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Kas tai yra ž ogaus papilo os virusas ŽPV ? 

• Ž ogaus papilo os viruso ŽPV  i fek ija - tai virusi ė, daž iausiai, 
lėti ė liga, kai šios i fek ijos sukėlėjas išlieka late ti ėje fazėjė, tačiau 
veikia t rizikos veiks ia s gali sukelti kli iškai įvairius odos, viršuti ių 
kvėpavi o takų, lyti ių orga ų siste os gleivi ių pažeidi us ar gali i 
ikivėži iai ar vėži iai susirgi ai. 
 



Mitas Nr.1 

ŽPV virusas paplitęs Afrikos šalyse, kur yra že as pragyve i o lygis 

Ž ogaus papilomos virusas nesirenka že y o ar šalies. Juo gali 
infekuotis bet kuris lytiškai aktyvus ž ogus, bet kuriame pasaulio 
krašte. Šia die  tai yra vienas daž iausių lytiškai ar artimo odos bei 
gleivi ių sąlyčio ūdu perduodamas patogenas. Net keturi iš pe kių 
lytiškai aktyvių ž o ių bent kartą per gyve i ą ta pą infekuoti šiuo 
virusų. 



Mitas Nr.2 

ŽPV užsikrečia tik oterys 

ŽPV infekcija gali užsikrėsti visi ž o ės, gyvenantys lyti į gyve i ą, net 
jei jie turi tik vie ą lyti į part erį. Vyrai susiduria su tokia pat rizika 
užsikrėsti ŽPV, kaip ir moterys, jie gali tapti viruso ešiotojais ir 
skleidėjais 

Per savo gyve i ą 4 iš 5 lytiškai aktyvių ž o ių kažkuriuo savo 
gyvenimo etapu tampa užkrėsti ŽPV. Nors didžioji dalis užkrėstųjų šio 
viruso atsikrato savaime, tiki y ė užsikrėsti vėl tuo pačiu ar kitu virusu 
išlieka visa gyve i ą. Jei ž ogaus organizmas viruso eįveikia ir jis lieka 
ląstelėse ilgai ž ogus tampa viruso ešiotojas , didėja rizika susirgti 
gimdos kaklelio, akšties, vulvos, iša gės, varpos, burnos, ryklės 
gerklų, liežuvio šak ies ar net seilių liaukų bei to zilių vėžiu. Ilgai 
išlieka ti ažos rizikos ŽPV infekcija sukelia i ėtų orga ų karpas. 



Mitas Nr. 3 

Tarp draugų aš esu vie i telė, kuriai šis virusas diag ozuotas, todėl 
etikiu, kad jis taip paplitęs. 

Ne aža ž o ių dalis apie ŽPV virusą ėra nieko girdėję, todėl 
nenuostabu, kad jie gali tiesiog eži oti, jog gali ūti viruso ešiotojai. 
Lietuvos tyri ų duomenimis, kas ketvirta reprodukcinio a žiaus 
moteris yra infekuota ŽPV, o per visą savo gyve i ą infekuotas ŽPV 
tampa net keturi iš pe kių lytiškai aktyvių ž o ių. Šis virusas iš 
organizmo gali pasišali ti savaime, todėl apie gali ą i fekuotu ą ŽPV 
moteris gali ir esuži oti, jei tuo gyvenimo etapu nebuvo tiriama, 
juolab, kad laikina infekcija nesukelia jokių ligos si pto ų. Vyrai dėl 
infekuotumo ŽVP ėra tiriami, nors gali ūti ešiotojai ir platinti šiuos 
virusus. 



Mitas Nr. 4 

ŽPV gali a užsikrėsti tik atsitikti ių lyti ių sa tykių etu ar turi t daug 
lyti ių part erių 

Tiesa, kad rizika užsikrėsti lytiškai pli ta čio is infekcijomis iš tiesų yra 
dides ė, jei turima daug lyti ių part erių, tačiau manymas, kad lytiškai 
pli ta čio is infekcijomis užsikrečia tik tie, kurie turi daug lyti ių 
part erių, nevengia atsitikti ių lyti ių sa tykių, yra eištiki i ar 
gyvenantys „kitokį“ lyti į gyve i ą yra ydingas iš es ės. 

