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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εγκρίθηκε για χρήση στην Ευρω-
παϊκή Κοινότητα και πολύ σύντο-
μα θα έρθει και στη χώρα μας το 

πρώτο εμβόλιο που προστατεύει τις 
γυναίκες από τον καρκίνο του τρα-
χήλου της μήτρας, τις προκαρκινικές 
αλλοιώσεις του τραχήλου της μήτρας 
και του αιδοίου, καθώς και από τα γεν-
νητικά κονδυλώματα. Το γεγονός αυτό 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού πλέον 
θα σώζονται από τον θάνατο εκατο-
ντάδες χιλιάδες γυναίκες. Επιπλέον, 
λιγότερες γυναίκες θα πρέπει να υφί-
στανται παραμορφωτική χειρουργική 
αφαίρεση προκαρκινικών αλλοιώσεων 
του αιδοίου.   

Πρόκειται για το Gardasil®, το επαναστα-
τικό εμβόλιο της Sanofi Pasteur MSD, το 
οποίο έλαβε την άδεια κυκλοφορίας από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις εννέα μή-
νες μετά την υποβολή αίτησης από την πα-
ρασκευάστρια εταιρεία, και αφού προηγου-
μένως η κυκλοφορία του είχε εγκριθεί από 
τον πολύ αυστηρό Αμερικανικό Οργανισμό 
Τροφίμων και Φαρμάκων τον γνωστό σε 
όλους FDA, επίσης σε χρόνο ρεκόρ. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα κλινικών 
ερευνών, το Gardasil® είναι το μόνο εμβό-
λιο που δρα εναντίον των τεσσάρων τύπων 
του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων, που 
ευθύνονται για τη μεγάλη πλειοψηφία των 
γενετικών λοιμώξεων. Δηλαδή τους τύπους 
6,11,16 και 18 οι οποίοι προκαλούν προ-
καρκινικές τραχηλικές αλλοιώσεις, καρκί-
νο του τραχήλου της μήτρας, προκαρκινι-
κές αλλοιώσεις του αιδοίου και του κόλπου 
και γεννητικά κονδυλώματα.  

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας εί-
ναι η δεύτερη συνηθέστερη αιτία θανάτου 
από καρκίνο (μετά τον καρκίνο του μαστού) 
ανάμεσα σε νεαρές γυναίκες (ηλικίας 15-44 
ετών) στην Ευρώπη. Περίπου 33.500 γυ-
ναίκες διαγνώσκονται με καρκίνο του τρα-
χήλου της μήτρας και 15.000 γυναίκες πε-
θαίνουν από τη νόσο αυτή κάθε χρόνο (40 
γυναίκες κάθε μέρα ή σχεδόν δύο γυναίκες 
κάθε ώρα). Εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες 
έχουν διαγνωστεί με προκαρκινικές βλάβες 

του τραχήλου της μήτρας, του αιδοίου και 
του κόλπου. Τα δε γενετικά κονδυλώματα 
είναι ένα συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα 
στην Ευρώπη και αφορά τόσο τις γυναίκες 
όσο και τους άνδρες.

Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων είναι 
πολύ συχνός, υπολογίζεται ότι το 70% των 
σεξουαλικά ενεργών ατόμων θα εκτεθούν 
κάποια στιγμή της ζωής του, συχνά ως έφη-
βοι ή νεαροί ενήλικες. Έχει υπολογιστεί ότι 
μεταξύ των λοιμώξεων του ιού των ανθρώ-
πινων θηλωμάτων, οι τύποι 6,11,16 και 18 
συνολικά προκαλούν το 75% του καρκί-
νου του τραχήλου της μήτρας, το 95% του 
καρκίνου του αιδοίου και του κόλπου, το 
70% των προκαρκινικών και το 50% των 
πιθανώς προκαρκινικών αλλοιώσεων του 
τραχήλου της μήτρας, το 80% των προκαρ-
κινικών αλλοιώσεων του αιδοίου και του 
κόλπου, και το 90% των γεννητικών κον-
δυλωμάτων στην Ευρώπη.

