Препоръчителни ваксини –какво да се
направи?
доц. А.Кеворкян

Заразните болести са съпътствали появата и
развитието на човека от самото начало

XVIII-та Династия (1403 - 1365 BC)
(Полиомиелит)

Бронзова статуя –Египет, V династия
(ТВ)

Еволюция на мерките:




Карантина (Quaranta giorni)-Венеция, 1377 г.
Изгаряне на жилища и трупове
Предпазни облекала

Еволюция на мерките:





Откритията в периода XVIII– XIX век (етиология,
патогенеза)
Пастьоризация
Първи антисептици и дезинфектанти (Листер,
Земелвайс)
Първите антимикробни средства:
1911 г. - Salvarsan
1932 г. – Sulfonamide (Prontosil)
1942 г. - Penicillin G (революция в медицината)

Еволюция на мерките:
Общото повлияване на средата на обитание при западните
общества(повишаването на хигиената ограничава болестите до 10%)
Чиста вода

Чиста храна

Канализация

Хигиенни
мерки
Изграждане
на санитарни
възли

Миене на
ръцете със
сапун

Десетте велики постижения
на обществено здраве през ХХ век













Имунизациите
Безопасността на моторните превозни средства
Безопасността на работните места
Контролът на инфекциозните заболявания
Намаляване на смъртните случаи от коронарна болест
(инфаркт и инсулт)
Осигуряването и предоставянето на безопасни и
здравословни храни
Подобряването на майчиното и детското здраве
Семейното планиране
Флуорирането на питейната вода
Признаването на тютюна като опасност
(http://www.cdc.gov/about/history/tengpha.htm)

Ваксините и имунизационните програми
T.G. Kimman, H.J. Boot еt al.
Vaccine, 2006, 24 (22):4769-4778.


WHO.http://www.who.int/immunizati
on/global_vaccine_action_plan/GVAP_
doc_2011_2020/en/. Accessed: 17 Jan
2018

“Сред всички мерки в
 “Имунизацията Е и БИ
общественото здраве
СЛЕДВАЛО да бъде
националните
припозната като основен
имунизационни програми
елемент от човешкото
са без съмнение една от
право на здраве и като
най-ефективните за
отговорност на индивида,
намаляване на
общността и
смъртността, заболяемостта правителството.”
и разходите, свързани със
сериозни инфекциозни
заболявания.“

Имунизациите в РБългария
НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ (Издадена от МЗ,Обн. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г, последно изм.
и доп. ДВ. бр.38 от 12 Май 2017г.)

I. Група
Задължителни
имунизации и
реимунизации
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Туберкулоза
Хепатит В
Дифтерия
Тетанус
Коклюш
Полиомилит
Хемофилус инфлуенце тип
б
Пневмококови инфекции
Морбили
Паротит
Рубеола

Относително висок обхват

II. Група Целеви
имунизации и
реимунизации
• Бяс
• Кримска-Конго
хеморагична
треска
• Коремен тиф

III. Група
Препоръчителни
имунизации и
реимунизации
• От I група- за лица във
възрасти извън
имунизационния календар;
• От II група – за лица и
професионални групи извън
посочените
• Жълта треска
• Хепатит А
• Грип
• Менингококи
• Пневмококи
• Ротавируси
• HPV

Изключително нисък обхват

Имунизационен обхват (%) на деца със завършена
първична имунизация през 2012-2017 г. в България
(НЦЗПБ,2017 -Н.Владимирова, А.Минкова, А.Курчатова)
Имунизация срещу:

Имунизационен обхват (%) през 2012-2017 г.

Средно за
периода

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ТВС (новордени)

97.0

97.2

96.7

95.8

96.2

96.2

96.5%

ВХБ

95.4

95.2

95.0

91.6

91.1

91.9

93.4%

ДТК

95.3

94.9

87.6

90.7

92.1

92.3

92.1%

Полиомиелит

95.3

94.9

87.6

90.7

92.1

92.3

92.1%

H.influenzae type b

95.3

94.9

82.7

87.1

92.1

92.3

90.7%

Пневмококови ваксини

93.5

93.7

91.7

90.4

90.3

91.3

91.8%

МПР
(на 13 м.)
(на 12 г.)