Iš tiesų užsikrėsti ŽPV ir tapti jo ešiotoja galima turint ir vie ą yli ą 
bei ilgalaikį lyti į part erį. 
Net jei jūsų lytinis partneris jums yra pirmasis ir vienintelis, jūs vis tiek 
galite tapti infekuota ŽPV, jei praeityje jūsų partneris turėjo ko taktą su 
ŽPV užsikrėtusiais asmenimis ir tapo ŽPV ešiotoju. 



Mitas Nr. 5 

Jei a  diag ozavo ŽPV, vadi asi, a o part eris uvo a  eištiki as 

Jei jums diagnozavo ŽPV, tikrai ereiškia, kad jūsų partneris yra jums 
eištiki as. Šis mitas moterims sukelia pyktį, su aištį, eri ą, ai ę. 

Virusas ž ogaus organizme gali tū oti savaites, ė esius, metus ar net 
visą gyve i ą ir nesukelti jokių ligos si pto ų. Tai vadinama lėti e 
infekcija. Lyti ių orga ų karpoms ar gimdos kaklelio pokyčia s atsirasti 
reikia laiko ė esių, etų . Jei „šia die “ jums diagnozavo ligą, tai 

ereškia, kad „vakar“ jūsų partneris buvo jums eištiki as. 

Jei jums ustatė ŽPV i fek iją, o jūs šiuo metu turite vie ą lyti į 
part erį, vadinasi, kad jūsų parteris kažkuriuo savo gyvenimo etapu 
galėjo turėti lyti ių sa tykių su ž ogu i, kuris buvo infekuotas ŽPV. 



Mitas Nr. 6 

Visi ŽPV tipai sukelia vėžį 

Netiesa. ŽPV skirstomi į didelės ir ažos rizikos tipus (genotipus). Vėžį 
sukelia didelės rizikos ŽPV tipai. Tarptauti ė vėžio tyri ėji o age tūra 
patvirtino, kad šia die  didelės rizikos ž ogaus papilomos virusų yra 
14. Kitų virusų o koge išku as dar tiriamas, todėl tikėti a, kad ateityje 
patvirti tų didelės rizikos virusų gali ūti ir daugiau. Didžiausios 
o koge i ės rizikos yra 16 ir 18 ŽPV tipai. Mažos rizikos ŽPV tipai (6 ir 
11) lemia karpas. 



Mitas Nr. 7 

Lyti ių orga ų karpos kažkada taps vėžiu 

Ge italijų karpos beveik iši ti ai visais atvejais yra gėry i is 
susirgimas. Karpas sukelia tie ŽPV tipai, kurių vėžio pažeistuose 
audiniuose įprastai nerandama. Ne veltui šie ŽPV tipai, sukeliantys 
karpas, vadinami „ ažos rizikos“. Mažos rizikos ŽPV tipai gali lemti 
laikinus pokyčius atliekant itologi į gimdos kaklelio tyri ą, tačiau šie 
pokyčiai ėra vėži iai. Jei jums aptikti citologiniai gimdos kaklelio 
pokyčiai, reikia įsitiki ti, ar jie neatsirado dėl kitų priežasčių, 

epa iršta t pagalvoti ir apie didelės rizikos ž ogaus papilomos 
virusus, kurie yra didžiausias gimdos kaklelio vėžio rizikos veiksnys. 



Mitas Nr. 8 

Jei užsikrėsiu ŽPV, jausiu kokius ors i fek ijos si pto us 

Didžioji dalis ž o ių, kurie yra infekuoti ŽPV, ejaučia jokių infekcijos 
si pto ų. Laikina infekcija greičiausiai nesukels nei karpų, nei vėžio. 
Devyniems iš deši ties i fekuotųjų ž o ių ši infekcija iš yksta per 
dvejus metus. Nors jie ejaučia jokių si pto ų, i fek iją gali perduoti 
savo lytiniams partneriams. 



