicznym a także 

w badaniu kolposkopowym 
i testach HPV),  ale są główną 
przyczyną  raka szyjki macicy.

Infekcje typami 
wysokoonkogennymi** 

(zwłaszcza 16, 18, 31 i 45)
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Co warto wiedzieć o szczepieniu przeciwko HPV?

Szczepienia przeciwko HPV mogą zapobiec większości przypadków raka szyjki macicy, 
o ile zostaną podane zanim dojdzie do możliwości kontaktu kobiety z wirusem.1

Szczepionka powinna być stosowana przed rozpoczęciem współżycia seksualnego.

Rutynowe stosowanie szczepionki przeciwko HPV jest rekomendowane dla 
dziewczynek w wieku 11-12 lat oraz dla dziewcząt w wieku 13-26 lat, które nie zostały 
zaszczepione wcześniej.2

1. https://www.mp.pl/pacjent/szczepienia/szczepienia-i-szczepionki/65352,szczepienie-przeciwko-wirusowi-brodawczaka-
ludzkiego-hpv, dostęp 23.10.2019
2. Jach R. et al., Ten years of anti-HPV vaccinations: what do we know? Przegląd Menopauzalny 2016 : R. 15, nr 3, s. 170-175
3. https://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/podrecznik/86604,immunoprofilaktyka-chorob-infekcyjnych-u-doroslych#2.1.6.hpv, 
dostęp 23.10.2019

Pamiętaj, że szczepienie nie zabezpiecza w 100% 
przed rozwojem raka, dlatego należy regularnie 

wykonywać badania cytologiczne!3

Masz wpływ na swoje życie!

1. https://www.mp.pl/pacjent/onkologia/chorobynowotworowe/99295,rak-szyjki-macicy, dostęp 23.10.2019 2. Rekomendacje Polskiego 
Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące szczepienia przeciwko zakażeniom HPV, 2006–2011 3. http://www.ginekologia.pl/index.php/
wydawnictwa/2017-vol-15-no-1/zalecenia-polskiego-towarzystwa-ginekologii-onkologicznej-dotyczace-diagnostyki-i-leczenia-raka-szyjki-
macicy dostęp 14.04.2020 4. Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku przesiewowego badania cytologicznego. Rekomendacje 
Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Polskiego 
Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Patologów i Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, 
Ginekol Pol. 2009, 80, 129-133

Rak szyjki macicy jest jednym z tych nowotworów złośliwych, 
których można uniknąć!1

Jeżeli jesteś po 25. roku życia, powinnaś zgłaszać się 
na badanie cytologiczne co najmniej raz na 3 lata.2

Przed rozpoczęciem współżycia płciowego powinnaś 
wykonać szczepienie ochronne przeciwko HPV.2,3

Jeżeli jesteś zakażona wirusem HPV, pamiętaj o częstych 
kontrolach (wykonaj kolejne dwie cytologie w odstępie
6 miesięcy i powtórz badanie na HPV).4
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Co oznaczają poszczególne określenia w otrzymanym 
wyniku cytologii?1,2,3

1. Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku przesiewowego badania cytologicznego. Rekomendacje Centralnego Ośrodka 
Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 
Polskiego Towarzystwa Patologów i Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Ginekol Pol. 2009, 80, 129-133
2. http://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,cytologia,artykul,1695763.html, dostęp 23.10.2019
3. Nasierowska-Guttmejer A., et al., Rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia płaskonabłonkowych zmian śródnabłonkowych szyjki 
macicy na podstawie wytycznych CAP/ASCCP, Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2016 tom 1, nr 3, strony 130–137 

NILM oznacza prawidłowy wynik cytologiczny.

Za nieprawidłowe uznaje się następujące 
wyniki cytologiczne:

ASC – atypowe komórki nabłonka płaskiego; 
ze względu na nasilenie zmian grupa ta 
została podzielona na dwie podgrupy:

• ASC-US – atypowe komórki nabłonka 
płaskiego o nieokreślonym znaczeniu,

• ASC-H – atypowe komórki nabłonkowe, 
gdzie nie można wykluczyć obecności 
zmian HSIL,

LSIL – małego stopnia zmiany w komórkach nabłonka płaskiego,
HSIL – dużego stopnia zmiany w komórkach nabłonka płaskiego,
AGC – atypowe zmiany w komórkach nabłonka gruczołowego.

Wyniki cytologiczne mogą ponadto 
opisywać wprost obecność komórek raka 
płaskonabłonkowego lub gruczołowego. 
Taki wynik wymaga potwierdzenia - wykonania 
biopsji pod kontrolą kolposkopu.

Co powinnam wiedzieć o cytologii?

Cytologia to bezbolesne badanie wykony-
wane przez ginekologa. Podczas badania 
specjalną szczoteczką ginekolog pobiera 
wymaz zawierający komórki błony śluzowej 
szyjki macicy. Cytologia pozwala wcześnie 
wykryć nieprawidłowości w obrębie szyjki 
macicy, a także stany przedrakowe i bar-
dzo wczesne stadium raka.1

Dlatego każda kobieta powinna wykony-
wać badanie cytologiczne przynajmniej 
raz na 3 lata.2 Najlepszy termin wykona-
nia cytologii przypada 10-20 dni od roz-
poczęcia miesiączki, czyli kilka–kilkanaście 
dni po jej zakoczeniu1. Przy nieprawidło-
wym wyniku lekarz może w ramach dal-
szej diagnostyki zalecić wykonanie testu 
na obecność HPV.3

Cytologia może uratować Ci życie!

