
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ HPV ΙΟΥ;
Ο HPV ιός είναι ένας πολύ διαδεδοµένος ιός και ανήκει στη µεγάλη οικογένεια των DNA ιών, των ανθρωπίνων θηλωµάτων 
(Human Papilloma Viruses). Είναι ικανός να προκαλέσει λοιµώξεις, γεννητικά κονδυλώµατα, προκαρκινικές αλλοιώσεις 
και καρκίνο στην πρωκτογεννητική περιοχή, στον στοµατοφάρυγγα και στο κεφάλι ανδρών και γυναικών. Μεταδίδεται 
πολύ εύκολα µέσω επαφής των γεννητικών βλεννογόνων, µε διείσδυση ή όχι, µε στοµατογεννητική, χειρογεννητική, 
περιγεννητική επαφή και σπάνια κατά τον τοκετό. Στα παιδιά, η µετάδοση γίνεται κυρίως άµεσα από άτοµο σε άτοµο και 
έµµεσα µε µολυσµένα αντικείµενα και επιφάνειες.  

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες µπορεί να παραµείνουν ασυµπτωµατικοί φορείς για πολλά χρόνια, αφού το ανοσοποιητικό 
σύστηµα των υγιών φορέων δρα κατασταλτικά στην εκδήλωση λοίµωξης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ζωής ανδρών και 
γυναικών, περίπου το 80% των ενεργά σεξουαλικά γυναικών και το 50% των ενεργά σεξουαλικά ανδρών, ενδέχεται 
να παρουσιάσουν λοίµωξη.

Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας είναι σήµερα η 2η κυριότερη αιτία θανάτου στις γυναίκες παγκόσµια. Τα υψηλοτέρα 
ποσοστά θνησιµότητας (88%), παρατηρούνται στις χώρες χαµηλού εισοδήµατος (Υποσαχάρια Αφρική, Νοτιοκεντρική Ασία, 
Νότια Αµερική). Πάνω από µισό εκατοµµύριο γυναίκες παγκόσµια, αναπτύσσουν κάθε χρόνο καρκίνο του τραχήλου της 
µήτρας και 275 000 από αυτές πεθαίνουν.  

Στα επόµενα 65 χρόνια, αν οι σηµερινές τάσεις της ζωής διατηρηθούν ως έχουν, τα αποτελέσµατα θα είναι καταστροφικά. 
Σ’ ένα υποτιθέµενο σενάριο µη εµβολιασµού των ανθρώπων αναµένονται 65 εκατοµµύρια νέα περιστατικά καρκίνου 
του τραχήλου της µήτρας και 10 εκατοµµύρια θάνατοι σε γυναίκες ηλικίας 10-29 χρονών. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Φραγµό σε αυτή την καταστροφική πορεία αποτελούν σήµερα δύο σηµαντικά εργαλεία της επιστήµης: η ανακάλυψη 
και η παραγωγή εµβολίων κατά του HPV και η εφαρµογή οργανωµένων προγραµµάτων προσυµπτωµατικού ελέγχου. 

Βασικός στόχος είναι η πρωτογενής πρόληψη µε τον έγκαιρο εµβολιασµό και των δύο φύλων, πριν την έκθεσή τους 
στον κίνδυνο της λοίµωξης, µε την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας. Η ηλικία των 9-26 είναι ιδανική, λόγω 
της µεγαλύτερης ευαισθητοποίησης του ανοσοποιητικού συστήµατος. Αυτό δεν αποκλείει τις µεγαλύτερες ηλικίες, 
αφού µε τον εµβολιασµό αναπτύσσονται αντισώµατα σε ικανοποιητικό βαθµό προστασίας.

HPV causes more than cervival cancer



HPVaware

Η επιτυχία του εµβολιασµού οφείλεται στην παρασκευή µη λοιµογόνων εµβολίων, δηλαδή εµβολίων που περιέχουν 
ιόµορφα σωµατίδια L1 πρωτεΐνης διαφορετικών στελεχών του ιού. Με την εισαγωγή τους στον οργανισµό µιµούνται 
τη δοµή του φυσικού ιού, προκαλώντας την παραγωγή εξουδετερωτικών αντισωµάτων για µακροχρόνια προστασία. 
∆εν περιέχουν, δηλαδή, ιικό DNA, δεν αποτελούν ζωντανούς εξασθενηµένους ιούς και δεν µπορούν συνεπώς να 
προκαλέσουν ενεργό λοίµωξη.

Το αναβαθµισµένο 9δύναµο εµβόλιο είναι το νεότερο εργαλείο πρόληψης. Η δεκαετής παγκόσµια εµπειρία και τα 
αποτελέσµατα του πρόδροµου 4δύναµου εµβολίου, οδήγησαν στην παρασκευή του 9δύναµου που περιέχει ακόµα 
πιο πολλούς ογκογόνους τύπους για µεγαλύτερη κάλυψη κατά του καρκίνου του τραχήλου, αλλά και άλλων σχετιζόµενων 
µε HPV προκαρκινικών αλλοιώσεων και καρκίνων, όπως του αιδοίου, του κόλπου και του πρωκτού. Το ποσοστό κάλυψης 
αγγίζει το 97%.

Ο προληπτικός κυτταρολογικός έλεγχος PAP TEST, παραµένει πολύτιµο εργαλείο προσυµπτωµατικού ελέγχου. Στοχεύει 
στην ανίχνευση των δυνητικά προκαρκινικών και καρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου, χωρίς ωστόσο να εµποδίζει 
την εµφάνισή τους, λόγω της πιθανής προηγηθείσας λοίµωξης. Σε περίπτωση παθολογικών αποτελεσµάτων από το 
PAP TEST συνίσταται η ταυτοποίηση των στελεχών του ιού µε  το HPV/DNA TEST. Και τα δύο TEST αποτελούν δευτερογενή 
πρόληψη. Η διαγνωστική ευαισθησία του PAP TEST διεθνώς είναι γύρω στο 75% και για το HPV/DNA TEST είναι 93%-96%. 

Ο συνδυασµός των πιο πάνω δίνει ικανοποιητικά ποσοστά διάγνωσης, αλλά όχι επαρκή. Παρόλο που ο ιός HPV των ανθρωπίνων 
θηλωµάτων είναι το πιο συχνά µεταδιδόµενο αφροδίσιο νόσηµα, δεν υπάρχει ριζική θεραπεία.

Προτεραιότητα του σύγχρονου ανθρώπου, θα πρέπει να είναι η ενδυνάµωση του οργανισµού µε τα πιο «ισχυρά όπλα», 
προτού συµβεί ο καρκίνος. Η ιδανικότερη πρόληψη είναι η πρωτογενής. Ο εµβολιασµός µε το 9δυναµο εµβόλιο αποτελεί 
την πιο ασφαλή και αποτελεσµατική µέθοδο στη µάχη κατά του καρκίνου.


