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 Streszczenie  Wstęp. Rozwój raka szyjki macicy jest procesem powolnym i zazwyczaj długotrwałym, ściśle związa-
nym z wieloletnim i nieleczonym zakażeniem wywołanym przez wirus brodawczaka ludzkiego (HPV).
Cel pracy. Analiza wiedzy młodzieży na temat profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 274 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W badaniach wykorzystano 
metodę sondażu diagnostycznego, z zastosowaniem narzędzia badawczego, jakim był autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki. W przypadku młodych kobiet większość, tj. 61,2%, wskazała kontakty seksualne jako wektor przenoszenia 
zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Jednak zdecydowane zbyt mała liczba młodzieży zna sposoby 
zapobiegania zakażeniu. O tym, że szczepienia przeciw wirusowi HPV są zalecane zarówno dziewczętom, jak 
i chłopcom wiedziało niewiele osób.
Wnioski. 1. Istnieje konieczność uzupełnienia wiedzy młodzieży w zakresie sposobów przenoszenia i zapobiegania 
zakażeniu HPV. 2. Zakres edukacji kierowanej do młodzieży musi uwzględniać związek zakażenia wirusem HPV 
z etiologią raka szyjki macicy oraz uświadomieniem, że na przenoszenie wirusa mają wpływ zachowania seksualne 
zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
Słowa kluczowe: zakażenie HPV, młodzież, profilaktyka. 

 Summary  Background. Cervical cancer development is a slow and usually lengthy process, which is closely related 
to a long lasting and untreated infection caused by Human Papilloma Virus (HPV). 
Objectives. The aim of this study was to assess the knowledge of HPV infection prevention demonstrated by teena-
gers.
Material and methods. The study group consisted of 274 secondary school students. This survey-based study was 
performed using an original questionnaire. 
Results. The majority of young women (61.2%) mentioned sexual contacts as transmission routes of HPV infections. 
However, only few teenagers knew how to prevent infections and hardly any of them were aware that vaccination 
against HPV was recommended both to girls and boys. 
Conclusions. 1. There is a necessity for improving teenagers’ knowledge concerning transmission routes and pre-
vention of HPV infection. 2. Educational programmes addressed to the youth must provide information on the 
correlation between HPV infection and aetiology of cervical cancer. They should also indicate to the fact that sexual 
behaviours of both women and men can contribute to HPV transmission.
Key words: HPV infection, teenagers, prevention.
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Wstęp

Rak szyjki macicy jest jednym z najczęstszych 
nowotworów złośliwych występujących u kobiet. 
Rozwój tej choroby jest procesem powolnym i dłu-
gotrwałym, ściśle związanym z wieloletnim i niele-
czonym zakażeniem HPV. Każda kobieta aktywna 
seksualnie jest narażona na zainfekowanie, które 
może doprowadzić do rozwoju raka szyjki macicy [1, 
2]. Rola, jaką odgrywa wirus HPV w etiopatogenezie 
raka szyjki macicy oraz fakt, że nie ma dostępnych 
leków zwalczających zakażenie HPV, stanowiły głów-
ne przesłanki do opracowania szczepionek przeciw 
wirusowi brodawczaka ludzkiego [3]. Podejmowane 
działania edukacyjne powinny być skierowane także 
do młodych mężczyzn, którzy zainfekowani mogą 
stanowić zagrożenie dla swoich partnerek. 

Cel pracy

Celem pracy była analiza wiedzy młodzieży 
dotyczącej profilaktyki zakażeń wirusem brodaw-
czaka ludzkiego.

Materiał i metody

Grupę badaną stanowiło 274 uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych. W badaniach wykorzystano me-
todę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem na-
rzędzia badawczego, jakim był autorski kwestionariusz 
ankiety. W badaniach wzięło udział 190 młodych ko-
biet (69,3%) w wieku od 16 do 19 lat oraz 84 (30,7%) 
młodych mężczyzn w wieku 16, 17 i 19 lat. 

Wyniki

Ocenę poziomu posiadanej wiedzy młodych 
kobiet i mężczyzn na temat zakażenia i profilaktyki 
wirusem HPV analizowano z uwzględnieniem płci. 

Ponad połowa, tj. 60,52%, młodych kobiet odpo-
wiedziała prawidłowo podając, że do zakażenia 
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) może dojść 
głównie drogą płciową, podobnego zdania było 
29,76% chłopców. Na pytanie, czy istnieje sposób 
zapobiegania zakażeniom wirusem HPV i tym 
razem uczennice w większości (72,63%) odpo-
wiedziały twierdząco, potwierdzili to także młodzi 
mężczyźni w 48,80%. Połowa uczennic (50,52%) 
wskazała na szczepienia, jako podstawowy ele-
ment profilaktyki zakażeń HPV. Natomiast sposoby 
zapobiegania zakażeniom są znane małej liczbie 
młodych mężczyzn, prawidłowo odpowiedziało 
19,04%. O tym, że szczepienia przeciw wirusowi 
są zalecane zarówno dziewczętom, jak i chłopcom, 
wie 45,23% młodych mężczyzn i 31,05% młodych 
kobiet (tab. 1).

