Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) ευθύνεται για 5% όλων των καρκίνων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των
καρκίνων του τραχήλου της μήτρας, του κόλπου και αιδοίου, της κεφαλής & τραχήλου, του πέους, του πρωκτού και των
γεννητικών κονδυλωμάτων, επηρεάζοντας σημαντικά και τα δύο φύλα.
Αυτό οδήγησε πολλές χώρες στην επέκταση των εμβολιαστικών τους προγραμμάτων στα αγόρια, τα οποία δεν
προστατεύονται επαρκώς από τον εμβολιασμό των κοριτσιών και δεν έχουν πρόσβαση σε μέσα δευτερογενούς πρόληψης,
καθιστώντας έτσι τον εμβολιασμό ως τη μόνη επιλογή πρόληψης για αυτόν τον πληθυσμό.
Ως εκ τούτου και εναρμονιζόμενη με τις παγκόσμιες και διεθνείς στρατηγικές (WHO, EU, ECCO), η Ελλάδα οφείλει και αυτή
να εντάξει τα αγόρια στον εμβολιασμό κατά του HPV.

1. Το φορτίο των νόσων που οφείλονται στη δράση του ιού HPV

Ο εμβολιασμός κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από το 2006
ένα αποτελεσματικό μέσο στη μάχη ενάντια στους καρκίνους τους σχετιζόμενους με τον HPV. Περίπου 5%1,2,3 όλων των
καρκίνων παγκοσμίως και 53.0003 νέες περιπτώσεις καρκίνου κάθε χρόνο στην Ε.Ε. οφείλονται στον HPV. Το Διεθνές
Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) προσδιορίζουν τον HPV ως αιτία
μίας πληθώρας καρκίνων και στα δύο φύλα.4
Παρ’ ότι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας φέρει το μεγαλύτερο φορτίο, ο HPV συσχετίζεται με νοσήματα που
επηρεάζουν και τον ανδρικό πληθυσμό, όπως ο καρκίνος του πρωκτού, του πέους, της κεφαλής & τραχήλου καθώς και τα
πρωκτογεννητικά κονδυλώματα.5 Υπολογίζεται ότι πάνω από 20% των αγοριών μολύνεται από τουλάχιστον έναν γνωστό
τύπο HPV6. Η επίπτωση των σχετιζόμενων με τον HPV καρκίνων στην Ευρώπη δεν αντιπροσωπεύει μόνο μία επιβάρυνση
για τον ασθενή και τα συστήματα υγείας, αλλά - ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου - παρουσιάζει τελευταία μια σταθερά
αυξητική πορεία (επιπολασμό)6.
•

•
•

Στον HPV αποδίδεται το ~88% των καρκίνων του πρωκτού. 7 Ο ετήσιος αριθμός νέων περιστατικών στην
Ευρώπη, οφειλόμενων στα στελέχη που καλύπτει το 9δύναμο εμβόλιο, υπολογίζεται στα 6.137 άτομα ( :
3.834 // : 2.303).6
Η επίπτωση του καρκίνου του πέους για το 2020 στην Ευρώπη εκτιμάται κατά προσέγγιση στα 6.762 νέα
περιστατικά8 (πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο), ενώ στον HPV αποδίδεται το 30-45%6,10 περίπου αυτών, με
τους τύπους του 9δυνάμου εμβολίου να συνδέονται με το ~90% των HPV-σχετιζόμενων περιστατικών.6
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Σε παγκόσμια κλίμακα ο HPV εκτιμάται ότι ευθύνεται για το 25%-40%9,10 των καρκίνων κεφαλής-τραχήλου,
προσβάλλοντας κυρίως (60%) την περιοχή του στοματοφάρυγγα.
Τα πρωκτογεννητικά κονδυλώματα είναι πολύ συχνά, με 700.000-800.000 νέες περιπτώσεις ετησίως
πανευρωπαϊκά (και στα δύο φύλα), εκ των οποίων το 90% εκτιμάται ότι οφείλεται στους τύπους HPV
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Τα αγόρια έχουν υψηλή πιθανότητα νόσησης ανεξαρτήτως ηλικίας 12 , ενώ έχουν και χαμηλότερη ανοσολογική
απόκριση στη φυσική λοίμωξη από ό,τι τα κορίτσια. Τα αντισώματα που παράγουν οι άνδρες δεν είναι επαρκώς
«ανθεκτικά» έναντι του HPV, καθιστώντας τους ιδιαίτερα ευαίσθητους σε επακόλουθες ασθένειες και λοιμώξεις από τον
HPV13. Θεωρώντας τον HPV έναν ιό που επηρεάζει κυρίως τις γυναίκες, υπο-εκτιμάται σημαντικά το φορτίο της νόσου
στους άνδρες. Αυτό οδηγεί σε ανεπαρκή προτεραιοποίηση του ελέγχου και εμβολιασμού των ανδρών.

