Cepljenje proti okužbam s humanimi papiloma virusi
Kaj je HPV?

Humani virusi papiloma (HPV) so virusi, s katerimi se pogosto okužijo ženske in moški,
tako v Sloveniji, kot tudi drugje po svetu. Virusi živijo v koži ali sluznici in običajno ne
povzročajo nobenih težav. Okužene osebe v večini primerov sploh ne vedo za okužbo in
nimajo bolezenskih znakov. Okužba s HPV lahko povzroča predrakave spremembe
materničnega vratu hujše stopnje (CIN 2, CIN 3) in raka materničnega vratu, genitalne
bradavice (kondilome) in papilome grla. Obstaja več kot 200 različnih genotipov HPV.
Okužba s HPV je spolno prenosljiva, kar pomeni, da se širi pri različnih oblikah spolnih
odnosov. HPV so glavni vzrok za nastanek raka materničnega vratu, povezani pa so tudi z
nastankom drugih rakov, tako pri moških, kot pri ženskah.

Kako pogosta je okužba s HPV?
Okužba s HPV je ena izmed najpogostejših spolno prenosljivih okužb. Vsaj 50% ljudi, ki so
spolno aktivni, se bo v življenju okužilo s HPV. Okužba s HPV je najpogostejša pri
adolescentih in mlajših odraslih, starih od 15 do 25 let. Pri večini žensk okužba mine sama od
sebe v 6-24 mesecih. Le pri 5-10% žensk se to ne zgodi in se razvije dolgotrajna okužba. Od
okužbe do razvoja raka materničnega vratu poteče navadno več let, najpogosteje od 10-15 let.
V vmesnem času se na materničnem vratu pojavijo predrakave spremembe, ki jih lahko s
presejalnim pregledom odkrijemo in nato zdravimo, še preden se rak sploh razvije.

Kako pogost je rak materničnega vratu?
Rak materničnega vratu je v Evropi drugi najpogostejši rak pri mladih ženskah (15-44 let), za
rakom na dojki. V Evropi za rakom na materničnem vratu letno zboli okoli 33.000 žensk,
15.000 jih umre. Rak materničnega vratu je še vedno, kljub nekaterim učinkovitim ukrepom,
javno zdravstveni problem tudi v Sloveniji. Po zadnjih podatkih Registra raka na Onkološkem
inštitutu je v letu 2009 za rakom materničnega vratu na novo zbolelo 129 žensk (12,5 obolelih
na 100.000 žensk). V zadnjih letih zaradi te bolezni pri nas umre 30-40 žensk letno.
Najpogosteje obolevajo ženske stare od 35 do 49 let. Obolevnost je v nekaterih evropskih

državah nižja (pod 10 obolelih letno na 100.000 žensk), vendar pa je zaradi uspešnega
odkrivanja najbolj zgodnjih oblik raka materničnega vratu, smrtnost zaradi tega raka v
Sloveniji pod evropskim povprečjem.
Prikaz nastanka raka na materničnem vratu od zgodnje (early stage) do pozne (late stage)
faze.

Prikaz sprememb na materničnem vratu od normalnih do rakastih.

Kateri so dejavniki tveganja za nastanek raka na materničnem vratu ?
•
•
•
•
•

okužba z visokorizičnimi tipi HPV
večje število spolnih partnerjev
zgodnji začetek spolnih odnosov
oslabljen imunski sistem
kajenje

Katere so še posledice okužbe s HPV?
•
•

nastanek nekaterih drugih rakov: zunanjega spolovila, nožnice, zadnjika, penisa, grla
nastanek genitalnih bradavic po okužbi z dvema izmed nizko-rizičnih genotipov HPV
(6 in 11)

Kako lahko preprečimo okužbo s HPV?
 Dosledno upoštevanje pravil varne spolnosti

A+ B+ C

A abstinenca (odlaganje prvega spolnega odnosa)
B zvestoba (zmanjševanje števila spolnih partnerjev)
C

kondom (pravilna uporaba kondoma pomembno zmanjša tveganje za okužbo, vendar

zaradi prisotnosti HPV na drugih mestih kože in sluznic, ni popolna zaščita pred okužbo)
 Pravočasno CEPLJENJE

Ali obstaja cepljenje proti okužbi s HPV?
Pred okužbo s HPV se je možno dodatno zaščititi s cepljenjem. Razvili so dve vrsti cepiva,
cepivo ki vsebuje dva in cepivo, ki vsebuje štiri genotipe HPV. Za štirivalentno cepivo je bilo
s strani Evropske agencije za zdravila(EMA) izdano dovoljenje 20.9.2006. Pri nas je na voljo
od decembra 2006. Za dvovalentno cepivo je bilo s strani Evropske agencije za zdravila
(EMA) izdano dovoljenje 20.9.2007. Od takrat je na voljo tudi pri nas.