Dyskusja

Zakażenie wirusem HPV nabyte w okresie 
młodzieńczym przechodzi w przetrwałą infekcję 
będącą przyczyną raka szyjki macicy w wieku póź-
niejszym. Ograniczenie zakażeń wirusem można 
osiągnąć przez upowszechnienie szczepienia jako 
elementu profilaktyki pierwotnej raka szyjki ma-
cicy. Zakłada się, że długoterminowe potencjalne 
korzyści z zastosowania szczepień przeciw HPV 
będą polegały na zredukowaniu umieralności na 
raka szyjki macicy o około 70% za 15−20 lat [1, 4]. 
Nie ma wystarczających danych klinicznych, które 
jednoznacznie wskazywałaby, w jakim wieku nale-
ży zastosować szczepionki. Według najnowszych 
rekomendacji, zaleca się stosowanie szczepionki 
u dziewczynek w wieku 11−12 lat oraz u dziew-
czynek starszych mających 13−18 lat, o ile nie 
zostały zaszczepione wcześniej. Szczepionka zale-
cana jest dziewczynkom w tym wieku, ze względu 
na konieczność wytworzenia przeciwciał przeciw 
wirusowi HPV jeszcze przed rozpoczęciem inicja-
cji seksualnej [4]. Zespół Zielińskiej na podstawie 

Tabela 1. Znajomość zagadnień dotyczących zakażenia wirusem HPV wśród młodzieży

Znajomość treści dotyczących Dziewczęta
n = 190

Chłopcy
n = 84

Razem
n = 274

n % n % n %

Sposobów przenoszenia wirusa brodawczaka 
ludzkiego

115 60,52 25 29,76 140 51,09

Istnienia sposób zapobiegania zakażeniom wiru-
sem HPV

136 72,63 41 48,80 177 64,59

Znanych sposobów zapobiegania zakażeniu wi-
rusem HPV

96 50,52 16 19,04 112 40,87

Szczepień ochronnych przeciw wirusowi HPV 
obejmujących dziewczęta i chłopców

59 31,05 38 45,23 97 35,40
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swoich badań zwrócił również uwagę na wiek 
szczepionych kobiet [5]. Nosicielami wirusów HPV 
są głównie mężczyźni, zatem korzyści wynikają-
ce z objęcia w przyszłości programem szczepień 
ochronnych młodych mężczyzn i chłopców może 
wpłynąć na: przerwanie łańcucha transmisji wi-
rusa HPV [4]. Przeprowadzone badania własne 
wykazały, że zarówno młode kobiety, jak i młodzi 
mężczyźni (35,40%) mają małą wiedzę o tym, że 
profilaktyka w postaci szczepień powinna dotyczyć 
zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Małe zainte-
resowanie profilaktycznym szczepieniem przeciw 
wirusom HPV przez młodych ludzi spowodowane 
jest przede wszystkim brakiem wiedzy na temat 
zakażenia. Większość zakażeń wywołanych geni-
talnymi typami HPV przenosi się albo na skutek 
kontaktów płciowych z głęboką penetracją lub 
podczas gry wstępnej bez penetracji pochwy. Wi-
rus może być również przenoszony na skutek do-
tykania palcami narządów płciowych [1, 6]. Duża 
część badanej młodzieży (51,09%) wiedziała, że 
do zakażenia wirusem może dojść głównie drogą 

seksualną, jednak nie mieli świadomości, że wirus 
może być przenoszony przez dotyk. Istotą profilak-
tyki pierwotnej jest niedopuszczenie do zakażenia 
HPV, a w szczególności do powstania zakażenia 
przetrwałego. Proponowane rozwiązania w tym 
zakresie to: edukacja zdrowotna, stosowanie pre-
zerwatyw (choć nie zapewniają ochrony pełnej), 
szczepienia ochronne [7].

Wnioski

1. Istnieje konieczność uzupełnienia wiedzy mło-
dzieży w zakresie sposobów przenoszenia i za-
pobiegania zakażeniu HPV.

2. Zakres edukacji kierowanej do młodzieży musi 
uwzględniać związek zakażenia wirusem HPV 
z etiologią raka szyjki macicy oraz uświado-
mieniem, że na przenoszenie wirusa mają 
wpływ zachowania seksualne zarówno kobiet, 
jak i mężczyzn.
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