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Sveikata

Kaltas žmogaus 
papilomos virusas

„Karpos – tai infekcinė liga, 
kurią sukelia tam tikrų tipų žmo-
gaus papilomos virusas (ŽPV). 
Šio viruso genetiškai skirtingų 
tipų aptikta daugiau nei 150, 
vieni jų vadinami didelės rizikos 
ir susiję su kai kurių onkologinių 
ligų, pavyzdžiui, gimdos kaklelio 
vėžio, atsiradimu, o kiti – mažiau 
rizikingi,  neturintys potencialo 
ląstelėse sukelti vėžinių proce-
sų. Šiai grupei priskiriami viruso 
tipai, lemiantys odos karpų at-
siradimą. Ant odos patekęs vi-
rusas įsiskverbia į gilesnio odos 
sluoksnio ląsteles, o tai padaryti 
ypač lengva, jei yra net ir men-
kiausių odos įtrūkių, iššutimų ar 
kitų pažeidimų. Virusas iš vienos 

kūno vietos į kitą dažnai per-
nešamas ir autoinokuliacijos 
būdu, kai žmogus, pakrapštęs 
karpos vietą, vėliau liečia kitą 
kūno odos sritį, taip nuo kojos 
pado virusas gali atsidurti ir ant 
veido“, – pasakoja gydytoja der-
matovenerologė V. Vaičiūnienė.

Kai kada žmogus karpų netu-
ri, bet yra jas sukeliančio viruso 
nešiotojas. „Tyrimais įrodyta, kad 
dažnai net ir sveikai atrodančio-
je odoje šalia esančių karpų ap-
tinkama ŽPV DNR, taip pat šio vi-
ruso genetinės medžiagos buvo 
aptikta ir karpų neturinčių žmo-
nių odoje. Tai rodo, kad virusu 
užsikrėtusiam žmogui ne visada 
atsiranda karpų, bet virusas ne-
trukdomas gali plisti toliau“,  – 
paaiškina gydytoja.

Karpų būna visokių
Pasak Kauno miesto polikli-

nikos Šančių padalinio gydyto-
jos dermatovenerologės V. Vai-
čiūnienės, skiriamos kelių rūšių 
odos karpos: paprastosios kar-
pos, padų ir delnų karpos, mo-
zaikinės ir plokščiosios karpos. 
„Dažniausiai pasitaiko papras-
tosios karpos – kietos, suragė-
jusios nelygaus paviršiaus išau-
gos. Jų gali atsirasti bet kurioje 
kūno odos vietoje, bet dažniau-
siai pavieniui ar grupėmis šios 
karpos dėstosi plaštakų odoje, 
taip pat ant padų ir delnų – dėl 
patiriamo spaudimo jos nebūna 
iškilusios, auga tarsi į odos vidų. 
O subtilios, sunkiai pastebimos 
plokščiosios karpos gana retos, 
būdingiausia jų vieta – veidas ar 
plaštakos“, – pasakoja gydytoja. 

Visa laimė, anot jos, kad kar-
pos didesnių bėdų sveikatai 
nesukelia. „Tai gerybiniai odos 
dariniai. Vis dėlto neretai ten-
ka išgyventi ne tik dėl estetinio 
vaizdo – karpos gali tapti skaus-
mingos, o esančios ant padų 
sunkinti vaikščiojimą. Karpų iš-
vaizda skiriasi priklausomai nuo 
to, kurio tipo ŽPV užsikrečiama 
ir kuriose kūno odos vietose jų 
atsiranda. Odos karpos pagal lo-
kalizaciją skirstomos į genitalijų 
karpas, kai virusas perduodamas 
intymaus kontakto metu, ir kar-
pas, esančias kitose kūno odos 
srityse. Šiomis užsikrėsti galima 
tiek per tiesioginį kontaktą, lie-
čiantis su kito žmogaus karpų 
pažeista oda, tiek netiesioginio 
kontakto būdu, kai virusas ant 
žmogaus odos patenka nuo už-
krėstų paviršių, pavyzdžiui, ba-
seinų, sporto salių, bendrų dušų 
grindų, avalynės, daiktų“, – var-
dija pašnekovė.

Kas karpų turėtų 
bijoti labiau?

