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Εμβόλια για τον HPV

• Oρόσημο στον τομέα της πρωτογενούς πρόληψης του καρκίνου του 

τραχήλου της μήτρας

• Πρόκληση για την ιατρική κοινότητα και τον παιδίατρο…



Γιατί είναι σημαντική 
η προφύλαξη από τον HPV;

 

• Δυνητικά ογκογόνος ιός

• Προσβάλλει την πλειονότητα

• Σημαντικό φορτίο σχετιζόμενων καρκίνων  και άλλων παθολογικών 
καταστάσεων

Dunnie EF, et al JAMA; 2007
Jemal A. et al. J Natl Cancer Inst 2013

Shew ML, et al. J Infect Dis. 2012  



Λοίμωξη από τον HPV

• Παγκόσμια  κατανομή και επίπτωση- κοινή αιτία λοίμωξης

• μεταδίδεται πολύ εύκολα μέσω στενής επαφής , κυρίως σεξουαλική 
επαφή γεννητικών βλεννογόνων αλλά και επαφή δέρμα με δέρμα

• Προσβάλλει συνήθως, αλλά όχι αποκλειστικά, σεξουαλικά ενεργούς 
εφήβους και ενήλικες. 

Dunnie EF, et al JAMA; 2007
Jemal A. et al. J Natl Cancer Inst 2013

Shew ML, et al. J Infect Dis. 2012  



Κίνδυνος έκθεσης στον HPV 

• Ταχεία έκθεση στον ιό αμέσως μετά μετά την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας

• Κίνδυνος λοίμωξης κατά τη διάρκεια της ζωής: >80%

1.. 

Winer RL, et al. Am J Epidemiol. 2003;157:218-236. 
Partridge JM, et al.  J Infect Dis. 2007;196:1128-1136

30%

70%

• Οι περισσότερες λοιμώξεις είναι παροδικές και στο  90% υποστρέφουν σε 2 χρόνια

• Επίμονη λοίμωξη με ογκογόνα στελέχη  καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και 
άλλους καρκίνους 



HPV εμβόλια 1ης γενιάς
 

 Διδύναμο 
(Cervarix)

Τετραδύναμο
(Gardasil)

Τρόπος παρασκευής Baculovirus Μύκητες 

Ανοσοενισχυτικό ASO4 Aluminium salt

Ορότυποι 16, 18  (L1 πρωτεΐνη*) 16, 18, 6, 11  (L1 πρωτεΐνη)

Ενδείξεις Πρόληψη 

• καρκίνος τραχήλου μήτρας

• προκαρκινικές  βλάβες 
τραχήλου, αιδοίου, κόλπου 

Πρόληψη

• καρκίνος τραχήλου μήτρας 
αιδοίου, κόλπου, πρωκτού 

• προκαρκινικές  βλάβες τραχήλου, 
αιδοίου, κόλπου, πρωκτού

• κονδυλώματα  

• δεν περιέχουν γενετικό υλικό

• δεν υπάρχει κίνδυνος ογκογένεσης ή πρόκλησης λοίμωξης

*Κύρια καψιδική πρωτεΐνη του ιού



ΗPV 16, 18, 6, 11 σχετιζόμενα νοσήματα

Καρκίνοι  (HPV 16, 18)

• 70-75%  του τραχήλου της μήτρας

• 40-80%  της περιγεννητικής περιοχής*

• 25-35%  της κεφαλής-τραχήλου**
 

  

 

30-70% προκαρκινικών  βλαβών

> 90 κονδυλώματων  (HPV 6, 11)

Φορτίο νοσημάτων που θα μπορούσε να προληφθεί
 με τα εμβόλια 1ης γενιάς

*    πρωκτού, κόλπου, αιδοίου, πέους
**  στοματοφάρυγγα, στοματικής κοιλότητας

Jemal A, et al. J Natl Cancer Inst 2013 
Hartwig et al. BMC Cancer 2012 

 