Εικόνα 1. Συνολικό φορτίο σχετιζόμενων με τον HPV νόσων και στα δύο φύλα στην Ευρώπη

2. Τα οφέλη από τον εμβολιασμό κατά του HPV
Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία (2006-2017),14 σε περισσότερες από 1,5 εκατ. γυναίκες & κορίτσια ηλικίας
10-30 ετών έδειξε ότι:
• όσες δεν έκαναν το εμβόλιο έναντι του HPV διέτρεχαν διπλάσιο κίνδυνο να νοσήσουν από καρκίνο του τραχήλου
της μήτρας σε σύγκριση με όσες το έκαναν
•

η έναρξη του εμβολιασμού σε μικρότερη ηλικία σχετίζεται με μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου νόσησης, ενώ
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ο κίνδυνος εμφάνισης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ήταν μειωμένος κατά 88% στα κορίτσια που είχαν
ξεκινήσει τον εμβολιασμό έως 17 ετών σε σύγκριση με όσες δεν είχαν εμβολιαστεί

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα στην Ιαπωνία ο εμβολιασμός έναντι του HPV σε κορίτσια 12-16 ετών (με δείκτη
εμβολιαστικής κάλυψης 70%) εκτιμάται ότι σε βάθος 100 ετών θα μπορούσε να μειώσει τα νέα περιστατικά καρκίνου
τραχήλου της μήτρας κατά 86% σε σύγκριση με την έλλειψη εμβολιασμού.15
Σε συνδυασμό με τα οφέλη του εμβολιασμού, τα κορίτσια έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε μέσα δευτερογενούς
πρόληψης (π.χ. τεστ Παπανικολάου, HPV τεστ). Οι παρεμβάσεις αυτές δεν εξασφαλίζουν την προστασία των αγοριών
και δεν καλύπτουν συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως η ομοφυλόφιλη κοινότητα. Προκειμένου να επιτευχθεί
η μέγιστη ανοσογονικότητα, το εμβόλιο πρέπει να γίνεται στις νεαρές ηλικίες - πριν την έκθεση στον ιό -. Δεδομένου, δε,
ότι ο αυτο-προσδιορισμός της σεξουαλικής ταυτότητας είναι δύσκολος για πολλά αγόρια, λόγω του κοινωνικού στίγματος,
ο εμβολιασμός είναι το μοναδικό μέσο πρόληψης για τα αγόρια. Εξάλλου, αναμένεται εκτός από την άμεση προστασία που
θα παρέχει ο εμβολιασμός στα αγόρια, να βοηθήσει «εμμέσως» και στην προφύλαξη των κοριτσιών, αλλά και στην μείωση
της προστασίας από τον ιό στο σύνολο της κοινότητας.
Ο αποκλεισμός των αγοριών από τον εμβολιασμό κατά του HPV πλήττει την ισότητα των δύο φύλων, δημιουργώντας
διακρίσεις όσον αφορά στην ευημερία και την υγεία των αγοριών έναντι των κοριτσιών, τα οποία μέχρι στιγμής φέρουν
μόνα τους το βάρος της πρόληψης. Τα αγόρια θα έπρεπε να έχουν ίσο δικαίωμα πρόσβασης στον εμβολιασμό, ιδιαίτερα
όταν αυτός αφορά νοσήματα που μπορούν εύκολα να προληφθούν. Επεκτείνοντας τον εμβολιασμό στα αγόρια και
αυξάνοντας τα ποσοστά εμβολιασμού και στα δύο φύλα μπορεί να επιτευχθεί μείωση των HPV-σχετιζόμενων νόσων16 και
καρκίνων.17
Ο εμβολιασμός και των δύο φύλων βοηθά στην «απο-θηλεοποίηση» του HPV και αύξηση της αποδοχής του
εμβολιασμού ως ενός δημόσιου αγαθού που ωφελεί την κοινωνία συνολικά και κλείνει το χάσμα μεταξύ των φύλων. Ο
πληθυσμός της Ελλάδας, που ως μέρος μίας παγκόσμιας κοινότητας ταξιδεύει αλλά και ζει σε έναν από τους
δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς, είναι σημαντικά εκτεθειμένος στον HPV. Καθώς η αύξηση της εμβολιαστικής
κάλυψης στα κορίτσια σε βάθος χρόνου θα άφηνε τα αγόρια και πάλι εκτεθειμένα, είναι επιτακτική ανάγκη να επεκταθεί
το εμβολιαστικό πρόγραμμα και στα αγόρια, έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η προστασία όλης της κοινότητας ακόμη
και σε ποσοστά χαμηλής-μέτριας εμβολιαστικής κάλυψης.18