Mitas Nr. 9 

„Ne or alus“ gi dos kaklelio itologi is tyri as reiškia vėžį 

Gimdos kaklelio „ e or alius“ citologinius pokyčius gali sąlygoti ne tik ŽPV 
infekcija. Jei jums pasakė, kad jūsų tyrimo atsakymas yra pakitęs ar nustatyti 
kokie nors pokyčiai, vadinasi mikroskopuojant jūsų tepi ėlį, buvo rastos 
kelios ląstelės, kurios skiriasi nuo įprastai ra da ų sveikų, epažeistų 
ląstelių. Šie ląstelių pokyčiai gali atsirasti dėl mikro pažeidi ų, akteri ės 
infekcija, ažos rizikos ŽPV tipų ar net dėl netinkamo tyrimo paė i o bei 
vertinimo. Dėl šių priežasčių, aptikti citologiniai pokyčiai, pakartojus tyri ą 
po kelių ė esių, įprastai nebeaptinkami. Net jei ir vėl jums randami 
citologinio tyrimo pokyčiai, tai ereiškia, kad jums yra vėžys. 

Gydytojas specialistas, orėda as nustatyti ligą, greičiausiai rekomenduos 
jums atlikti kolposkopiją ištirti gimdos kaklelio vaizdą specialiu mikroskopu), 
paimti audinio iopsiją, gal pasiūlys įverti ti i fekuotu ą didelės rizikos ŽPV 
ir tik tada galės pasakyti, ar tie pokyčiai tikrai yra iki vėži iai ir ar juos reikia 
gydyti dabar, ar galima ste ėti, kol, gal ūt, jie iš yks savaime. 

Visais atvejais moteris pati turi ūti atsakinga už savo sveikatą ir tikrintis kaip 
rekomenduoja sveikatos priežiūros specialistai. 



Mitas Nr. 10 

Jei a  diag ozuotas ŽPV, liga atsi auji s vėl ir vėl 

Kai kuriais atvejais, jei ŽPV infekcija išlieka ilgai, o ž ogaus i u i ė 
sistema silpna, karpos ar ikivėži iai lyti ių orga ų pokyčiai gali 
pasikartoti. Vieniems – kelis kartus per gyve i ą, kitiems – kelerius. 
Geroji ži ia, kad didžiajai daliai ž o ių po dvejų etų ši infekcija jau 
neaptinkama, blogoji – per metus kas penktas lytiškai aktyvus ž ogus 
vėl gali infekuotis tuo pačiu ar kitu ŽPV virusu. Ž ogus i u i ę siste ą 
silpnina lėti ės ligos, kai kurie joms gydyti vartojami vaistai, traumos, 
stresas, hirurgi ės operacijos, įvairios kil ės ažakraujystė, įvairios 
infekcijos ir kiti veiksniai. Kiek ilgai ŽPV išliks organizme kiekvienu 
individualiu atveju – nustatyti negalime, o vaistų ar vak i ų, kuriomis 
galima pagydyti šiuo metu diag ozuotą ŽPV i fek iją, kol kas ėra.  



Mitas Nr. 11 

Vyres ė s oteri s itologi io gi dos kaklelio tyri o atlikti ereikia 

Vėži ia s pokyčia s atsirasti reikia laiko. Tai gali užtrukti metus, 
deši t etų ar dar ilgiau. Jei ŽPV infekcija užsikrečia a vyresniame 
a žiuje, virusas iš organizmo šali asi lėčiau, o kuo ilgiau jis tū o 
ląstelėse, tuo dides ė rizika atsirasti iki vėži ia s pokyčia s ir vėžiui. 
Vyresniame a žiuje late ti ė infekcija vėl gali tapti aktyvia. 

Sprendimas nesitikrinti gali ūti lemtingas (fatalinis): kas ketvirta 
moteris, kuriai diagnozuojamas gimdos kaklelio vėžys yra 65 etų ir 
vyres ė. Daugiau nei 40 proc. irčių nuo gimdos kaklelio vėžio taip pat 
registruojamos ūte t šio a žiaus moterims. 

Lietuvoje Na io ali ė gimdos kaklelio vėžio profilaktikos programa 
vykdoma 25-60 etų moterims. Tik jūsų gydytojas jums pasakys, ar 
jums jau tikrai daugiau nereikia atlikti citologinio gimdos kaklelio tyrimo 



Mitas Nr. 12 

Jei a  išgydė karpas, savo part erio aš jau e eužkrėsiu. 