ΗPV 16, 18, 6, 11 σχετιζόμενα νοσήματα
Περιπτώσεις / χρόνο (Ευρώπη)

Γυναίκες Άντρες

Καρκίνοι  (HPV 16, 18)

• 70-75%  του τραχήλου της μήτρας

• 40-80%  της περιγεννητικής περιοχής*

• 25-35%  της κεφαλής-τραχήλου**
 

  23.000
7.000
2.500

-
3000

13.000

 Σύνολο 32.562 16.000
 

30-70% προκαρκινικών  βλαβών 500.000  - 700.000

> 90 κονδυλώματων  (HPV 6, 11) 250.000 300.000 

Φορτίο νοσημάτων που θα μπορούσε να προληφθεί 
με τα εμβόλια 1ης γενιάς

*    πρωκτού, κόλπου, αιδοίου, πέους
**  στοματοφάρυγγα, στοματικής κοιλότητας

Jemal A, et al. J Natl Cancer Inst 2013 
Hartwig et al. BMC Cancer 2012 

 

Θάνατοι/χρόνο στις γυναίκες

• Ευρώπη:  15. 000 από HPV σχετιζόμενους καρκίνους

• Ελλάδα:    200-250 από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας  



Επίδραση του HPV εμβολιασμού
 σε πραγματικές συνθήκες 

2018

>10  χρόνια κλινική εμπειρία

Τι δεδομένα έχουμε μέχρι σήμερα 
από την εφαρμογή τους στην κλινική πράξη?



Πρώιμoi δείκτες 
επίδρασης

Επίπτωση HPV 
λοίμωξης και 

κονδυλώματων

Μεσοπρόθεσμοι  
δείκτες επίδρασης

CIN/Προκαρκινικές 
βλάβες

Μακροχρόνια  
επίδραση

(δεκαετίες)

HPV σχετιζόμενοι
καρκίνοι

Επίδραση της 1ης δεκαετίας του HPV εμβολιασμού
 σε πραγματικές συνθήκες

2009…
Αυστραλία,  Ν. Ζηλανδία

 ΗΠΑ, Kαναδάς
Δανία, Σουηδία, 
Αγγλία, Σκωτία,

Αυστρία, Γερμανία
Βέλγιο

2013…
Αυστραλία, 

ΗΠΑ, 
Καναδάς
Δανία, 
Σκωτία 

 2020
Εν αναμονή…

 



Κύρια ευρήματα μελετών 
Κλινικά οφέλη από την εφαρμογή του εμβολιασμού

Σε χώρες με εμβολιαστική κάλυψη ≥ 50%, σε γυναίκες <20χ

• 80-90% μείωση των HPV 16/18 λοιμώξεων 

• >90% μείωση των κονδυλωμάτων  σε κορίτσια <20χρ 

• 70-90% μείωση των τραχηλικών αλλοιώσεων CIN3 

Διασταρούμενη προστασία

• Σημαντική μείωση των HPV 31/33/45 σε κορίτσια <20χρ 

Συλλογική ανοσία 

• Σημαντική μείωση των κονδυλωμάτων σε ανεμβολίαστους πληθυσμούς 
( αγόρια < 20χρ και γυναίκες 20-39χρ)

Drollet, Lancet Inf Dis 2015
Tabrizi SN, et al.Lancet Infectious Disease, 2014

Brotherton JL, et al. Cancer Causes Control. 2015;26(6):953-4 



Επιπολασμός HPV 6,11,16,18 σε κολποτραχηλικά δείγματα, ανά ηλικιακή 
ομάδα (NHANES, ΗΠΑ) 

• Early vaccine era compared to pre-vaccine era, females 

Markowitz et al. JID 2013;208:385-393 NHANES, National Health and Nutrition Examination Survey 