Čemu je cepivo proti okužbi s HPV namenjeno?
 Cepljenje s štirivalentnim cepivom je namenjeno za uporabo od 9. leta starosti dalje

za preprečevanje:
- predrakavih genitalnih lezij (na materničnem vratu, zunanjem spolovilu in nožnici) in raka
materničnega vratu, ki
so vzročno povezani z določenimi visororizičnimi genotipi humanih papilomavirusov (HPV),
- bradavic na spolovilih (koničasti kondilomi), ki so vzročno povezane s specifičnimi genotipi
HPV.
Cepljenje se opravi s tremi odmerki cepiva (0, 2, 6 mesecev).
 Cepljenje z dvovalentnim cepivom je namenjeno za preprečevanje predrakavih

sprememb na materničnem vratu in raka materničnega vratu, ki so posledica okužbe z
določenimi visokorizičnimi genotipi humanih virusov papiloma (HPV) od starosti 9
let naprej.
Cepljenje se opravi s tremi odmerki cepiva (0, 1, 6 mesecev).

Ali je cepivo proti okužbi s HPV učinkovito?
Cepivo je zelo učinkovito pri še ne okuženih ženskah za preprečevanje okužb z določenimi
visokorizičnimi genotipi HPV. Obe cepivi (štirivalentno in dvovalentno) nudita zaščito pred
okužbami z genotipi HPV. Obe cepivi (štirivalentno in dvovalentno) nudita zaščito pred
okužbami z visokorizičnima genotipoma HPV (16, 18), ki povzročita vsaj 73% vsega raka
materničnega vratu v Evropi, štirivalentno cepivo pa nudi zaščito tudi pred nizkorizičnima
genotipoma HPV (6, 11), ki povzročita do 90% genitalnih bradavic. Cepljenje ne zdravi že
obstoječih okužb s HPV in njihovih zapletov.

Ali je cepivo proti okužbi s HPV varno?
Cepivo je bilo preizkušeno v več kliničnih raziskavah v različnih državah po svetu. Te
raziskave so pokazale, da je cepivo varno. Tudi strokovnjaki Svetovne zdravstvene
organizacije so zaključili, da so trenutni dokazi o varnosti obeh cepiv proti HPV dobri.
Najpogostejši neželeni učinek je kratkotrajna lokalna reakcija na mestu cepljenja (bolečina,
rdečina, oteklina) in glavobol. Pri do 10% cepljenih, se pojavi tudi prehodno zvišana telesna
temperatura.
V ZDA, kjer so ocenjevali varnost po več kot 32 milijonih razdeljenih odmerkov
štirivalentnega cepiva, je bil delež resnih neželenih učinkov manjši kot v povprečju za ostala
cepljenja. Prav tako so v Veliki Britaniji ocenjevali varnost po več kot 4,5 milijona razdeljenih
odmerkov dvovalentnega cepiva, novih in resnih neželenih učinkov niso ugotavljali.

V Sloveniji je bilo v obdobju 2007-2011 razdeljenih več kot 60.000 odmerkov cepiva proti
okužbi s HPV (v glavnem štirivalentnega), na IVZ pa je bilo v istem obdobju posredovanih 73
prijav neželenih učinkov po cepljenju.
Prijavljene so bile 3 hospitalizacije po cepljenju: v letu 2010 sta bili 2 osebi po cepljenju na
opazovanju v bolnišnici zaradi kolapsa in hujše lokalne reakcije, v letu 2011 pa 1 oseba zaradi
glavobola in meglenega vida.

