Защо е необходимо да се ваксинират
12 и 13-годишните момичета
срещу рак на маточната шийка и какви са ползите
за тях?

Вашата дъщеря е
на 12 или 13 години

.

Предстои й полово
съзряване

Темата за предпазване от
полово предавани болести
става все по-актуална

Човешкият Папиломен Вирус
(ЧПВ/НРV) се предава основно
по полов път и причинява рак
на маточната шийка (РМШ)

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА HPV ВИРУСА?
Известни са над 100 типа ЧПВ/НРV, за 15 от които е доказано, че могат да
причинят рак на маточната шийка. Много хора, които са се заразили с вируса,
дори не знаят, че са преносители, тъй като няма ясно изразена симптоматика.
По тази причина партньорите си предават вируса без дори да знаят за това.
Появата на симптоми е признак за напреднало заболяване в голям процент от
случаите.
ЧПВ/НРV типове 16 и 18 са най-разпространените причиняващи рак типове,
отговорни за около 70% от всички случаи на карцином на шийката по света.
Типове 31, 33 и 45 причиняват около 25% от случаите на РМШ по света.

JS Smith et al. Int J Cancer 2007: 621-632

КАК МОЖЕ ДА СТАНЕ ЗАРАЗЯВАНЕ С HPV?
До 80% от сексуално активните жени се инфектират
с ЧПВ/НРV в даден момент от живота си
~75% ще бъдат инфектирани с онкогенен HPV тип1

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

Инфекцията с ЧПВ/НРV е местна и
протича с многократно самоочистване и
повторно инфектиране, поради липса на
надежден след-инфекциозен имунитет.

Инфекцията се предава и
при сексуален контакт без
проникване

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

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?

Най-добрата защита срещу рак на маточната шийка е комбинация от:
 ваксинация преди започване на полов живот
 редовни профилактични прегледи след започване на полов живот

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

HPV - ВАКСИНИ
ЧПВ/НРV ваксините осигуряват защита над 90% срещу ваксиналните
типове и проявяват кръстосана ефикасност, която пази момичетата и от
неваксинални ЧПВ/НРV типове

Ваксинацията срещу рак на маточната шийка е с много добър профил на
поносимост и безопасност.
Най-често срещаните странични реакции са зачервяване, подуване или
болка на мястото на убождането.

По света са дистрибутирани над 170 милиона дози ЧПВ/НРV ваксини
http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/hpv/en/index.html
http://www.sst.dk/~/media/Sundhed%20og%20forebyggelse/Vaccinationer/HPV/130619HPV_VaccineGACVSstatement.ashx

КАК ДЕЙСТВАТ ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМА ВИРУС
(HPV)
Ваксините помагат на организма да се предпази от инфекции посредством
изработване на специфичен имунен отговор срещу съответния болестотворен
агент или вирус. Ваксината срещу ЧПВ/НРV съдържа неинфекциозни
вирусоподобни частици. Това означава, че не може да бъде причинено
заразяване с вируса или развитие на рак на маточната шийка, вследствие на
имунизацията. След прилагането й в организма се развива специфична
имунна защита срещу тези антигени. Така организмът успява ефективно да се
защити от инфекцията, без да развие болестта.
Имунната система разпознава
специфични участъци от причинителя
(антигени) и изработва срещу тях
специфични белтъци (антитела).
Ваксината съдържа частици,
наподобяващи ЧПВ/НРV типове 16 и 18
и така провокира появата на мощен и
траен имунен отговор срещу вируса. По
този начин имунната ни система може
да разпознае и унищожи вируса при
навлизането му в организма.

HPVвирус

Вирусоподобна
частица

ПОЛЗИ ОТ ВАКСИНАЦИЯТА
Спасяване на човешки животи

Намаляване на осакатяващите
хирургични и терапевтични
процедури върху маточната шийка
(„конизация“, бримково електрохирургично изрязване, лазерни
процедури)
Paavonen J et al. Lancet 2009;374:301–314.

Маточна шийка

НАД 66 СТРАНИ ПО СВЕТА ИМАТ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
ЗА НРV ВАКСИНАЦИЯ

http://www.cervicalcanceraction.org/comments/comments3.php

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА
РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА 2012 – 2016Г.

Основните дейности на Програмата са насочени към осигуряване на
предпазващо, имунизационно покритие сред младите момичета, с което да
се ограничи разпространението на инфекцията
с Човешки Папиломен Вирус.
Такава група са момичетата преди започване на полов живот, каквато е
практиката в европейските държави.
Възрастта 12 -13 години е тази, при която се очаква максимална ефикасност
на имунизацията срещу човешките папиломни вируси.

ЗАЩО Е НАЙ-ПОДХОДЯЩА ИМУНИЗАЦИЯТА НА 12 И 13ГОДИШНИТЕ МОМИЧЕТА
Според световната здравна
организация оптимално време за
първично ваксиниране е времето
преди инфекция с вируса ЧПВ/НРV

“… инфекцията с ЧПВ/НРV 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 ЧПВ/НРV.”
“Ваксините срещу ЧПВ/НРV осигуряват най-добра защита, когато след
завършване на имунизационния курс има достатъчно време за
развитие на имунен отговор преди започване на полов живот.”
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.
http://www.cdc.gov/hpv/vaccine.html

КАК СЕ ПРИЛАГАТ HPV ВАКСИНИТЕ СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА
ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РМШ

I доза

II доза

(0 месец)

(6-ти месец)

ПРИ МОМИЧЕТА НА 12 -13 г.

ПРЕВЕНЦИЯ НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА
Комбинацията от:

Ваксинация (преди началото на полов
живот)
и
Скрининг (масово изследване)
от 25-годишна възраст
веднъж на всеки 3 години

НАМАЛЯВА ЗАБОЛЯЕМОСТТА
ОТ РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА
С
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