Επιπλέον, πρόσφατα δεδομένα δείχνουν 
ότι το νέο εμβόλιο μπορεί επίσης να εμπο-
δίσει τη μόλυνση και από τους τύπους 31, 
45 του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων, 
παρότι αυτοί οι τύποι του ιού δεν είναι οι 
άμεσοι στόχοι του εμβολίου. Οι τύποι 31 
και 45 συνδέονται στενά με τους τύπους 
16 και 18 και ευθύνονται για το επιπλέ-
ον 8-9 % όλων των καρκίνων του τραχή-
λου της μήτρας.

Επίσης έχει υπολογιστεί ότι οι τύποι 16 
και 18 του ιού των ανθρώπινων θηλωμά-
των προκαλούν 25.000 νέες περιπτώσεις 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας κάθε 
χρόνο στην Ευρώπη και 1.900 νέες περι-
πτώσεις καρκίνου του αιδοίου και του κόλ-
που. Παράλληλα έχει υπολογιστεί ότι οι 
τύποι 16 και 18 προκαλούν 112.000 νέες 

περιπτώσεις προκαρκινικών αλλοιώσεων 
του τραχήλου της μήτρας (υψηλού βαθ-
μού CIN2/3) και 24.000 νέες περιπτώσεις 
προκαρκινικών αλλοιώσεων του αιδοίου 
και του κόλπου (υψηλού βαθμού VIN2/3 
και VaIN2/3) ετησίως στην Ευρώπη. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι τύποι 6 και 11 
μπορούν και αυτοί να προκαλέσουν προ-
καρκινικές αλλοιώσεις του αιδοίου και 
του κόλπου (υψηλού βαθμού, VIN2/3 και 
VaIN2/3), ενώ εκτιμάται ότι οι τύποι 6,11,16 
και 18 προκαλούν 280.000 περιπτώσεις των 
πιθανώς προκαρκινικών αλλοιώσεων του 
τραχήλου της μήτρας (χαμηλού βαθμού, 
CIN1) κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Αυτές οι 
προκαρκινικές αλλοιώσεις μπορεί να οδη-
γήσουν σε stress τις γυναίκες και σε συνε-
χή ιατρική παρακολούθηση είτε ακόμη σε 
χειρουργικές επεμβάσεις για την αφαίρεση 
του προσβεβλημένου ιστού.

Οι μέθοδοι ελέγχου που χρησιμοποιού-
νται δεν μπορούν να διαχωρίσουν ποιες από 
τις αλλοιώσεις  προκαλούνται από τους τύ-
πους 6 και 11, δηλαδή μη ογκογόνους τύ-
πους και ποιες προκαλούνται από τους τύ-
πους 16 και 18 που είναι ογκογόνοι τύποι 
(από αυτές που προκαλούνται από τους τύ-
πους 16 και 18, συνήθως ογκογόνοι). Απαι-
τούν επομένως την ίδια παρακολούθηση 
που περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενους 
ελέγχους, κολποσκόπηση και διαγνωστι-
κές βιοψίες. Τέλος οι τύποι 6,11,16 και 18 
προκαλούν 225.000 νέες περιπτώσεις γεν-
νητικών κονδυλωμάτων σε γυναίκες κάθε 
χρόνο στην Ευρώπη. 

To Gardasil® μπορεί να χορηγηθεί σε παι-
διά και εφήβους ηλικίας 9 έως 15 ετών και 
σε ενήλικες γυναίκες ηλικίας 16 έως 26 ετών 
και ενδείκνυται για την προφύλαξη από το 
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, την υψη-
λού βαθμού δυσπλασία του τραχήλου της 
μήτρας CIN 2/3 (προκαρκινικές αλλοιώσεις), 
τις υψηλού βαθμού δυσπλαστικές βλάβες 
του αιδοίου VIN 2/3 (προκαρκινικές αλλοι-
ώσεις) και τα γεννητικά κονδυλώματα των 
έξω γεννητικών οργάνων που σχετίζονται 
με τους τύπους 6,11,16 και 18 του ιού των 
ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). 

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
το εμβόλιο για την πρόληψη 

του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
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