V katerih državah poteka cepljenje proti okužbi s HPV?
Rutinsko cepljenje deklic z zagotovljenim financiranjem poteka v številnih evropskih
državah:
–Danska, Irska, Norveška, Velika Britanija, Švica, Romunija, Makedonija (4-valentno cepivo)
–Nizozemska, Islandija, Latvija (2-valentno cepivo)
–Belgija in Francija (delno financiranje), Nemčija, Grčija, Italija, Luksemburg, Portugalska,
Španija, Švedska (2- in 4-valentno cepivo)
-cepijo tudi v Kanadi, Novi Zelandiji, Avstraliji (4-valentno cepivo) in v ZDA (2- in 4valentno cepivo)

Zakaj rutinsko cepljenje proti okužbi s HPV po našem programu poteka že
pri deklicah v 6. razredu osnovne šole?
Cepljenje je najbolj učinkovito pri deklicah in ženskah preden imajo prve spolne stike in tako
še niso bile izpostavljene okužbi s HPV.
Na podlagi Pravilnika o določitvi programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2013
(Uradni list RS št. 15/2013) se neobvezno cepljenje proti okužbam s HPV(humani papiloma
virusi) opravi pri deklicah v 6. razredu osnovne šole in pri zamudnicah v 8. razredu osnovne
šole.

Kakšna je učinkovitost cepiva pri osebah, ki so bile ali so okužene s HPV?
Cepivo varuje proti okužbi z določenimi genotipi HPV s katerimi oseba še ni bila okužena.
Cepljenje ne zdravi že prisotnih okužb s HPV ali predrakavih sprememb materničnega vratu,
niti že prisotnih genitalnih bradavic.

Ali cepljenje proti okužbi s HPV zaščiti tudi pred rakom materničnega
vratu?
Cepljenje proti okužbi s HPV je zelo učinkovito pri preprečevanju okužbe s HPV, ki so glavni
povzročitelji hujših predrakavih sprememb in raka materničnega vratu. Cepljenje zaščiti proti
najpogostejšima genotipoma HPV (16 in 18), ki povzročata vsaj 73% primerov raka
materničnega vratu v Evropi.

Ali bodo tudi po cepljenju potrebni redni ginekološki pregledi in odvzemi
brisov materničnega vratu?
Da. Cepljenje ne zavaruje proti vsem genotipom HPV, ki povzročajo predrakave spremembe
in raka materničnega vratu, zato bodo tudi pri ženskah, ki bodo cepljene, nujno potrebni redni
ginekološki pregledi in odvzemi brisov materničnega vratu, v skladu s priporočili.
Test PAP ali test po Papanicolaou je presejalni preizkus z odvzemom brisa celic z
materničnega vratu za citološko ugotavljanje predrakavih sprememb in zgodnjih oblik raka na
materničnem vratu. Ginekolog s posebnim loparčkom in krtačko podrsa po sluznici
materničnega vratu in kanala, da pridobi vzorec njunih celic. Celice pogledajo pod
mikroskopom in iščejo morebitne patološke spremembe.
Kdaj je priporočljiv obisk pri ginekologu?
Če nimate nobenih težav, je priporočljiv obisk ginekologa na 3 leta. Ob krvavitvah po
spolnem odnosu, neobičajnem izcedku iz nožnice in bolečinah v genitalnem predelu se je
priporočljivo takoj naročiti na ginekološki pregled.

Kakšna je učinkovitost štirivalentnega cepiva proti anogenitalnim
bradavicam (kondilomom)?
Cepljenje s štirivalentnim cepivom, ki vsebuje poleg genotipov HPV 16 in 18 še genotipa
HPV 6 in 11, v 90% zavaruje tudi pred anogenitalnimi bradavicami. Cepivo pa ne zdravi že
prisotnih bradavic.

Ali ste vedeli, da:

•

vemo o raku materničnega vratu (RMV) dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak
primer bolezni

•

za RMV zbolevajo mlajše ženske, največ primerov odkrijemo med 35. in 50. letom,
ko so ženske v najbolj aktivnem obdobju svojega življenja

•

imajo ženske, ki redno hodijo na presejalne teste, kar 70-80% manjšo verjetnost da
bodo kadarkoli zbolele za RMV

•

zaradi RMV umre ena Evropejka vsakih 18 minut

•

test PAP in HPV cepljenje skupaj predstavljata najboljšo zaščito pred razvojem
RMV, saj lahko preprečita tudi do 95% primerov bolezni

•

je tveganje za prenos HPV pri enkratnem spolnem stiku z okuženim partnerjem
ocenjeno na 40-60%

VE STE TISTE, KI ODLOČATE O SVOJEM ZDRAVJU !
Literatura:
•

•

http://www.ivz.si/cepljenje (Spletna stran Inštituta za varovanje zdravja
Republike Slovenije)
zloženka: »Rak materničnega vratu«

