
 

 

 

Предстои й 

полово 

съзряване 

Вашата дъщеря е 

на 12 или 13 години Темата за предпазване 

от полово предавани 

болести става все по-

актуална  

 

 

Човешкият 

Папиломен Вирус 

(ЧПВ/HPV) се 

предава основно по 

полов път и 

причинява рак на 

маточната шийка 

(РМШ) 

 

 

 

Защо е необходимо да се ваксинират 12 и 13-годишните 

момичета срещу рак на маточната шиика и какви са ползите за тях? 



 

 
ФАКТИ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО РМШ  

 Ракът на маточната шийка (РМШ) е социално-значимо заболяване, което води 

до инвалидизация и при което се регистрира висока смъртност. РМШ е едно от най-

разпостранените злокачествени заболявания сред жените между 20 и 45 години в 

целия свят. По данни на Световната Здравна Организация, РМШ заема 15% дял от 

всички онкологични заболявания при жената и се нарежда на трето място по честота 

след рака на млечната жлеза и рака на маточното тяло. Ежегодно в света се 

регистрират около 528 000 нови заболели и 266 000 смъртни случаи.   

 Ракът на шийката на матката е вторият най-често срещан рак при жените на 

възраст 15-59 г. в България, след рака на гърдата.  Всеки ден в България от коварното 

заболяване умира по 1 жена. Ежегодно у нас се диагностицират 1254 случая с рак на 

маточната шийка, като почти 100% от тях са причинени от HPV вирус.  

 Важни резултати, подкрепящи прогнозираното значение на първичната 

профилактика у нас, са получени при системните целенасочени проучвания в 

референтната вирусологична лаборатория на Националния център по заразни и 

паразитни болести. За 8-годишен период са изследвани над 1 900 жени на възраст 16-

70 години с клинична диагноза цервикална интраепителна неоплазия и инвазивен 

карцином. Резултатите потвърждават, че най-често срещани и в България са високо-

рисковите типове HPV 16 и 18, отговорни за 80 % от предраковите и ракови изменения 

 



 

 
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА HPV ВИРУСА?  

 

 

Ролята на човешките папиломни вируси като причинители на цервикалния карцином (рака на 

маточната шийка) е доказана през 80-те години на миналия век от изтъкнатия немски учен, 

професор Цурхаузен - заедно със своите сътрудници той идентифицира HPV 16 и HPV 18 ДНК 

в туморната маса, с което окончателно потвърждава своята хипотеза 

Човешките папиломни вируси са ДНК вируси с извънредно широко разпространение. От 

известните над 100 типа HPV, за 15 от които е доказано, че могат да причинят рак на маточната 

шийка - установяват се в 99,7 % от случаите, като най-голям дял имат HPV 16 и 18 

(причинители на 71,5 % от РМШ в Европа), следвани от HPV 45, 31 и 33.  

С петте типа високорискови HPV са свързани около 80 % от заболяванията от РМШ. . 

Установените при епидемиологични наблюдения допълнителни рискови фактори, допринасящи 

за развитие на РМШ, са: имуносупресия, тютюнопушене, множество раждания, по-висока 

възраст, продължителна употреба на перорални противозачатъчни и половопредавани болести, 

т.е. съпровождаща инфекция с хламидии, херпес симплекс вирус, HIV.  

 Много хора, които са се заразили с вируса, дори не знаят, че са преносители, тъй като няма 

ясно изразена симптоматика. По тази причина партньорите си предават вируса без дори да 

знаят за това. Появата на симптоми е признак за напреднало заболяване в голям процент от 

случаите. 

 

 



 

 

 

 

КАК МОЖЕ ДА СТАНЕ ЗАРАЗЯВАНЕ С HPV? 

 

 
 

До 80% от сексуално активните жени се инфектират с ЧПВ/НРV в даден 

момент от живота си ~75% ще бъдат инфектирани с онкогенен HPV тип 

 

 

 

Най-висока честота на 

инфектиране се 

наблюдава през 

първите 3 години от 

началото на полов 

живот 

 

Инфекцията с ЧПВ/НРV е местна и 

протича с многократно самоочистване 

и повторно инфектиране, поради 

липса на надежден след-инфекциозен 

имунитет.  

Инфекцията се предава и при 
сексуален контакт без 

проникване 



 

 

 

 

КАК МОЖЕ ДА СТАНЕ ЗАРАЗЯВАНЕ С HPV? 