• Later vaccine era compared to pre-vaccine era, females 

Oliver et al. JID 2017;216: 594-603 NHANES, National Health and Nutrition Examination Survey 

Επιπολασμός HPV 6,11,16,18 σε κολποτραχηλικά δείγματα, ανά ηλικιακή 
ομάδα (NHANES, ΗΠΑ) 



Το Παράδειγμα της Αυστραλίας

 Έναρξη εμβολιασμού: 2007 (στα σχολεία)

Εμβολιασμός ρουτίνας: κορίτσια ηλικίας 12-13χρ

Εμβολιαστική κάλυψη: 70-80%  

Τετραδύναμο εμβόλιο



Ποσοστό γυναικών και αντρών <21χρ, με  νέα κονδυλώματα  
(2004-2016)

- 90 % - 94 %

Γυναίκες  

- 72 %
- 83 %



High grade cervical abnormalites‑

- 69% (<20χρ)

-  41%, (20-24χρ)



Αποτελεσματικότητα εμβολιασμού με 4HPV 
στον επιπολασμό των προκαρκινικών τραχηλικών αλλοιώσεων 

ανάλογα με την ηλικία κατά τον εμβολιασμό

(πολύ υψηλότερη σε μικρές ηλικίες εμβολιασμού>75%)

 

• Στοιχεία από το Victorian Cervical Cytology Registry (Μελβούρνη, Βικτόρια), το οποίο καλύπτει 
πληθυσμό 2,7 εκ κοριτσιών και γυναικών υποψήφιων για screening τραχήλου.  

• Εμβολιαστική κάλυψη:  71-79% για κορίτσια 12-18 ετών.
• Περίοδος παρακολούθησης: 4.2007 ως 12.2011 Gertig DM, et al. BMC Medicine 2013 



Πολύ μεγάλη μείωση των προκαρκινικών βλαβών CIN2+ και CIN3+ 
στις εμβολιασμένες γυναίκες σε Δανία και Σουηδία, 

(ειδικά όταν ο εμβολιασμός έγινε <16 ετών)

Σουηδία

Age at 
vaccinaton

Vaccine effectveness 
against CIN3+

<17 94%*

17-19 57%*

>20 25%*

Herweijer E, et al.  Intern J Cancer 2016
Baldur-Felskov et al. J Natl Cancer Inst  2014 

Δανία

Age at 
vaccinaton

Vaccine effectveness 
against CIN3+

12-16 80%*

17-19 36%

>20 22%

*Στατιστικά σημαντικό σε σχέση με ανεμβολίαστες γυναίκες



Σκωτία

Έναρξη εμβολιασμού με διδύναμο  από Σεπ 2008 ως 2012

 για κορίτσια 12–13χρ  (Catch-up ως 18χρ) 

Εμβολιαστική κάλυψη  (>90%) σε ηλικίες 12-13χρ

1ο Pap test σε ηλικία 20χρ (75%) 



Αποτελεσματικότητα εμβολίου 
ανάλογα με ηλικία 
εμβολιασμού

Μείωση της επίπτωσης της 
HPV 16/18  λοίμωξης

Μείωση της επίπτωσης 
HPV 31/33/45  λοίμωξης

Δεδομένα από γυναίκες που γεννήθηκαν 1988-
1995 και υποβλήθηκαν σε  Pap test σε ηλικία 20-
21χρ, ανάλογα με έτος γέννησης,  *3Δ εμβολίου



Δεδομένα από γυναίκες που γεννήθηκαν 1988-1995 και υποβλήθηκαν σε  Pap test σε ηλικία 20-21χρ, 
ανάλογα με έτος γέννησης,  *3Δ εμβολίου, περίοδος μελέτης 2010-2015

88% μείωση

94% μείωση
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Ερωτήματα υπό συνεχή παρακολούθηση
 

WHO position paper 2017
Kjaer S, Clin Infect Dis 2017

Rana MM, et al. Int J Cancer 2013--   MMWR Jan 2014
Drollet M, Lancet Infect Dis 2015--Mesher D, Emerg Infect Dis. 2016

