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Θέματα που θα συζητηθούν

◼ HPV εμβολιασμός σε παιδιά & εφήβους

◼ Πανδημία COVID-19 & εμβολιαστική 

κάλυψη



HPV: Τι γνωρίζουμε σήμερα

◼ Η συχνότερη σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη

◼ Αίτιο ΚΤΜ, άλλων πρωκτογεννητικών Ca & κεφαλής-τραχήλου & 

καλοηθέστερων καταστάσεων

◼ Πλειοψηφία των λοιμώξεων παροδικές & ασυμπτωματικές

◼ Ο μεγαλύτερος κίνδυνος μόλυνσης σε εφήβους & νεαρούς ενήλικες

◼ Δεν υπάρχει ορολογική δοκιμασία που να προσδιορίζει εάν κάποιος 

είναι άνοσος ή επίνοσος σε οποιονδήποτε τύπο HPV

◼ Εμβόλια HPV

❑ Υψηλή αποτελεσματικότητα σε χορήγηση πριν την έκθεση & χαμηλότερη 

σε άτομα αυξημένου κινδύνου για HPV λοίμωξη ή νόσο ή σε 

ανοσοκαταστολή

❑ Προφυλακτικά (προλαμβάνουν νέα λοίμωξη). Δεν προλαμβάνουν την 

εξέλιξη της λοίμωξης σε νόσο, δεν επιταχύνουν το ρυθμό κάθαρσης του 

ιού ούτε είναι θεραπευτικά

MMWR. August 16, 2019; 68 (32): 698-702



Εμβόλια για την πρόληψη των νοσημάτων που 
σχετίζονται με τον HPV: Ορόσημα

◼ 2vHPV, 4vHPV, 9vHPV

◼ Εμβολιασμός κοριτσιών & νεαρών γυναικών

◼ Εμβολιασμός ανεξαρτήτως φύλου σε συγκεκριμένες 

ομάδες ανοσοκαταστολής (3 δόσεις)

◼ Εμβολιασμός αγοριών

◼ Σχήμα 2 δόσεων για ηλικίες <15 ετών

◼ Έγκριση για εμβολιασμό ατόμων 27-45 ετών με 

εξατομικευμένη & συμμετοχική απόφαση (ΗΠΑ)

◼ FDA, 6/2020: Έγκριση HPV-9 για πρόληψη Ca 

στοματοφάρυγγα & κεφαλής-τραχήλου (υπό αξιολόγηση)



Μελέτες ανοσογεφύρωσης: Στόχοι

▪ Αδειοδότηση για μικρότερες ηλικίες χωρίς δεδομένα 

αποτελεσματικότητας

▪ HPV2, HPV4, HPV9 σε κορίτσια & αγόρια 9-15 ετών: Ασφαλή & 

ανοσογόνα, υψηλότερη αντισωματική απάντηση συγκριτικά με τις 

μεγαλύτερες γυναίκες. Διατήρηση anti-HPV abs >7 έτη

▪ Συγχορήγηση με άλλα εμβόλια

▪ Επέκταση του χρόνου ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού 

σχήματος (≧12 μήνες)

▪ Ασφάλεια & ανοσογονικότητα σε HIV λοίμωξη: HPV4 σε παιδιά 7-

12 ετών & άνδρες, HPV2 σε γυναίκες 16-26 ετών

▪ Μειωμένο σχήμα 2 δόσεων (0-6,12) σε ηλικίες <15 ετών

▪ HPV9: Σε άνδρες, MSM & εφήβους έναντι γυναικών 16-26 ετών

MMWR 2016;65(49):1405-8; Pediatrics 2017;139(3):e20164007



Cumulative Incidence of Invasive Cervical Cancer 
According to HPV Vaccination Status

J Lei et al. N Engl J Med 2020; 383:1340-1348

Σουηδία: Εθνική καταγραφή 2006-2017

Θήλεα, 10-30 ετών

ICC & εμβολιασμός με HPV4



◼ Μελέτη επέκτασης

◼ Ν=1.272 (Θ:971, A: 301), ηλικία 9-15 ετών, σχήμα 3 
δόσεων

◼ Αύξηση GMT’s (cLIA) τον 7ο μήνα, μείωση τον 90ο μήνα, 
όπως σε προηγούμενες μελέτες

◼ Οροθετικότητα >90% μέχρι και τον 90ο μήνα για όλους 
τους τύπους HPV

◼ Καμμία περίπτωση βλαβών υψηλής διαφοροποίησης & 
εξωτερικών γεννητικών αλλοιώσεων στον πληθυσμό per 
protocol με μέση παρακολούθηση 7,6 έτη



HPV-9: Δεδομένα ασφάλειας σε πραγματικό 
χρόνο

Pediatrics 2019 Dec;144(6):e20191808

ΗΠΑ, Vaccine Safety

Datalink

- 2015-2017

- 9-26 ετών

- 838.991 δόσεις





Δυσκολία των γιατρών να πείσουν τους 
ασθενείς τους να εμβολιασθούν έναντι του HPV

◼ Ελλιπής γνώση

◼ Τρόπος επικοινωνίας: Πολύ λεπτομερής ή πολύ αδρή 

ενημέρωση για οφέλη & κινδύνους

◼ Προτίμηση να εμβολιάζουν μεγαλύτερες γυναίκες

◼ Η σύσταση τους επηρεάζεται από τις πεποιθήσεις των 

γονέων

◼ Δεν θεωρούν τον HPV σημαντικό κίνδυνο & έτσι ξεχνούν 

τον εμβολιασμό συνυπολογίζοντας και τους χρονικούς 

περιορισμούς της ιατρικής επίσκεψης

◼ Αμηχανία συζήτησης σεξουαλικά μεταδιδόμενου 

νοσήματος

Williams WW, et al. Vaccine 2013; Gilkey MB, et al. Cancer, Epidemiol, Biomarkers Prev. 2015