 

 

HPV инфектира директно епитела на маточната шийка 

А– през микротравми0 

В– без да попада в 
кръвообращението 

C– размножава 

се в епителните 

клетки 

D– освобождава се в 

цервикалния канал 



 

 
КАК ДА ПРЕДПАЗИМ МЛАДИТЕ МОМИЧЕТА ОТ РМШ?  

Най-добрата защита срещу рак на маточната шийка е комбинация от:  

 

ваксинация преди започване на полов живот  

 

редовни профилактични прегледи след започване на полов живот  



 

 
HPV ВАКСИНИ  - ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМА ВИРУС  

 
ЧПВ/HPV ваксините осигуряват защита над 90% срещу ваксиналните типове и проявяват 

кръстосана ефикасност, която пази момичетата и от неваксинални ЧПВ/HPV типове. Ваксинацията 

срещу рак на маточната шийка е с много добър профил на поносимост и безопасност. 

Най-често срещаните странични реакции са зачервяване, подуване или болка на мястото на 

убождането  

 

Ваксините помагат на организма да се предпази от инфекции посредством изработване на 

специфичен имунен отговор срещу съответния болестотворен агент или вирус. Ваксината срещу 

ЧПВ/НРV съдържа неинфекциозни вирусоподобни частици. Това означава, че не може да бъде 

причинено заразяване с вируса или развитие на рак на маточната шийка, вследствие на 

имунизацията. След прилагането й в организма се развива специфична имунна защита срещу тези 

антигени. Така организмът успява ефективно да се защити от инфекцията, без да развие болеста  

 

Имунната система разпознава специфични участъци 

от причинителя (антигени) и изработва срещу тях 

специфични белтъци (антитела). Ваксината съдържа 

частици, наподобяващи ЧПВ/НРV типове 16 и 18 и 

така провокира появата на мощен и траен имунен 

отговор срещу вируса. По този начин имунната ни 

система може да разпознае и унищожи вируса при 

навлизането му в организма. 



 

 
ПОЛЗИ ОТ ВАКСИНАЦИЯТА 

 

Намаляване на 

осакатяващите 

хирургични и 

терапевтични процедури 

върху маточната шийка 

(„конизация", бримково 

електро- хирургично 

изрязване, лазерни 

процедури) 

Спасяване на човешки животи 

 

Маточна шийка 



 

 ЗАЩО Е НАЙ-ПОДХОДЯЩА ИМУНИЗАЦИЯТА НА 12 И 13- 

ГОДИШНИТЕ МОМИЧЕТА 

Според световната здравна организация оптимално време за първично 

ваксиниране е времето преди инфекция с вируса ЧПВ/HPV 

 

“... инфекцията с ЧПВ/HPV се предава по полов път и обикновено се 

осъществява през първите няколко години след започване на полов живот.“ 

 

“Идеалният случай е, когато ваксината се прилага преди започване на 

полов живот, т.е. преди да е налице заразяване с ЧПВ/HPV.” 

 

“Ваксините срещу ЧПВ/HPV осигуряват най-добра защита, когато след 

завършване на имунизационния курс има достатъчно време за развитие на 

имунен отговор преди започване на полов живот.” 



 

 Национална програма за първична профилактика на рака на 

маточната шийка 2017 - 2020 г. 

С Решение №1 от 5 януари 2017г. на Министерския съвет на Република България е 

приета Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 

2017 - 2020 г.  

Имунологичните лекарствени продукти - профилактични ваксини срещу рака на 

маточната шийка (РМШ), които ще се прилагат са:  

• Cervаrix suspention for injection - 0.5 ml, pre-filled syringe + 2 needle 

• Silgard suspention injection pre-filled syringe 10,5 ml. 

НЗОК заплаща напълно (100 %) стойността на ваксината против рак на маточната 

шийка, предназначена за обхващане на момичетата на 12 и 13 години. Личният 

лекар ще прилага ваксината против рак на маточнатащийка безплатно след 

получено информирано съгласие от родителите/настойниците на децата. Ваксината 

е препоръчителна и ще се прилага на два приема през интервал от 6 месеца. 

І ДОЗА 

(0 МЕСЕЦА) 

ІІ ДОЗА  

(6 МЕСЕЦ) 



 

 

ПРЕВЕНЦИЯ НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА  

Комбинацията от: 

Ваксинация (преди началото на полов  живот) 

и 

Скрининг (масово изследване) от 25-годишна възраст  

веднъж на всеки 3 години 

 

НАМАЛЯВА ЗАБОЛЯЕМОСТТА  

ОТ РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА  

С 94% 

 

РЗИ - МОНТАНА 

 


