ПРЕВЕНЦИЯ
срещу Рак на маточната шийка
при млади момичета
на и над 12
годишна възраст

Размерът на проблема - РМШ и в световен мащаб
На всеки 2 минути една жена умира от рак на маточната шийка

В България всеки ден една жена умира...
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Защо се взеха мерки по отношение на РМШ?

Стандартизирана заболяемост и смъртност от рак на маточната
шийка при жените в България, 1981-2008 г.
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА
ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА
ШИЙКА 2012-2016 г.

Основните дейности на Програмата са
насочени към осигуряване на имунизационно
покритие сред младите момичета, с което да
се ограничи разпространението на
инфекцията. Такава група са 12-годишните
момичета преди започване на полов живот,
каквато е практиката в европейските държави.
Това е възрастта, при която се очаква
максимална ефикасност на имунизацията
срещу човешките папиломни вируси.

23 страни в
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Имунизационен обхват в Европа

•
•
•

•
•

Шотландия (базирана в училищата програма ) ≈ 90%
покритие
Англия (базирана в училищата програма ) ≈ 88% покритие
Португалия (образователна кампания и покана от
центрове за доболнична помощ) ≈ >85% покритие
Холандия (образователна кампания и покана от центрове
за доболнична помощ) ≈ 55% покритие
Франция (образователна кампания, покана от центрове за
доболнична помощ и доплащане) 23.7% покритие през
2008
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За доказване на
причинно-следствената
връзка между HPV и
рака на маточната
шийка, което направи
възможно
предотваряването на
болестта чрез
ваксинация

Как може да стане заразяване с HPV?
До 80% от сексуално активните жени се
инфектират с HPV в даден момент от живота си. 1–3
~75% ще бъдат инфектирани с онкогенен
HPV тип1

Най-висока честота на
инфектиране се наблюдава
през първите 3 години от
началото на полов живот 5

Инфекцията с НРV е локална и
протича с многократно
самоочистване и реинфектиране,
поради липса на надежден
постинфекциозен имунитет. 6

Инфекцията се предава
и при сексуален контакт
без пенетрация 5

Презервативите намаляват
риска от предаване на
инфекцията, но не
предпазват напълно. 5

1. Brown DR et al. J Infect Dis 2005;191:182–192; 2. Koutsky L et al. Am J Med 1997;102:3–8.
3. Bosch FX et al. J Natl Cancer Inst Monogr 2003;31:3–13. 4. Winer RL et al. NEJM 2006; 354:2645-54;
5. UK Department of Health. The national HPV vaccination programme. 6.Viscidi et al. Cancer Epid. Biom & Prev 2004; 13: 324-327
www.immunisation.nhs.uk/publications/HPV_revised_23July2008.ppt (accessed July 2010)..

Как да предпазим младите момичета от
РМШ?

Консенсусна декларация на БАОГ (Българска асоциация на онкогинеколозите) за значението, ефективността, безопасността и приложението на ваксини срещу
вируси на човешкия папилом, приета на 15-та Национална конференция по онкогинекология, Велико Търново, 22-25 април 2010 година

Защо младите момичетата трябва да се
ваксинират между 12 – 25 год.?
Нормален
цервикс

НРV инфектиран
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Защо се препоръчва да се ваксинира срещу рак на маточната
шийка в такава ранна възраст?

При момичета от 10 до 14 г. нивата на
антитела като отговор към
ваксинацията са 6 пъти
по-високи за НРV16 и 3 пъти по-високи за
НРV18, в сравнение с тези при жени от
15 до 25 год.

1.КХП – Cervarix 12. 2011 г.;2. Lehtinen M et al. Lancet 2011(DOI:10:1016/S1470-2045(11)70286-X8; Journal of Adolescent Health 50 (2012) 187–194;

СПОРЕД СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТИМАЛНО
ВРЕМЕ ЗА ПЪРВИЧНО
ВАКСИНИРАНЕ Е ВРЕМЕТО ПРЕДИ
ЕКСПОЗИЦИЯ

“… инфекцията с HPV се предава по полов път и
обикновено се осъществява през първите няколко
години след започване на полов живот.”
“Идеалният случай е, когато ваксината се прилага преди
започване на полов живот, т.е. преди да е налице
заразяване с HPV.

1. World Health Organization, United Nations Population Fund. Preparing for the Introduction of HPV Vaccines: Policy
and Programme Guidance for Countries. World Health Organization; 2006.
1. World Health Organization, United Nations Population Fund. Preparing for the Introduction of HPV Vaccines: Policy
and Programme Guidance for Countries. World Health Organization; 2006.

Според Наредба 15 за имунизациите в
България, ваксинацията срещу HPV е
препоръчителна за момичета и жени
между 12 и 25 години!
БАОГ препоръчва
ваксинация срещу
HPV на всички
момичета
“ ...БПА препоръчва в България да се
ваксинират всички момичета с
начална възраст 12 години!”

1. Национален имунизационен календар на РБ, Наредба 15; 2. Препоръки на Българската педиатрична
асоциация, 2009; 3. Препоръки на БАОГ, 2010

Ако тийнейджърка води полов живот може ли
да се ваксинира?