Karpų pašali i as ereiškia, kad ŽPV infekcija iš yko visai. Matomos 
karpos daž iausiai gydomos vaistais arba šali a os chirurginiu ūdu. 
Po gydymo rizika perduoti karpas sąlygoja tį ŽPV greičiausiai su ažėja, 
nes suardomos ląstelės, kuriose virusas tū ojo. Tačiau virusas gali 
tū oti ir apli ki ėse ląstelėse, kuriose dar ėra jokių akimi ato ų 
pokyčių, todėl infekcijos perdavimas yra į a o as. 



Mitas Nr. 13 

Dėl ŽPV galiu ūti saugi, es a o part eris eturi lyti ių orga ų karpų 

Karpų ant lyti ių orga ų nebuvimas e ūti ai reiškia, jog jūsų partneris 
ėra ŽPV ešiotojas. Daž ai ŽPV virusas fiziškai yra nematomas, todėl 

akimi nustatyti, ar jūsų partneris turi ŽPV, negalima. 



Mitas Nr. 14 

Les ietė s ereikia reguliariai atlikti itologi io gi dos kaklelio tyri o 

Gimdos kaklelio vėžiui atsirasti reikia, kad ŽPV patektų į gimdos kaklelio 
ląsteles, o tai daž iausiai įvyksta vagi i ių (heteroseksualių) santykiu 
metu. Tačiau ereikėtų pa iršti, kad ŽPV gali ūti perduodamas artimo 
sąlyčio metu, liečia tis odai, gleivi ė s. Tikėti a, kad gimdos kaklelio 
vėžio daž is tarp tikrųjų les iečių turėtų ūti ažes is, tačiau atliktų 
tyri ų duomenimis, ge italijų ŽPV infekcija les ietė s aptinkama gana 
daž ai, net jei jos niekada ėra turėjusios heteroseksualių lyti ių 
sa tykių. Todėl patvirtinti, kad jos niekada nesirgs gimdos kaklelio 
vėžiu, negalime. Išvada – jos irgi turi ūti tikrinamos gi ekologiškai, 
atliekant joms itologi į gimdos kaklelio tyri ą. 



Mitas Nr. 15 

Jei oteriai diag ozuoti patologi iai gi dos kaklelio pokyčiai, jos 
part eris turi ūti ištirtas dėl ŽPV i fek ijos 

Vertinant kitų lytiškai pli ta čių i fek ijų reko e duoja ą dia g otiką ir 
gydy ą, kuomet tiriami ir gydomi visi tuo metu turimi lytiniai partneriai, šis 
mitas lyg ir eturėtų ūti mitas, tačiau kol kas ėra tokio diagnostinio testo, 
kuris padėtų nustatyti, ar vyras yra infekuotas ŽPV, o diagnozuotai ŽPV 
infekcijai gydyti mes neturime nei vaistų, nei vak i ų. 

Šia die  visuotinai priimta, kad jei moteriai nustatyti gimdos kaklelio 
pokyčiai, nustatyti lytinio parterio i fekuotu ą ŽPV nereikia. Tikėti a, kad 
partneris yra ar kažkuriuo gyvenimo metu buvo infekuotas ŽPV infekcija, nors 
jokių infekcijos požy ių jam ėra ar nebuvo diagnozuota. 

Be abejo, jei moteriai diagnozuojamos lyti ių orga ų karpos, jos partneriui 
taip pat rekomenduojama pasitikrinti, nes didžioji dalis ž o ių patys ažų 
karpų, esa čių jų lyti ių orga ų srityje, net nepastebi. 



Mitas Nr. 16 

Ma  ėra rizikos užsikrėsti ŽPV, es aš audoju prezervatyvus 

Naudojant prezervatyvus, gali y ė užsikrėsti ŽPV infekcija ir sirgti ŽPV 
sąlygoto is ligomis yra tik su aži a a, tačiau prezervatyvo 
naudojimas kartais gali padėti greičiau „atsikratyti“ jau turimos ŽPV 
infekcijos. 