3. Διεθνείς στόχοι για την αντιμετώπιση και εξάλειψη του HPV
Η ανάγκη ένταξης των αγοριών στις συστάσεις εμβολιασμού έναντι του HPV στην Ελλάδα κινείται προς την κατεύθυνση
του οράματος για την εκρίζωση του HPV, εναρμονιζόμενη με τις διεθνείς στρατηγικές για την εξάλειψη του καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας (WHO, EU, ECCO):
o

08/2020: o Π.Ο.Υ. ορίζει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας ως πρόβλημα δημόσιας υγείας και ζητά την εξάλειψή
του μέσω μιας παγκόσμιας στρατηγικής19 με τους εξής στόχους (90-70-90) μέχρι το 2030:
- Το 90% των κοριτσιών να εμβολιαστούν πλήρως κατά του HPV έως την ηλικία των 15 ετών
- Το 70% των γυναικών να υποβληθούν σε έλεγχο με δοκιμασία υψηλής ακρίβειας σε ηλικία 35 ετών και ξανά σε
ηλικία 45 ετών
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- Το 90% των γυναικών που έχουν διαγνωσθεί με προκαρκινική αλλοίωση ή καρκίνο τραχήλου να τύχουν της
ενδεδειγμένης θεραπείας και υποστηρικτικής φροντίδας.
o

o

11/2020: ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καρκίνου (ECO) ανακοινώνει πλάνο για την εξάλειψη των HPV-σχετιζόμενων
καρκίνων, σύμφωνα με το οποίο συστήνεται ο εμβολιασμός κατά του HPV και στα δύο φύλα προκειμένου να
μεγιστοποιηθεί η κάλυψη του πληθυσμού 20
02/2021: η Ε.Ε. με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης κατά του Καρκίνου έχει ως πρώτο άξονα την πρόληψη των καρκίνων
και θέτει χαρακτηριστικά ως κυρίαρχους στόχους τον εμβολιασμό του Ευρωπαϊκού πληθυσμού κατά του HPV για
τουλάχιστον 90% των κοριτσιών και την σημαντική αύξηση του εμβολιασμού των αγοριών έως το 2030. 21