КХП, Cervarix, 12. 2011; КХП Silgard

Безопасност на ваксините срещу
човешки папилома вирус
До средата на 2012 г., в световен мащаб са поставени над 90 млн. дози ваксини срещу ЧПВ
Ваксините са получили разрешение за употреба в над 110 държави[i]
Безопасността и всички странични явления при приложението на ваксините се следят стриктно от държавните регулаторни агенции ( за

Европа – ЕМА ), които поддържат текуща информация за безопасността[ii]
На своя среща, проведена на 17-18 юни 2009 г. и публикувана в седмичния епидемиологичен мониторинг на СЗО[iii], експертите от
Глобалната консултативна комисия по безопасност на ваксините към Световната здравна организация заключават, че:
Най-често срещаните нежелани реакции са болка, зачервяване или подуване на ръката на мястото, където е била поставена
ваксината.
Профилът на безопасност на ваксините е добър и събирането на данни за безопасност от различни географски и
епидемиологични райони, където ваксината вече се поставя остава приоритет за Комисията
В някои от тези държави има и програми за разширяване на обхвата, при които се ваксинират няколко кохорти. През 2012 г. се очаква
Турция също да осигури публични средства за осигуряване на безплатна имунизация срещу РМШ.[iv]
11 клинични проучвания показват добър профил на безопасност на ваксината за всички възрасти. Проучванията обхващат около 30
000 момичета и жени на възраст над десет години, от различни географски райони в света. Не се наблюдава повишен риск от хронични
или автоимунни заболявания – както краткосрочно, така и дългосрочно, в сравнение с контролните (плацебо, други ваксини) групи.[v]
Ваксините подлежат на непрекъснат и задълбочен анализ от страна на всички контролни органи – световни и европейски, които
регулярно изготвят мониторинг и анализ за безопасността, ефикасността и дългосрочния ефект от ваксините срещу човешки папилома
вирус.
[i]

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Assessment_Report_-_Variation/human/000721/WC500121597.pdf
http://www.emea.europa.eu/ema/
[iii] World Health Organisation http://www.who.int/vaccine_safety/Jun_2009/en/index.html
[ii]

[iv]

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Assessment_Report_-_Variation/human/000721/WC500121597.pdf; World Health Organisation
Safety of human papillomavirus (HPV)-16/18 AS04-adjuvanted vaccine
for cervical cancer prevention. [Human Vaccines 5:5, 332-340; May 2009]; ©2009 Landes Bioscience]
[v]

Осигуряват ли ваксините защита
срещу рак на маточната шийка?
 Дългосрочност – 9.4 години защита срещу предрак и рак на маточната шийка; математическите модели показват 20
години имунитет, при поставяне на ваксината на наивни момичета[vii]

 Поставена преди започването на полов живот, ваксината предпазва момичето от заразяване с онкогенен тип на
човешкия папиломен вирус, (предизвикващ около 70% от случаите на РМШ), а общата ефикасност срещу развитието
на високорисково предраково състояние (CIN 3+) надвишава 90%. [viii]

В световен мащаб, където ваксините срещу рак на маточната шийка се
прилагат от години по национални програми и обхващат над 75% от
кохортата, вече има данни за създаване на колективен имунитет. Т.е., дори
жени, които не са ваксинирани срещу човешкия папилома вирус, са
изложени на наполовина по-малък риск да се заразят с високорисков
(онкогенен) НРV тип, ако в обществото, в което живеят, повечето дами и
момичета са имунизирани.
[vi]

[vi]

Jessica Kahn, M.D., M.P.H., associate professor, pediatrics, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Cincinnati; Walter Orenstein, M.D., professor, medicine, and associate director,
Emory Vaccine Center, Atlanta; July 9, 2012, online Pediatrics
[vii] Next Generation Cancer Protection: The Bivalent HPV Vaccine for Females. ISRN Obstet Gynecol. 2011; 2011: 457204. Published online 2011 November 2. doi: 10.5402/2011/457204;
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3216348/
[viii] Lehtinen M, et al. Lancet Oncol. 2012 Jan;13(1):89-99

ПРЕВЕНЦИЯ НА
РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА
Вторична профилактика: скрининг
Първична профилактика: ваксини срещу заболяването
КОМБИНАЦИЯТА ОТ

ВАКСИНАЦИЯ (преди начало на полов живот)
+ СКРИНИНГ (от 25-годишна възраст, на 3 години
НАМАЛЯВА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ РМШ
с

94 %
J Natl Cancer Inst. 2004

А каква би била честотата на РМШ ако ...

Source:WHO/Europe, Health for All Database November 2007

Заключения
Двете профилактични ваксини:

•

Имат висока ефикасност ако се поставят преди началото
на полов живот

•

Имат ясна роля в стратегиите за превенцията на РМШ
чрез масовата ваксинация на подрастващи момичета
преди началото на половия им живот

•

Ще постигне желаното намаляване на честотата на
РМШ, ако покритието на таргетното население е ≥75%
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