Teisingai, tinkamai ir laiku naudojant prezervatyvus galima išve gti 
lytiškai pli ta čių i fek ijų, kurios perduodamos per kū o skysčius 
go orėja, ŽIV , tuo tarpu ž ogaus papilomos virusas, herpes infekcija 

gali ūti perduodami ir tiesioginio kontakto metu, susiliečia t odai ir 
gleivi ė s. Prezervatyvas nepadengia visos tarpvietės odos, todėl 
vulva, a ali ė, peria ali ė sritys, varpos pagrindas, kapšelis lieka atviri 
kontaktui. ŽPV gali ūti perduotas ir prieš už au a t prezervatyvą. 

 



Mitas Nr. 17 

Aš eturiu lyti ių sa tykių, todėl egaliu užsikrėsti ŽPV 

ŽPV virusai gali ūti perduodami vagi ali ių, orali ių ar a ali ių 
sa tykių metu, taip pat, kaip ir tiesioginio odos ar gleivi ių sąlyčio 
metu, per akštį, ur ą, iša gę. ŽPV infekcija galima infekuoti petingo 
metu liečia tis prie kito ž ogaus lyti ių orga ų , net ir neturint 
pe etra i ių sa tykių įsiskver ia t . Gimdanti moteris ŽPV i fek iją 
gali perduoti savo naujagimiui, kuris vėliau gali susirgti laringine 
papilomatoze gerklų karpomis). 



Mitas Nr. 18 

ŽPV gali a išgydyti 

Galima išgydyti virusų sąlygotas karpas ar ikivėži ius pokyčius, neretai ir 
vėžį, tačiau virusui įveikti nei vaistų, nei vak i ų ėra. 

Kiekvienas organizmas turi gali y ę šį virusą iš aiki ti pats. Viruso 
savaiminis iš yki as priklauso nuo organizmo i u i ės sistemos 
stiprumo bei viruso agresyvumo ir jo kiekio. Tiesa ir tai, kad ž ogaus 
i u i ė sistema gali u alši ti viruso agresyvu ą, kad jis ekeltų 
grės ės sveikatai net ir visiškai virusui eiš yksta t. 



Mitas Nr. 19 

ŽPV i fek ija gali sukelti evaisi gu ą 

ŽPV infekcija neturi įtakos moters vaisingumui. Jei moteris ėščia ir yra 
infekuota ŽVP, jai gali atsirasti karpų ar iki vėži ių pokyčių, tačiau 
tikrinantis reguliariai šių ligų galima išve gti laiku. Tačiau ŽPV i fek iją 
moteris gali perduoti savo naujagimiui gimdymo metu. 



Mitas Nr. 20 

Ma o ergaitė dar e e drauja su er iukais, todėl skiepyti ją dar per 
anksti 

Geriausias vak i ų imuninis atsakas a tikū ų kiekis) gaunamas tada, 
kai skiepijamos jaunos ergaitės, o efektyvumas – jei skiepijamos 

ergaitės dar eturėjusios kontakto su ŽPV eturėjusios lyti ių 
sa tykių . Jaunoms ergaitė s užte ka tik dviejų vak i ų dozių, o 
vyres ė s ergaitė s ir moterims, norint pasiekti tokį patį i u i į 
atsaką, reikia trijų vakcinos dozių. 



Mitas Nr. 21 

Aš esu skiepyta vak i a uo ŽPV, todėl reguliariai tikri tis ir atlikti 
itologi į gi dos kaklelio tyri ą a  ereikia 

Net jei esate pasiskiepijusi kuria nors vakcina nuo ŽPV, jums vis tiek 
reikia reguliariai tikrintis, kad ūtų atliktas citologinis gimdos kaklelio 
tyrimas. Šiuo metu, esa čios vakcinos neapsaugo nuo visų ŽPV, kurie 
gali sukelti vėžį.  



Mitas Nr. 22 

Vak i ose uo ŽPV yra virusų, kurie pateks į a o orga iz ą ir aš tikrai 
susirgsiu vėžiu.  

Vakcinose nuo ŽPV ėra nei gyvų, nei už uštų virusų. Jose yra tik viruso 
apvalkalo dalelių, todėl jei pasiskiepysite vakcina, jūs nei apsikrėsite 
virusu, nei dėl skiepo susirgsite kuriomis nors viruso sąlygoto is 
ligomis. Pasiskiepijus, organizmas pradeda gaminti a tikū us, kurie, 
patekus virusui į orga iz ą, jį neutralizuos, neleis patekti į ląsteles, 
todėl šios liks sveikos. 



