
ПРИ МЪЖЕ

ПОЧТИ ВСИЧКИ СЕКСУАЛНО АКТИВНИ ХОРА Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ЗАРАЗЯТ С HPV 

НА НЯКАКЪВ ЕТАП ОТ ЖИВОТА СИ. ВЪПРЕКИ ЧЕ ПОВЕЧЕТО ИНФЕКЦИИ ПРОТИЧАТ 

БЕЗСИМПТОМНО, ВИРУСЪТ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ГЕНИТАЛНИ БРАДАВИЦИ ИЛИ РАК. 
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КАК СЕ ЗАРАЗЯВАТ МЪЖЕТЕ С HPV?
Заразяването става при вагинален, анален или орален сексуален контакт със заразен с HPV парт-
ньор, както и при друг контакт, при който има допир на на кожа с кожа.

ПРИЧИНЯВА ЛИ HPV ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ МЪЖЕТЕ?
Повечето инфекции не причиняват никакви здравословни проблеми, но някои може да предизвикат 
появата на генитални брадавици или някои видове рак. Не е известно защо някои хора развиват 
здравословни проблеми при заразяване с вируса, а други – не.

КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ НА HPV ПРИ МЪЖЕТЕ?
Повечето мъже, които се заразяват с HPV, никога не развиват симптоми и инфекцията обикновено 
изчезва от самосебе си. Ако обаче HPV не изчезне, това може да причини генитални брадавици или 
някои видове рак.

ПОСЕТЕТЕ ЛЕКАР, ако забележите брадавици или необичайни израстъци, бучки или рани на пени-
са, скротума, ануса, устата или гърлото.

КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ НА ГЕНИТАЛНИ БРАДАВИЦИ?
Гениталните брадавици обикновено се появяват като малка подутина или група подутини в областта 
на гениталиите, около пениса или ануса. Те може да бъдат малки или големи, изпъкнали или плоски 
или с форма на карфиол. Брадавиците може да изчезнат, да останат същите, или да нараснат по 
размер или брой. Гениталните брадавици може да се появат отново, дори след лечение. Видовете 
HPV, които причиняват брадавици, не причиняват рак.

МОЖЕ ЛИ HPV ДА ПРИЧИНИ РАК?
ДА. HPV сам по себе си не е рак, но може да причини промени в тялото, които водят до рак. HPV 
инфекциите обикновено изчезват от самосебе си, но когато това не се случи, те могат да причинят 
развитие на някои видове рак – рак на пениса при мъжете и анален рак както при жените, така и при 
мъжете. HPV може също да причини рак в задната част на гърлото, включително основата на езика 
и сливиците (наречен орофарингеален рак). Всички тези видове рак са причинени от HPV инфекции, 
които не са изчезнали. Ракът се развива много бавно и може да не бъде диагностициран години или 
дори десетилетия, след като човек се зарази за първи път с HPV. 



КОЛКО ЧЕСТО СЕ СРЕЩАТ ПРИ МЪЖЕТЕ РАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, 
СВЪРЗАНИ С HPV?
Въпреки че HPV е най-честата полово предавана инфекция, свързаните с HPV ракови заболявания, 
не са чести при мъжете.

Някои мъже са по-склонни да развият рак, свързан с HPV:

  Мъжете със слаба имунна система (включително тези с ХИВ) са в по-голям риск от здравословни 
усложнения след заразяване с HPV.

  Хомосексуалните мъже са в по-голям риск от заразяване с анален HPV и развиване на анален рак.

МОЖЕ ЛИ ДА БЪДА ТЕСТВАН ЗА HPV?
Да, може да бъде направен HPV ДНК тест, което открива всеки един от високорисковите, среднори-
сковите и нискорисковите HPV типове.
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