Moscicki AB, et al. Vaccine 2012 

 

Διάρκεια προστασίας-
ανάγκη  αναμνηστικής 
δόσης

• >10 έτη και για τα 2 εμβόλια (σε σχήμα 3Δ)

• κανένα  περιστατικό CIN2/3 με HPV 16/18  από την 
μακροχρόνια παρακολούθηση των πληθυσμών των 
κλινικών μελετών (HPV αρνητικών) 

      - έως 12 έτη μετά τον εμβολιασμό με 4δύναμο 

•   δεν υπάρχουν ενδείξεις εξασθένισης της ανοσίας

Προστασία από άλλα 
ογκογόνα στελέχη  

•   Μερική προστασία για 31, 33, 45
•   Διδύναμο > τετραδύναμο
•   Διάρκεια; ( έως 7 έτη για 31, 45 με το 2δύναμο) 

Πιθανότητα μελλοντικής 
αύξησης άλλων 
ογκογόνων στελεχών  

• καμία ένδειξη για ανάδυση και σημαντικής αύξησης της
      συχνότητας οροτύπων  εκτός εμβολίου



Πρώτη μελέτη αποτελεσματικότητας εμβολίων HPV 
έναντι διηθητικού καρκίνου

Luostarinen T, et al. Int J Cancer
26 Dec 2017 

 



Ασφάλεια εμβολίων HPV

 



Ασφάλεια HPV εμβολίων 

Τα HPV εμβόλια δεν είναι 

ούτε νέα ούτε άγνωστα

>270.0000.000 δόσεις έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως 

>100.000.000  άτομα έχουν εμβολιαστεί παγκοσμίως

>135 χώρες

 

Συστάσεις και αξιολογήσεις ασφάλειας 

από WHO, FIGO, MHRA, CDC, ΙΟΜ 

GACVS: Global Advisory Committee on Vaccine Safety
FIGO: International Federation of Gynecology and Obstetrics

MHRA: Medicines and Healthcare products Regulatory Agency
IOM: US Institute of Medicine

 



Καμία αιτιολογική σχέση 

• αυτοάνοσα νοσήματα, θρομβώσεις, 

Guillain-Barre/απομυελινωτικά 

νοσήματα ΚΝΣ, σ. συμπλόκου 

περιοχικού πόνου και ορθοστατικής 

ταχυκαρδίας θέσης 



Βιβλιογραφία 
2017



Νέο 9-δύναμο εμβόλιο (HPV9)

 

15% πρόσθετη προστασία  



Aποτελεσματικότητα

Ανοσογονικοτητα

• Γυναίκες 16-26χρ

• Σύγκριση με 4HPV

Ασφάλεια 

• Σε σύγκριση με το HPV4

• Σε συνχορήγηση

• Σε προηγούενη λήψη HPV4

Συγχορήγηση

• MenC4 + Tdap (Adecel)

•  Tdap + IPV ( Repevax)

Χορήγηση σε 
προηγούμενους 
λήπτες HPV4

• 3Δ HPV4 + 3Δ HPV9

Σύνοψη κλινικών μελετών του HPV9 

Ανοσογονικότητα

• Κορίτσια, αγόρια 9-14χρ

• Σύγκριση με γυναίκες

• Σύγκριση με 4HPV

Σχήμα 2Δ

• 0, 6

• 0, 12

• Σύγκριση με 3Δ σε 
γυναίκες



Κύρια ευρήματα κλινικών μελετών για το 9HPV

Αποτελεσματικότητα 

• Υψηλή προστασία έναντι λοίμωξης και νόσου από τους  5 πρόσθετους 
τύπους του HPV  