Gydytoja atkreipia dėmesį, 
kad dažniausiai karpomis užsi-
krečia žmonės, kurių organizmas 
nėra atsparus infekcijoms. „Di-
džiausias šių darinių paplitimas 
stebimas tarp ikimokyklinukų ir 
pradinukų dėl dar nepakanka-
mai susiformavusios imuninės 
sistemos, dažniau patiriamo ar-
timo kontakto. Vėliau liga aptin-
kama rečiau, bet gali pasitaikyti 
bet kurio amžiaus asmenims. 
Nors karpas sukeliantis virusas 
gali užklupti ir visiškai sveikus 
žmones, infekcija vis dėlto la-
biau „mėgsta“ turinčius nusilpu-

sį ląstelinį imunitetą, pavyzdžiui, 
sergančius ŽIV. Karpų dažniau 
atsiranda ir tiems žmonėms, ku-
rių sutrikusi odos barjerinė funk-
cija, pavyzdžiui, sergantiems 
atopiniu dermatitu, esant odos 
įtrūkių“, – pasakoja gydytoja der-
matovenerologė V. Vaičiūnienė.

Gali ir išnykti,  
ir pasidauginti

Ar karpos pranyksta negy-
domos, ar vis dėlto būtina jas 
naikinti? Gal neišgydžius vienos 
karpos jų prisisės dar daugiau? 
„Karpos neretai per kelerius me-
tus pranyksta savaime, kai imu-
ninė sistema sunaikina virusą. 
Tačiau šis virusas „gudrus“, turi 
savigynos mechanizmus, kurie 
padeda apgauti imuninę siste-
mą ir virusui ilgai išlikti nepaste-
bėtam. Dėl šios priežasties liga 
gali užsitęsti, o kartais per tą lai-
ką infekcija išsisėja po kitas kū-
no odos vietas ar užkrečiami kiti 
žmonės. Kai imuninei sistemai 
pavyksta sunaikinti karpą sukė-
lusio ŽPV viruso tipą, dažniausiai 
susiformuoja imunitetas, nebe-
leidžiantis dar kartą užsikrėsti 
tuo paties tipo virusu. Tačiau 
tai neužkerta kelio užsikrėsti ki-
to tipo ŽPV, kuris vėl sėkmingai 
suformuos karpą toje pačioje ar 
kitoje odos vietoje“, – atkreipia 
dėmesį medikė.

Šalinimo būdai
Kokiomis priemonėmis grei-

čiausiai pavyksta išnaikinti kar-
pas? „Kol kas vaisto, naikinančio 
ŽPV virusą, nėra. Kadangi infek-
cija užkrečiama, o matomose 
vietose esančios kapos gali kel-
ti ir psichologinį diskomfortą, 
dažniausiai pasirenkama jas gy-
dyti. Nors vaistinėse be recep-
to galima įsigyti įvairių vietinio 
poveikio priemonių nuo karpų, 
gydyti patiems, ypač ant veido 
atsiradusias, reikia atsargiai ir tik 
įsitikinus, kad tai tikrai yra kar-
pa. Kartais karpas gali imituoti 
ir piktybiniai odos dariniai, o jų 
priemonėmis nuo karpų tikrai 
neišgydysite, todėl, užuot ligą 
diagnozavus savarankiškai, ver-
tėtų pasirodyti specialistui, jis 
ir nuspręs, koks gydymas tinka-
miausias“, – pataria pašnekovė. 

Gydytojos teigimu, yra išski-
riami du pagrindiniai karpų gy-
dymo būdai. Vienas iš jų – des-
trukcinis, kai ant karpų tepami 
vaistai arba dariniai suardomi 
intervencinėmis procedūromis: 

Paprastosios karpos 
dažniausiai „įsitaiso“ 
plaštakų odoje

Karpos įspėja 
apie nusilpusį 
organizmą
Jeigu jums ant rankos piršto kada nors 
buvo iškilusi karpa, puikiai žinote, kaip 
tai erzina, taip ir norisi ją nukrapštyti. 
Deja, paprastai atsikratyti karpų 
nepavyksta, o krapštyti jų negalima, nes 
yra užkrečiamos. Dėl kokių priežasčių 
atsiranda karpų ir kaip to išvengti, 
sutiko papasakoti Kauno miesto 
poliklinikos Šančių padalinio gydytoja 
dermatovenerologė Viktorija Vaičiūnienė. 
Dalia VALENTIENĖ
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Riebus keptas maistas. 
Maistui, kuriame gausu riebalų, 
virškinti organizmas išeikvoja 
daugiau laiko negu angliavan-
deniams ir net baltymams per-
dirbti. Tad jeigu jūs per vaka-
rienę prisikertate keptų bulvių 
arba riebios mėsos ar žuvies, or-
ganizmas naktį, užuot miegojęs, 
bus užsiėmęs vakarienės virški-
nimu. Todėl ryte jums bus daug 
sunkiau pabusti.