Mitas Nr. 23 

Vak i a uo ŽPV ke kia vaisiui 

Jei pasiskiepijote kuria nors vakcina nuo ŽPV, ėštu o atidėlioti 
nereikia. Vakcina eturės įtakos nei vaisingumui, nei pakenks ūsi a  
vaisiui. 

Jei suži ojote, kad skiepas jums buvo suleistas jau esant ėščiai, 
nerimauti nereikia. Paskiepytoms ėštu o metu, papildo ų šaluti ių 
reiški ių neatsirado nei motinai, nei vaisiui. Informuokite savo gydytoją 
ir dėl kitos vakcinos ateikite jau po gimdymo. 

Ži dy o metu skiepytis galima. Vakcina neturi įtakos pieno kokybei ir 
nekenkia ži do a  naujagimiui. 



Mitas Nr. 24 

Vak i os ėra ti ka ai ištirtos, įrody ų, kad jos su aži s ŽPV sukelto 
vėžio daž į – ėra. 

Iki vakcinos buvo pateiktos rinkai, tyrimo metu buvo paskiepyta tūksta čiai 
ergi ų, oterų, er iukų ir vyrų 33 pasaulio šalyse. Tyrimo duomenimis, 

vakcinos yra 100 proc. efektyvios prieš 16 ir 18 ŽPV tipų sukeltus iki vėži ius 
gimdos kaklelio pokyčius, 90 proc. efektyvios apsaugant jaunuolius nuo 
lyti ių orga ų karpų bei ikivėži ių varpos ligų, 78 proc. efektyvios apsaugant 
nuo iša gės ligų, kurias sukelia ažos rizikos (6 ir 11) bei didelės rizikos (16 ir 
18) ŽPV tipai. Šia die  130 pasaulio šalių paskiepyta daugiau nei 200 

ilijo ų vak i ų dozių. Šalyse, kuriose buvo paskiepyta daugiau nei pusė 
jau ų ergaičių, joms, lyginant su neskiepytomis, labai su ažėjo 16 ir 18 
ŽPV tipų i fek ijų (68 proc.) ir ge italijų karpų (61 proc.), dėl kryž i ės 
vak i ų apsaugos beveik trečdaliu (28 proc. su ažėjo kitų ŽPV tipų (31, 33 ir 
45 tipų  i fek ijų. Dėl efektyvios ergaičių vakcinacijos, net neskiepijant 

er iukų, tarp šių su ažėjo lyti ių orga ų karpų. 



Mitas Nr. 25 

Vak i os uo ŽPV turi daugiau šaluti ių reiški ių ei kitos vak i os 

Nepageidauja ų reak ijų gali turėti visos vakcinos, taip pat ir vakcinos 
nuo ŽPV. Daž iausios vak i ų nuo ŽPV nepageidaujamos reakcijos yra 
šios: silpni arba viduti iškai išreikštos injekcijos vietos reakcija (78-94 
proc. atvejų  – skausmingumas, paraudimas, paburkimas, pakankamai 
daž os – galvos skausmas (iki 13 proc.). Visos nepageidaujamos 
reakcijos yra tru palaikės. Labai reta, bet grės i ga nepageidaujama 
reakcija gali ūti anafilaksinis šokas, jei esate alergiškas, kuriai nors 
vakcinoje esa čiai sudėti iai daliai. Siekiant laiku paste ėti alergi ę 
reak iją, visi paskiepytieji turi ūti stebimi dar 15 i učių po 
vakcinacijos. 



Mitas Nr. 26 

Vak i a ija uo ŽPV apsaugo uo šios i fek ijos visą likusį gyve i ą. 

Tyrimais stebimas vak i ų efektyvumas – beveik 10 etų. Vertinant 
turimus duomenis, apskaičiuotas vak i ų efektyvumas – daugiau kaip 
20 etų. 

Šiuo metu kol kas jokių duo e ų, kad reikėtų pakartoti ės vakcinacijos 
ateityje, dar ėra. Jei tolesnis ste ėji as parodys, kad vak i ų 
efektyvumas ažėja, gali reikėti pakartotinos vakcinos vyresniame 
a žiuje. 