• Παρόμοια προστασία με το 4HPV για τους  4 κοινούς τύπους του HPV

Ανοσογονικότητα

• Πολύ καλή ανοσογονικότητα έναντι των 5 πρόσθετων τύπων

• Παρόμοια ανοσογονικότητα  με το 4HPV έναντι των 4 κοινών τύπων

Ασφάλεια

• παρόμοιο προφίλ ασφάλειας με 4HPV (πιο συχνές οι τοπικές ΑΕ)



Yψηλή προστασία έναντι λοίμωξης και νόσου από 
τους 5 πρόσθετους τύπους του HPV

HPV τύποι
31, 33, 45, 52, 58  

HPV9
n

HPV4
n

Αποτελεσματικότητα 
(95% CI) 

• Υψηλού βαθμού νόσος τραχήλου, 
αιδοίου, κόλπου*

• CIN2/3, AIS

1 

1

38 

35

97.4     (85.0, 99.9)

97.1     (83,5, 99,9)

• Εμμένουσα λοίμωξη ≥6μ
• Εμμένουσα λοίμωξη ≥12M

41
23

946
657 

96.0     (94.6, 97.1)
96.7     (95.1, 97.9)

• Παθολογικά τεστ Παπ
• Τραχηλικές χειρουργ. επεμβάσεις

37
4

506
41

92.9    (90.2, 95.1)
90.2    (75.0, 96,8)

* Περιλαμβάνει 
• CIN 2/3, AIS, καρκίνο  τραχήλου,  
• VIN 2/3, VaIN 2/3, καρκίνο του αιδοίου και κόλπου

πληθυσμός κατά πρωτόκολλο,  διάρκεια παρακολούθησης μέχρι σήμερα έως 6χρ

GARDASIL 9 [SPC]. Lyon, France: Sanofi Pasteur MSD SNC; 05/2016
Joura, et al. NEJM 2015

 



Huh WK, et al. 

Lancet,  Sept 2017
 

14 215 γυναίκες 16-26χρ 
9vHPV vs  4HPV.

Σταθερή αποτελεσματικότητα του 9-δύναμου 

ως 6 έτη μετά την έναρξη εμβολιασμού

97.4%

(95% CI 85–99.9) 
έναντι υψηλού 
βαθμού βλαβών 
από τους 5  
οροτύπους 



Επιμονή αντισωμάτων και απόδειξη ανοσολογικής μνήμης 
5 χρόνια μετά τη χορήγηση βασικού σχήματος HPV9 εμβολίου

Αύξηση των GMTs και για τους 9 τύπους (1,65-4,88 φορές),  
1μ μετά τη  αναμνηστική δόση (Μήνας 60), 

συγκριτικά με τους GMTs 1μ μετά το βασικο σχήμα 3 δόσεων (Μήνας 7)



HPV2 ή  HPV9   

Κορίτσια   11 έως < 15χρ: 

• 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 6μην

• Εάν η 2η δόση χορηγηθεί σε διάστημα <5μ πρέπει να δοθεί και 3η δόση, 

6μ μετά την 1η δόση και τουλάχιστον 3μ μετά την 2η δόση

Kορίτσια  15χρ και ανοσοκατεσταλμένοι

• 3 δόσεις (0,  1-2,  6μ)

                                
Ηλικία Γέννηση 1 μην 2

μην
4

μην
6

μην
12

μην
15

μην
18

μην
19-23
μην

2-3  
ετών

4-6 
ετών

7-10
ετών

11-14
ετών

15-18 ετών

Εμβόλιο

Ιου ανθρώπινων 
θηλωμάτων (HPV)         HPV

2 δόσεις
 HPV

3 δόσεις

Συστάσεις έναντι του HPV εμβολιασμού, 2017



Από  1/7/2017
• μέγιστη ηλικία αποζημίωσης: τα 

18 έτη 

Εξαίρεση
• ομοφυλόφιλοι άνδρες
• γυναίκες με χρόνια νοσήματα

• ανοσοκαταστολή
• πνευμονοπάθειες 
• νεφροπάθειες 
• ηπατοπάθειες 
• HIV
• ΣΔ
• ρευματικά νοσήματα