Aštrus maistas. Pirma, aštrūs 
produktai ir prieskoniai dirgina 
skrandžio gleivinę ir gali sukelti 
rėmenį. Antra, prieskoniai išski-
ria histaminą, kuris savo ruožtu 
skatina budrumą ir trukdo už-
migti. Tad aštrius patiekalus val-
gykite tuomet, kai norėsite būti 
ir sotūs, ir žvalūs, o prieš miegą 
jie netiks. 

Vištiena ir kalakutiena. Die-
tinė ir liesa mėsa – atrodytų, pui-
kus lengvos vakarienės pasirin-
kimas? Deja, ne! Žinoma, tai ne 
riebalai, bet baltymai. O suval-
gyti baltymai skatina dopamino 
gamybą, kuris suteikia mums 

energijos. Taigi, geriau porci-
ją paukštienos suvalgykite per 
pie tus ir nudžiuginkite kolegas 
bei vadovą entuziastingu darbu.

Alkoholis. Kai kuriuos žmo-
nes alkoholiniai gėrimai veikia 
kaip migdomieji, tačiau miegas 
miegui nelygu. Net viena taurė 
nestipraus vyno miego kokybę 
pablogina 40 proc. Kuo daugiau 
išgeriame vakare, tuo blogiau 
pailsėsime naktį ir tuo prasčiau 
atrodysime ir jausimės ryte.

Šokoladas. Kakavoje yra ko-
feino, o trijuose juodojo šoko-
lado kvadratėliuose jo yra tiek 
pat, kiek ketvirtadalyje puodelio 
stiprios espreso kavos. Ar gertu-
mėte kavą naktį? Taigi, neturėtu-
mėte valgyti ir šokolado.

Grūdai. Avižiniai dribsniai 
ar dribsniai su pienu – puikus, 
energijos suteikiantis pasirinki-
mas pusryčiams, bet ne valgiui 
prieš miegą. Ypač jeigu dribs-
niai buvo pirkti parduotuvėje. 
Cukraus turinčius produktus, 
saldžius sirupus – apskritai bet 
kokius angliavandenius geriau-

sia vartoti tinkamu metu, t. y. 
pirmojoje dienos pusėje. O prieš 
naktį gliukozės pliūpsnio mums 
tikrai nereikia. 

Sūris. Tai taikoma visiems kie-
tiesiems sūriams, išskyrus moca-
relą. Faktas tas, kad sūriuose yra 
daug tiramino – medžiagos, ku-
ri atsiranda vykstant produkto 
fermentacijai. Tai privers jus nu-
busti bet kuriuo metu, vadina-
si, vakare geriau apsieiti be šio 
produkto.

Džiovinti vaisiai. Tai puikus 
užkandis, ypač drauge su rie-
šutais. Bet ne tada, kai ketinate 
išjungti šviesą. Džiovintuose vai-
siuose yra didelis skaidulų ir cu-
kraus kiekis, kurie tikrai sujauks 
jūsų miego planus. Šiuos užkan-
džius taip pat palikime darbin-
gajai dienos daliai. 

Ledai. Prieš miegą reikia 
vengti dviejų dalykų: cukraus 
ir riebalų. Cukrus suteikia ener-
gijos, o riebalus sunku virškinti. 
Ledai čia – didžiausi rekordinin-
kai, nes juose gausu ir vieno, ir 
kito. Aišku, taip norisi pažiūrėti 
filmą su kibirėliu saldaus malo-
numo ant kelių, tačiau, jei no-
rite gerai išsimiegoti, verčiau 
nereikia. 

Kai kurios žalios daržovės. 
Jei nenorite, kad pūstų pilvą, 
venkite prieš naktį valgyti bro-
kolių ir salierų. Jie – didelė pro-
blema virškinamajam traktui, 
kuris po žalios džiaugsmo do-
zės ims gausti kaip gamykla. 
Ne pats geriausias pasirinkimas 
prieš miegą ir pomidorų salotos. 
Pomidoruose yra daug tiramino. 
Per didelis šių daržovių kiekis 
gali itin suaktyvinti jūsų smege-
nų veiklą, tad prieš užmigdami 
permąstysite visą savo gyveni-
mą. Kuo ilgiau mąstysite, tuo 
jis atrodys labiau nevykęs, nes 
smegenys naktį būna pavargu-
sios, reaguojama irzliau, todėl 
geriau to vengti. 