Przynajmniej 
raz na 3 lata

między 10. a 20. 
dniem cyklu

W jakim wieku powinnam wykonywać cytologię?

Pierwsze badanie cytologiczne powinnaś wykonać w wieku 
20-25 lat lub zaraz po rozpoczęciu współżycia. Im wcześniej 
rozpoczniesz współżycie seksualne, tym wcześniej powinnaś 
wykonać cytologię. Pamiętaj też, że nie ma górnej granicy 
wieku, powyżej której nie ma potrzeby wykonywania cytologii.1

1. http://www.medonet.pl/badania,cytologia---wyniki-badania-cytologicznego,artykul,1584980.html, dostęp 23.10.2019
2. https://www.mp.pl/pacjent/onkologia/chorobynowotworowe/99295,rak-szyjki-macicy, dostęp 23.10.2019
3. Wytyczne dotyczące aplikacji testów molekularnych identyfikujących DNA HPV HR w profilaktyce raka szyjki macicy. Stanowisko 
ekspertów PTG i KIDL, Ginekol Pol. 5/2013, 84, 395-399

Pierwsze badanie 
cytologiczne 

w wieku 20-25 lat  
lub po rozpoczęciu 

współżycia 
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Co zrobić, jeśli mój wynik badania cytologicznego jest 
nieprawidłowy (ASC-US, LSIL)?

NIE CZEKAJ BEZCZYNNIE 
DO NASTĘPNEJ CYTOLOGII, DZIAŁAJ! 

ZASTOSUJ PAPILOCARE

Żel dopochwowy
w jednorazowych aplikatorach

NIOSOMY I FITOSOMY TO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
TRANSPORTU SUBSTANCJI, ZAPEWNIAJĄCE ICH 
LEPSZĄ PENETRACJĘ I DŁUŻSZE UWALNIANIE
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Pierwsza pomoc w infekcji HPV 
w przypadku ASC-US, LSIL

1. Instrukcja stosowania

 Żel dopochwowy Papilocare wspomaga:1 

• Procesy kontroli i reepitalizacji (odbudowy) strefy przekształceń 
nabłonkowych szyjki macicy w celu zapobiegania ryzyku występowania 
śródnabłonkowych zmian małego stopnia (LSIL) wywołanych przez 
wirus HPV.

• Leczenie zmian śródnabłonkowych wywołanych przez wirus HPV.

• Naprawę i reepitalizację uszkodzeń błony śluzowej szyjki macicy i pochwy.

• Leczenie suchości błony śluzowej pochwy.

• Przywrócenie równowagi mikrobiologicznej pochwy.

• Poprawę ogólnego stanu pochwy.

• Stworzenie warunków do szybkiego gojenia się uszkodzeń na skutek 
drapania spowodowanego świądem i pieczeniem.
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HPV - HPV + SIL CC
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Sprawdź jak pomoże Ci Papilocare

KWAS
HIALURONOWY ß-GLUKAN BIOECOLIA®

WĄKROTKA
AZJATYCKA

Kompleksowe działanie
żelu Papilocare®:

Jak stosować żel Papilocare?

Terapię należy prowadzić wg następującego schematu:

Aplikator służy do jednorazowego użycia, jego zawartość należy stosować 
dopochwowo, najlepiej wieczorem przed snem.

Usunąć korek z aplikatora.

Aplikator umieścić w pochwie i wycisnąć jego zawartość.

Ciągle ściskając aplikator, delikatnie wyjąć go z pochwy i wyrzucić.

Nie podmywać się.

Papilocare należy zacząć stosować po zakończeniu menstruacji.

1

2

3

4

1. miesiąc  
– codziennie przez 
kolejnych 21 dni,
następnie 7 dni 
przerwy (lub przerwa 
w czasie miesiączki)

MIODLA 
INDYJSKA ALOESWROŚNIAK  

RÓŻNOBARWNY 

01
Odbudowa w strefie przekształceń 

 nabłonkowych szyjki macicy

02
Przywrócenie  równowagi 

mikrobiologicznej

03
Przeciwdziałanie zmniejszeniu reakcji zapalnej 
w szyjce macicy, wywołanej przez wirus HPV

Pierwszy  
miesiąc1

1 tydzień
2 tydzień3 ty

dzi
eń

4 
ty

dzie
ń

Miesiąc 2–6.  
– co drugi dzień 
przez 21 dni, w każ-
dym miesiącu przerwa 
7 dni (lub przerwa 
w czasie miesiączki)

Pięć  
kolejnych 
miesięcy5

1 tydzień
2 tydzień3 ty

dzi
eń

4 
ty

dzie
ń
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Bezzapachowy Poprawia komfort
podczas stosunków 

płciowych

Może być stosowany 
razem z prezerwatywą

pH = 5

29.09.2021 KEDP/DADWSZ