Συστάσεις ΕΠΕ για τον HPV εμβολιασμό

Πρακτικές συστάσεις 

• Δεν συστήνεται επανεμβολιασμός όσων έχουν ήδη ολοκληρώσει τον 
εμβολιασμό με το 2δύναμο ή 4δύναμο εμβόλιο,  

• Όσοι ξεκίνησαν εμβολιασμό με 2δύναμο ή 4δύναμο, και δεν  τον έχουν 
ολοκληρώσει μπορούν να συμπληρώσουν τις υπόλοιπες δόσεις με 
9δύναμο, όμως δεν υπάρχουν δεδομένα οφέλους και μακροχρόνιας 
ανοσογονικότητας σχετικά με τους πρόσθετους οροτύπους

• Σε άτομα που ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό με μικτό σχήμα δεν 
συστήνονται επιπρόσθετες δόσεις με 9δυναμο



Countries with HPV vaccine in the natonal immunizaton programme-2017

 

Το HPV9 έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΠΕ
• HΠΑ, Καναδά Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία Γερμανία, Ιταλία, 

Αυστρία, Δανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σλοβενία, 

Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα, Κροατία, Σερβία, Εσθονία, 

Χονγκ Κονγκ

• Διανομή > 30 εκατομ δόσεων  (2017) 

Last update: January 26, 2018

HPV εμβόλια

• Στο ΕΠΕ 86 χωρών 

• Μόνο κορίτσια 70 χώρες

• Και τα 2 φύλα 16 χώρες

MSD data on file
Last update: Dec 13, 2017



>80%
 75%

55-
65%

Ποσοστά HPV εμβολιασμού σε διάφορες χώρες  

20%

40%

60%

80%

100%

Αυστραλία Ελλάδα
 

>80%

40-
50%

35-
40%

Ιταλία
Ισπανία

Ολλανδία
Ελβετία

Αγγλία
Σκωτία
Δανία

Πορτογαλία
 

Γερμανία
Γαλλία
Βέλγιο

Υψηλότερη εμβολιαστική 
κάλυψη σε χώρες 
με οργανωμένα 

εμβολιαστικά προγράμματα 

ΗΠΑ



Εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV
 (κορίτσια 13-17χρ, 2006–2016, στοιχεία ΗΠΑ) 

Walker et al. MMWR 2017;66:874-82 





3.1 θάνατοι σε άτομα 
<20ετών/χρόνο 2 θάνατοι την 

περίοδο 2004-2016

200-250/χρόνο 



Συνοψίζοντας…

• Όλες οι έφηβες  πρέπει να αρχίσουν και να ολοκληρώσουν έγκαιρα 
τον εμβολιασμό έναντι του HPV, 

– πριν την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας και της πιθανής 
έκθεσης στον ιό, για μέγιστη προστασία



Όλες οι γυναίκες κινδυνεύουν... 

H απόφαση του εμβολιασμού δεν μπορεί να αφορά επιλεγμένους ασθενείς 
με βάση τον ατομικό κίνδυνο και τη σεξουαλική συμπεριφορά καθώς 
δεν δύναται:

• να εκτιμηθεί το ποια έφηβη θα μολυνθεί, 

• σε ποια χρονική στιγμή, 

• από ποιόν τύπο του ιού και 

• αν η βλάβη θα υποστρέψει ή θα εξελιχθεί σε δυσπλασία.  

 

 

Ως Παιδίατροι μπορεί να μην έχουμε 

την ευθύνη της διάγνωσης  και της αντιμετώπισης 

του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας 

έχουμε όμως  την ευθύνη της πρόληψης 

του 2ου σε συχνότητα καρκίνου σε νεαρές γυναίκες…

 

 



Ευχαριστώ… 
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