4. Επιστημονικές συστάσεις για τον εμβολιασμό των αγοριών & καλές πρακτικές

Ο εμβολιασμός των αγοριών κατά του HPV συστήνεται επίσης από την Αμερικανική Ένωση Κλινικής Ογκολογίας
(ASCO)22 και την Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμβολιασμού (ACIP),23 από το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (CDC), 24 από
το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων-Γυναικολόγων (ACOG), 25 και την Αμερικανική Ένωση Καρκίνου, 26 καθώς και την
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κολποσκόπησης (ESCO-EFC).27
46% των χωρών που συστήνουν τον εμβολιασμό κατά του HPV, συμπεριλαμβάνουν και τα αγόρια 28 στα εθνικά
εμβολιαστικά τους προγράμματα. 87% των χωρών του Π.Ο.Υ συστήνουν τον εμβολιασμό των κοριτσιών στα εθνικά τους
προγράμματα, εκ των οποίων το 83% τον προσφέρει με μηδενική συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας). 5
ακόμη ευρωπαϊκές χώρες σχεδιάζουν τη χρηματοδότηση προγραμμάτων εμβολιασμού των αγοριών για το 2021, δείχνοντας
ότι ο εμβολιασμός κατά του HPV αποτελεί επένδυση με θετική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας για το μέλλον της
Ευρώπης.
Η Αυστραλία αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα προγραμμάτων εμβολιασμού στα σχολεία τόσο για
τα κορίτσια, από το 2007, όσο και για τα αγόρια, από το 2013. Αποτέλεσμα της εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος
Εμβολιασμού και στα δύο φύλα ήταν η δραματική μείωση νέων HPV λοιμώξεων και η μείωση κατά 80% και 90% των
κονδυλωμάτων σε ετερόφυλους άνδρες και γυναίκες κάτω των 21 ετών.29
Δεδομένα από διάφορες χώρες της Ευρώπης30,31,32,33,34 αποδεικνύουν τα οφέλη (σε ορίζοντα 100ετίας) της μετάβασης
από ένα πρόγραμμα εμβολιασμού μόνο για κορίτσια σε ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα και για τα δύο φύλα, τόσο όσον
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αφορά σε μειώσεις των νέων περιστατικών καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (17%-24%), καρκίνου του πρωκτού (3%30%), πρωκτογεννητικών κονδυλωμάτων (500.000-1.285.000 περιπτώσεις), όσο και σχετικά με μειωμένη θνησιμότητα
(1.166 θάνατοι από καρκίνο του πρωκτού και 3.037 από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στη Γαλλία).
•

•

•

•

•

Στην Ιταλία η ανάλυση παρουσίασε περαιτέρω μείωση της επίπτωσης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
κατά 17% και μείωση 14% και 35% των περιπτώσεων καρκίνου του πρωκτού (σε γυναίκες και άνδρες
αντίστοιχα), αλλά και αποφυγή σχεδόν μισού εκατομμυρίου περιπτώσεων κονδυλωμάτων
Στη Γερμανία η ανάλυση παρουσίασε περαιτέρω μείωση της επίπτωσης του καρκίνου του τραχήλου της
μήτρας κατά 24%, μείωση κατά 14% και 30% των περιπτώσεων καρκίνου του πρωκτού (σε γυναίκες και άνδρες
αντίστοιχα), αλλά και αποφυγή σχεδόν μισού εκατομμυρίου περιπτώσεων κονδυλωμάτων
Στην Ισπανία το κλινικό όφελος είναι εξαιρετικά σημαντικό, με αποτροπή 18.665 επιπλέον περιπτώσεων
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, μείωση 4% και 11% των περιπτώσεων καρκίνου του πρωκτού (σε γυναίκες
και άνδρες αντίστοιχα) και 804.853 περιπτώσεων κονδυλωμάτων
Στη Γαλλία με μόλις 26% εμβολιαστική κάλυψη (και στα δύο φύλα) μπορούν να αποφευχθούν επιπλέον 9.519
περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και 3.037 θάνατοι, 6.901 περιπτώσεις καρκίνου του πρωκτού
και 1.166 θάνατοι, ενώ παράλληλα αναμένεται μείωση 1.284.077 περιπτώσεων κονδυλωμάτων
Στην Αυστρία με 40% και 60% εμβολιασμό των αγοριών και κοριτσιών αντίστοιχα, επιτυγχάνεται μείωση της
επίπτωσης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας κατά 20% και μείωση των περιπτώσεων καρκίνου του
πρωκτού κατά 3%.