Mitas Nr. 27 

Vak i os uo ŽPV tik padidi s jau uolių lyti į aktyvu ą 

Toks mitas epagrįstas jokiais tyrimais. Įrodyta, kad tinkamas lytinis 
švieti as ir ugdymas atitoli ą lyti ių sa tykių pradžią, su aži a lyti ių 
part erių skaičių ir paskatina atsakingiau žiūrėti į ko tra ep iją, tiek 
apsisaugant nuo nepageidaujamo ėštu o, tiek ir nuo lytiškai 
pli ta čių i fek ijų. 

Paskiepyti jaunuoliai nei a ksčiau pradėjo lyti į gyve i ą, nei turėjo 
daugiau lyti ių part erių, lyginant su jų nepaskiepytais e draa žiais. 



Mitas Nr. 28 

Vak i os uo ŽPV skirtos tik ergaitė s ir oteri s 

Visomis šiuo metu rinkoje esa čio is vakcinomis galima skiepyti ne tik 
mergaites, bet ir berniukus nuo 9 etų a žiaus. Pasaulyje jau yra 6 
šalys, kuriose er iukų vakcinacija nuo ŽPV įtraukta į nacionalinius 
imunoprofilaktikos skiepijimo kalendorius (Australija, Austrija, Izraelis, 
Kroatija, Kanada, JAV). 



Mitas Nr. 29 

Pasaulyje daug šalių jau atsisako vak i os uo ŽPV, o Lietuva tik da ar 
pradeda skiepyti 

Pasaulyje vakcinomis nuo ŽPV pradėta skiepyti 2007 metais. Tuo metu 
vak i ą nuo ŽPV į savo Nacionalinius imunoprofilaktikos skiepų 
kalendorius buvo įtraukusios tik trys šalys. 2016 m. rugsėjo ė esio 
duomenimis, vakcinas nuo ŽPV į savo Nacionalinius imunoprofilaktikos 
skiepų kalendorius jau yra įtraukusios 68  pasaulio šalys, iš jų 29 – 
Europos.  



Mitas Nr. 30 

Jei a o i u itetas virusą gali įveikti, kodėl aš turiu skiepytis 

Kas ketvirtai moteriai iš tiesų nustatomi atūraliai susifor avę a tikū ai 
prieš ŽPV, tačiau jų kiekis toks ažas, kad beveik visais atvejais yra 
nepakankamas kovoti su ŽPV infekcija kito užsikrėti o metu. 

Kad susiformuotu tinkamas imuninis atsakas pasiga i tų a tikū ai, kurie 
kraujyje ar ląstelėse eutralizuotų į orga iz ą patekusią i fek iją , tam tikras 
patogeno kiekis turi patekti į kraują arba pažeisti atūralią ląstelės struktūrą, 
kad organizmas ląstelę atpaži tų kaip sveti ą. Ž ogaus papilomos virusas į 
kraują beveik nepatenka arba patenka labai aži jo kiekiai. Virusui gyvuoti ir 
daugintis reikia ląstelės aplinko. Nepažeisda as ląstelės apvalkalo, virusas 
įsiskver ia į ją ir naudoja savo gyvavimo ciklui pratęsti. Jei virusas nepatenka į 
kraują, nesusidaro a tikū ai kraujyje (humoralinis imunitetas), jei 

epažeidžia ląstelės apvalkalo, organizmas ląstelės eatpažįsta kaip svetimos, 
todėl nesusidaro ir ląsteli is imunitetas. 

Vakcinos suformuoja dir ti į ląsteli į ir hu orali į (kraujo) i u itetą, 
organizmas pagamina didelį a tikū ų kiekį, pajėgų įveikti i fek iją kito 
užsikrėti o metu. Jei pasiskiepijate jau turėda a ŽPV i fek iją, susidaręs 
imuninis atsakas eleidžia šiai infekcijai plisti jūsų organizme. 



Daugiau informacijos rasite: 

• www.zpvtyrimas.lt 

• www.lagd.lt/index.php?id=612 (www.lagd.lt pacientei) 

• www.vpc.lt 

• www.manoskiepai.lt 

• www.ulac.lt 

• www.viskastavorankose.lt 

• www.sveikata.gsk.lt 

• www.pasitikrink.lt 
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