Vaisių kokteilis. Vaisių kok-
teilis – skanus užkandis, tačiau 
palikite jį pusryčiams ar pietums. 
Žinoma, jeigu jis pagamintas iš 
vaisių ir sunkiai virškinamų dar-
žovių, galite pasimėgauti tik ne-
dideliu jo kiekiu.

Vanduo. Visą dieną gerkite 
pakankamai skysčių, kad vakare 
nereikėtų stengtis atkurti drė-
gmės balanso.

Idealiu atveju paskutinį puo-
delį vandens reikėtų išgerti li-
kus dviem valandoms iki miego, 
kitaip pabusite naktį.

elektrodestrukcija, lazeriu, šal-
čiu. Šiuo būdu naikinamas viru-
so sukeltas matomas odos dari-
nys, bet ne pats virusas. Antrasis, 
daug rečiau naudojamas meto-
das – skiriami vaistai, kurie suža-
dina imunitetą kovoti su viruso 
pažeistomis ląstelėmis. „Kokį gy-
dymo metodą paskirs gydytojas 
dermatologas, priklauso nuo 
karpų lokalizacijos, jų išplitimo, 
paciento amžiaus. Verta paminė-
ti, kad nė vienas iš esamų meto-
dų negarantuoja 100 proc., kad 
karpa bus išnaikinta ir nebeatsi-
naujins, nes visi metodai naikina 
viruso suformuotą karpą, bet ne 
virusą, kuris gali laukdamas tin-
kamos progos tyliai tūnoti ir kiek 
atokiau nuo karpos, nesukelda-
mas jokių požymių“, – tęsia gy-
dytoja V. Vaičiūnienė. 

Medikė pabrėžia, kad vaikų 
karpų gydymas yra daug su-
dėtingesnis nei suaugusiųjų. 
„Dauguma priemonių ir meto-
dų jiems sukelia menkesnį ar 
stipresnį skausmą, o tai vaikams 
nepriimtina gydymo pasekmė. 
Todėl mažų vaikų karpoms gy-
dyti dažnai pasirenkami karpas 
chemiškai veikiantys, ėsdinan-
tys rūgštiniai ar šarminiai tepami 
medikamentai, kuriais namuose 
pagal gydytojo instrukcijas gydo 
tėvai“, – sako medikė.

Savigydos geriau nesiimti
Neapsikentę karpų kai kurie 

bando jas naikinti liaudiškomis 
priemonėmis, pavyzdžiui, citri-
nomis, ugniažolėmis, česnakų 
sultimis, kiečių nuoviru, putinų 
uogų mase, gluosnio medienos 
derva. Kiek veiksmingos šios 
priemonės? Imtis savigydos įvai-
riais augalais ir naminėmis prie-
monėmis gydytoja nepataria. 
„Šios, atrodytų, natūralios prie-
monės dažniau pridaro žalos 
nei naudos, mat neretai sukelia 
alergines odos reakcijas. Tarkim, 
ugniažolė priskiriama nuodin-
giems augalams, o ant odos te-
pamas jos skystis gali sukelti ne 
tik stiprų odos uždegimą, bet ir 
nekrozę, sunkiai gyjančias žaiz-
das. Vis dėlto kai kurie pacientai 
teigė, kad karpą išsigydyti pa-
dėjo ugniažolė arba žiogai, bet 
greičiausiai tai tik sutapimas, 
o gal savitaigos galia, nes, kaip 
minėjau, karpos gali išnykti ir sa-
vaime“, – pasakoja Kauno mies-
to poliklinikos Šančių padalinio 
gydytoja dermatovenerologė 
V. Vaičiūnienė.

Avižiniai dribsniai ar dribsniai su pienu – puikus, energijos suteikiantis pasirinkimas 
pusryčiams, bet ne valgiui prieš miegą

Ko nereikėtų 
valgyti prieš naktį
Jeigu negalite visiškai atsisakyti įpročio 
užkandžiauti prieš miegą, bent jau 
išbraukite kai kuriuos produktus iš savo 
vakaro meniu. Tačiau geriausia būtų 
atsiminti, kad paskutinį kartą dieną 
valgyti reikėtų ne vėliau kaip likus 
dviem ar trims valandoms iki miego.