5. Το οικονομικό αποτύπωμα του HPV

Ο εμβολιασμός κατά του HPV είναι μία οικονομικά αποδοτική λύση για το σύστημα υγείας, με δεδομένα κόστουςαποτελεσματικότητας από διάφορες χώρες της Ευρώπης* να επιβεβαιώνουν ότι η μετάβαση σε ένα εμβολιαστικό
πρόγραμμα και για τα δύο φύλα είναι οικονομικά αποδοτική λύση σε σχέση με τον εμβολιασμό μόνο των κοριτσιών, με
εύρος αναλογιών από 13.541€/QALY (Ιταλία)30, 16.441€/QALY (Αυστρία)34, 24.763€/QALY (Γαλλία)33, 22.987€/QALY
(Γερμανία)31, έως και 30.426€/QALY (Ισπανία)32.
Ο εμβολιασμός κατά του HPV συμβάλλει στη δημοσιονομική σταθερότητα & οικονομική ανάπτυξη ενός κράτους
και θεωρείται ότι επιτυγχάνει επιστροφή των κρατικών επενδύσεων (RoI = Return of Investment).
Ανάλυση που δημοσιεύθηκε το 2020 από το Γραφείο των Οικονομικών της Υγείας του Λονδίνου (Office of Health
Economics) σε κοορτή 384.526 κοριτσιών 12 ετών στην Μεγάλη Βρετανία έδειξε ότι μπορούν να σωθούν οι ζωές 140
κοριτσιών (με ποσοστό προεξόφλησης 3,5%) - στον χρονικό ορίζοντα μέχρι το τέλος της ζωής, όπως λαμβανόταν υπ’ όψιν
από το μοντέλο. Η Βρετανική κυβέρνηση εξασφαλίζοντας υψηλή ανταποδοτικότητα της τάξεως του 50% (για κάθε £1 που
δαπανά, παίρνει πίσω £1.5),35 ωφελείται κατά περίπου 60% από τους έμμεσους φόρους που δεν θα είχαν καταβληθεί λόγω
πρόωρης θνησιμότητας (περίπου 57 εκ. λίρες36), ενώ όφελος προκύπτει κατά σχεδόν 20% από το άμεσο ιατρικό κόστος που
αποφεύγεται λόγω του εμβολιασμού και κατά περίπου 17% από τους άμεσους φόρους λόγω φορολόγησης του
εισοδήματος.

Το φορτίο της νόσου από τον HPV στους άνδρες είναι υψηλό, και ευθύνεται για περίπου ~10.000 περιστατικά ανδρικών
καρκίνων και ~390.000 περιπτώσεις πρωκτογεννητικών κονδυλωμάτων στην Ευρώπη.
35
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Οι αξίες δίνονται σε τιμές GBP 2018.
* Για την Ιταλία, την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ισπανία, η ανάλυση στα μοντέλα λαμβάνει υπ’όψιν την μετάβαση από ένα 4-δύναμο πρόγραμμα στα κορίτσια σε
ένα 9-δύναμο πρόγραμμα και για τα δύο φύλα, ενώ η ανάλυση στη Γαλλία λαμβάνει υπ’όψιν την μετάβαση από ένα 9-δύναμο πρόγραμμα στα κορίτσια σε ένα 9δύναμο πρόγραμμα και για τα δύο φύλα.

Ο εμβολιασμός κατά του HPV είναι το μόνο αποτελεσματικό μέσο πρόληψης που μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους τα
αγόρια - μη έχοντας πρόσβαση σε μέσα δευτερογενούς πρόληψης -, συμβάλλοντας έτσι στην ισότιμη πρόσβαση των δύο
φύλων.
Η πρόληψη συνιστά επένδυση ενός κράτους στη δημόσια υγεία, με τον εμβολιασμό να αποτελεί μία οικονομικά
αποδοτική λύση.
Αυτό φαίνεται και με ανάλογη μελέτη που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου για κάθε £1 που δαπανάται, το κράτος
λαμβάνει £1.5 ως επιστροφή της επένδυσης από τον HPV εμβολιασμό σε μία κοορτή κοριτσιών 12 ετών με παρακολούθηση
μέχρι το τέλος της ζωής τους.
Επεκτείνοντας τον εμβολιασμό στα αγόρια και αυξάνοντας τα ποσοστά εμβολιασμού και στα δύο φύλα μπορεί να
επιτευχθεί μείωση των HPV-σχετιζόμενων νόσων και καρκίνων.
Η ενίσχυση του εμβολιασμού στα κορίτσια και η επέκταση του εμβολιασμού στα αγόρια συνάδει με τους στρατηγικούς
στόχους του Π.Ο.Υ. και της Ε.Ε. για την καταπολέμηση και εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και των άλλων
HPV-σχετιζόμενων καρκίνων.
Η πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών θα μπορούσε να συμβάλλει στην παρακολούθηση της επίτευξης
εμβολιαστικών στόχων που θα μπορούσαν να τεθούν στο ελληνικό σύστημα υγείας, αν η πολιτική υγείας στην Ελλάδα
εναρμονιζόταν με τις παγκόσμιες στρατηγικές του Π.Ο.Υ. και της Ε.Ε.