Εμβόλιο HPV: Απαντήσεις σε πιθανά 
ερωτήματα

1. Είναι ασφαλές; ΝΑΙ

2. Γιατί στις ηλικίες 11-12 ετών;

◼ Καλύτερη ανοσολογική απάντηση

◼ Λιγότερες δόσεις

◼ Περισσότερες ευκαιρίες εμβολιασμού

◼ Έλλειψη έκθεσης στον ιό

◼ Ανοσία μακράς διάρκειας

◼ Προφύλαξη από 2-πλάσιο αριθμό προκαρκινικών

αλλοιώσεων

◼ 50% πιθανότητα ανίχνευσης ενός τουλάχιστον τύπου 

HPV πριν την ολοκλήρωση των σεξ. επαφών

WHO 2018; Simon RM, et al., 2013;Rand CM et al., 2007; Lawrence B., and Jesse M. Philbin,

2013; Shew ML et al. JID, 2013; Kjaer K., et al, 2018; Gertig DM, 2013



Ισχυρή, σαφής και προσωποποιημένη 
σύσταση

Το αυτοκίνητό σας χρειάζεται 

αλλαγή ιμάντα, ποια είναι η 

γνώμη σας, θέλετε να το 

συζητήσουμε;





Πανδημία COVID-19 και εμβολιασμοί

◼ Η πανδημία COVID-19 επηρεάζει τη διενέργεια 

εμβολιασμών ποικιλοτρόπως

❑ Πρόσθετο φορτίο στο υγειονομικό σύστημα 

❑ Ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού (μετακίνηση σε τμήματα 

COVID, νόσηση)

❑ Μειωμένη ζήτηση υπηρεσιών προληπτικής φροντίδας 

(περιοριστικά μέτρα, φόβος)

❑ Ελλείψεις εμβολίων (κλείσιμο συνόρων)

◼ Περιοχές με επιδημική έξαρση λοιμώξεων που 

προλαμβάνονται με εμβολιασμό (ιλαρά, πολιομυελίτιδα): 

Ιδιαίτερη πρόκληση



Παγκόσμια επίδραση της πανδημίας COVID-19 
στα προγράμματα εμβολιασμού

◼ Καταγραφή 

23/4/2020

◼ WHO, GAVI, 

UNICEF

◼ 73 χώρες

◼ Διακοπή- Μείωση-

Άγνωστη 

επίδραση 
Διακοπή Μείωση



Χορηγηθείσες δόσεις (n) εμβολίων ρουτίνας σε παιδιά 
2-18 ετών: Νέα Υόρκη, 12/2019 - 6/2020

78 %
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Συστάσεις εμβολιασμού ρουτίνας κατά την 
περίοδο της πανδημίας SARS-CoV-2

31/3/2020

◼ Ηλικίες 0-2 ετών: διενέργεια όλων των εμβολιασμών 

χωρίς καθυστέρηση

◼ Ηλικίες >2 ετών: αναμνηστικοί & λοιποί εμβολιασμοί 

αναβολή για βραχύ χρονικό διάστημα (μερικών 

εβδομάδων) & προγραμματισμός εκ νέου

◼ Τήρηση κανόνων προστασίας

25/5/2020, επικαιροποίηση

◼ Έγκαιρος & πλήρης εμβολιασμός όλων των ηλικιακών 

ομάδων (και οδηγίες για ασυμπτωματικά & 

συμπτωματικά κρούσματα)

Εγκύκλιοι: ΑΔΑ: 6ΧΘ2465ΦΥΟ-Κ0Μ & ΑΔΑ: 6ΞΤ2465ΦΥΟ-Μ9Χ



Διευκρινήσεις σχετικά με τους 
εμβολιασμούς την περίοδο της πανδημίας

◼ Τυχόν διενέργεια εμβολιασμού σε περίοδο 

επώασης SARS-CoV-2

❑ Δεν αποτελεί αντένδειξη

❑ Δεν ευοδώνει την εκδήλωση COVID-19

❑ Δεν επηρεάζει την αντισωματική απάντηση

◼ Σε ήπια συμπτωματολογία (δεν αποτελεί υπό 

κανονικές συνθήκες αντένδειξη), ο 

εμβολιασμός αναβάλλεται για αποφυγή 

διασποράς τυχόν λοίμωξης από κοροναϊό



Προγραμματισμός

Καταγραφή

Ενημέρωση

Επικοινωνία- Υποστήριξη



Συμπεράσματα

◼ Το εμβόλιο HPV είναι ασφαλές & αποτελεσματικό-

Η εμβολιαστική κάλυψη υπολείπεται  

◼ Ο ρόλος του γιατρού στη συμμόρφωση είναι 

σημαντικός και πρωτεύων

◼ Ο εμβολιασμός έναντι του HPV πρέπει να 

διενεργείται νωρίς στην ηλικία των 11-12 ετών

◼ Η περίοδος της πανδημίας αποτελεί πρόσθετη 

πρόκληση

◼ Στρατηγική συμπλήρωσης & αναπλήρωσης 

εμβολιασμών



Ευχαριστώ!


