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GIMDOS KAKLELIO VĖŽYS IR ŽPV INFEKCIJA 

 

Prasidėjo Europos gimdos kaklelio vėžio prevencijos savaitė, kurios 

šūkis „Sumažink savo riziką“. 

Gimdos kaklelio vėžys yra palyginti dažna moterų onkologinė liga – ji 

užima 3–4-tą vietą tarp piktybinių navikų, kuriais serga moterys Lietuvoje. 

Šia liga suserga gana jaunos moterys – dauguma būdamos 30–60 metų 

amžiaus.  

Gimdos kaklelio vėžys išsivysto iš pakitusių gimdos kaklelio gleivinės epitelinių ląstelių. Pradžioje 

ląstelės pakinta ir tampa nebenormalios (atipinės), tačiau jos dar nėra vėžinės. Tokie pokyčiai kartais 

išnyksta savaime, bet kartais ima vystytis toliau. Tai gali trukti net 10–20 metų, kol galų gale išsivysto 

vėžys. Kitaip tariant, ląstelių pokyčiai, kol išsivysto piktybinis navikas, yra ikivėžiniai.  

Gimdos kaklelio plokščiojo epitelio ląstelių ikivėžiniams pokyčiams apibūdinti vartojami terminai: 

 

• „Nežymūs plokščialąsteliniai intraepiteliniai pokyčiai“  

• „Žymūs plokščialąsteliniai intraepiteliniai pokyčiai“  

Šie pokyčiai nustatomi atlikus PAP testą (gimdos kaklelio ląstelių citologinį tyrimą). PAP testas – 

tai nesudėtingas, neskausmingas tyrimas, atliekamas siekiant nustatyti, ar yra ikivėžinių pokyčių 

epitelio, dengiančio gimdos kaklelį ir išklojantį kaklelio kanalą, ląstelėse. 

Nustatyta, kad ikivėžinius pokyčius ir vėžį dažniausiai sukelia į gimdos kaklelio gleivinės epitelio 

ląsteles pakliuvusi žmogaus papilomos viruso (ŽPV) infekcija. Žmogaus papilomos virusų yra daug 

tipų. Vieni iš jų kelia mažą, kiti didelę gimdos kaklelio vėžio išsivystymo riziką. Didžiausia vėžio rizika, 

kai gimdos kaklelis infekuotas 16 ar 18 tipo ŽPV.    Mokslininkai įrodė, kad nuo 90 iki 100 proc. moterų, 

sergančių gimdos kaklelio vėžiu, yra infekuotos ŽPV, o iš sveikų moterų šią infekciją gimdos kaklelyje 

turi tik 5–20 proc. Sveikų moterų infekuotumas ŽPV labai susijęs su amžiumi – jaunų, 20–25 m. amžiaus 

lytiškai aktyvių moterų infekuotumas ŽPV svyruoja nuo 20 iki 80 procentų. Dažniausiai ŽPV sukelia 

karpas ar papilomas bei ikivėžinius pokyčius. Ikivėžiniai pokyčiai ilgainiui gali virsti vėžiu.   

Jeigu visos moterys reguliariai tikrintųsi pas ginekologą ir joms būtų atliekamas PAP testas, 

dauguma ikivėžinių pokyčių būtų nustatomi ir pagydomi nespėjus išsivystyti vėžiui. 

ŽPV infekcijos šaltinis ir rezervuaras yra užsikrėtęs ŽPV žmogus. ŽPV infekcija gali užsikrėsti 

tiek vyrai, tiek moterys. 

     ŽPV plinta: 
 Lytinių santykių (vaginalinių, oralinių, analinių) metu. 

 ŽPV plinta tiek per heteroseksualius, tiek per homoseksualius santykius. 

 ŽPV galima užsikrėsti visų rūšių ne tik lytinių santykių metu, bet ir bet kokio kontakto su 

užsikrėtusio žmogaus lyties organais metu. 

 Infekuota ŽPV motina virusą gali perduoti vaikui gimdymo metu. 

 Kontaktiniu būdu per odą bei gleivinių mikrotraumas. 

  

     Dažnai ŽPV užsikrėtę asmenys neturi jokių simptomų, tačiau jie infekuoti - viruso nešiotojai, t. y. 

virusą gali perduoti kitiems. Galima užsikrėsti iš karto ne vienu, bet keliais ŽPV tipais.  Europos ligų 

prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, ŽPV paplitimas įvairiose šalyse skirtingas ir priklauso nuo 

jaunimo seksualinio debiuto, seksualinių partnerių skaičiaus ir kitų veiksnių. ŽPV paplitimas skirtingose 

amžiaus grupėse gali skirtis 10 kartų. Teigiama, kad lytiškai aktyvūs žmonės bent kartą savo gyvenime 

yra susidūrę su ŽPV. Tyrimų duomenimis, netrukus po seksualinio debiuto (po pirmųjų lytinių santykių) 

jau randama ŽPV infekcija lytiniuose takuose. Net ir tie asmenys, kurie turėjo tik vieną lytinį partnerį 

taip pat galėjo užsikrėsti ŽPV. 
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Šiuo metu daugelyje išsivysčiusių šalių, o nuo 2004 metų ir Lietuvoje, siekiant sumažinti moterų 

sergamumą gimdos kaklelio vėžiu bei mirtingumą nuo jo, vykdomos gimdos kaklelio patikros 

atrankinės programos. Vykdant programą Lietuvoje, 25–60 metų amžiaus moterims nemokamai 1 kartą 

kas 3 metus atliekamas gimdos kaklelio citologinis tyrimas (Pap testas). Atliekant šį tyrimą, siekiama 

atrinkti tas moteris, kurių gimdos kaklelio ląstelėse aptinkama ikivėžinių pokyčių. Šios moterys 

siunčiamos gydytis. Išgydžius ikivėžinius gimdos kaklelio pokyčius, išvengiama vėžio. Sveikoms 

moterims, kurioms ikivėžinių pokyčių neaptinkama,  tyrimas turi būti kartojamas po 3 metų.  

Gera žinia ta, kad vykdant šią programą, dabar kasmet Lietuvoje tikrinamojo amžiaus grupės 

moterims nustatoma daug daugiau nei anksčiau ikivėžinių gimdos kaklelio pokyčių. Šios moterys 

pagydomos, joms neišsivysto gimdos kaklelio vėžys. 

Lietuvoje kasmet yra renkami duomenys apie mirusiųjų skaičių nuo gimdos kaklelio navikų 100 000 

moterų v.). 

 

 
1 pav. Mirusiųjų nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų skaičius (C53) Vilkaviškio r., Lietuvoje 

100 000 moterų. 

Šaltinis: Higienos institutas Sveikatos informacijos centras 

 

 

Iš pateiktų duomenų matome, kad Vilkaviškio r. sav. mirusiųjų nuo gimdos kaklelio piktybinių 

navikų skaičius kasmet didėja ir gerokai viršija Lietuvos vidurkį. Vertinant nepalankią kitimo tendenciją 

reikia ir toliau stebėti esamą situaciją, siekiant išvengti situacijos prastėjimo. 

 

      

 

Visuomenės sveikatos specialistė Edita Jankienė 

 

Šaltiniai: 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centras 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 

Valstybinė ligonių kasa 
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