93.7
94.0

95.1
93.5

93.2
88.6

91.5
86.9

92.1
88.3

93.8
91.6

93.2%
90.5%

Причини за намаляване на имунизационния
обхват при задължителните ваксини
(НЦЗПБ,2017 -Н.Владимирова, А.Минкова, А.Курчатова)

Медицински
 Немедицински – преобладаващи:
1. Миграция
2. Право на личен избор
3. Страх от нежелани реакции
4. Религиозни съображения
5. Ниска здравна култура
6. Административни причини
7. Антиваксинални кампании чрез социални
платформи, медии
8. Други


Препоръчителни ваксини


Препоръчителните ваксини нямат задължителен характер
Имунизацията е доброволна!
Ваксините се заплащат индивидуално.



Имунизационният обхват с препоръчителни ваксини е изключително нисък!!!




HPV – Национална програма за първична профилактика на рака на маточната
шийка 2012 – 2016 г./ 2017 – 2020 г. (НППП РМШ)
 RV -Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните
гастроентерити в Република България 2017-2021 г. (НПКЛ РГЕ)


Цената на ваксините е 100% поета от програмите за съответните таргетни
групи.





Отново незадоволителен обхват!

RV-ваксина
Проведени имунизации в България с
дву- и тридозовасхема (2016-2017 г.)
( по данни на НЦЗПБ)
2016 г.
(деца)

2017 г.
(деца)

Завършена имунизация с двудозова схема

1285

10 261

Завършена имунизация с тридозова схема

155

1157

2016 - новородени
прием
обхванати (данни на РЗИ)
имунизационен обхват в %

64665
1-ви прием
1582
2.45%

2-ри прием
1453
2.25%

3-ти прием
155
0.24%

2017 - новородени
прием
обхванати (данни на РЗИ)
имунизационен обхват в %

63828
1-ви прием
15470
24.24%

2-ри прием
11882
18.62%

3-ти прием
1157
1.81%

HPV –ваксина
Имунизационен обхват в България с тридозова
схема (2013-2015 г.)( по данни на НЗОК)
35,00
30,15
30,00
25,00
20,00

24,46

23,83

19,60
16,87

16,11

15,00

2014 г.

10,31
10,00

6,84
2,68

5,00
0,00
I прием (%)

2013 г.

II прием (%)

III прием (%)

2015 г.
(12 год.)

HPV –ваксина
Имунизационен обхват в България с двудозова
схема (2015-2017 г.)( по данни на НЗОК, РЗИ)
8

7,13
6,54

7

6

5,38

4,93

5
4
3

12 годишни
2,61

2,61

13 годишни

1,98

2

1,22
0,75

1

0,75

0
2015
I прием
(%)

2015
II прием
(%)

2016
I прием
(%)

2016
II прием
(%)

2017
I прием
(%)

2017
II прием
(%)

Имунизирани лица от други възрастови групи: 2016 г. -47 и 2017 г.-15

Процентно разпределение на най-честите злокачествени
заболявания (без немеланомни кожни карциноми) по
пол и възрастови групи в България, 2015

http://www.sbaloncology.bg/bg/bulgarian-cancer-registry.html; Accessed: 24 Jan 2018

Процентно разпределение на най-честите злокачествени
заболявания (без немеланомни кожни карциноми) по
пол и възрастови групи в България, 2015

http://www.sbaloncology.bg/bg/bulgarian-cancer-registry.html; Accessed: 24 Jan 2018

Процентно разпределение на най-честите злокачествени
заболявания (без немеланомни кожни карциноми) по
пол и възрастови групи в България, 2015

http://www.sbaloncology.bg/bg/bulgarian-cancer-registry.html; Accessed: 24 Jan 2018

Смъртност поради рак на маточната шийка в
България в периода (2012 - 2016 г.)
Брой умирания на 100 000 души спрямо брой население
през съответната година
25

20
15
10
5
0

http://www.nsi.bg/en/content/5625/mortality-causes-sex-and-age

Петгодишната релативна преживяемост от рак на маточната шийка в България
е 54,8 % и е по-ниска от средната за Европа - 65,4 %.
НИП, ППРМШ

Заболяемост от РМШ на 100 000 население(2012 г.) и
HPV имунизационен стаус (2016 г.)
(GLOBOCAN, 2012 и WHO, 2016)

Приложение на HPV ваксината в света :


Имунизационен обхват с 3-дози във високоразвитите страни
(Human Papillomavirus (HPV). For Clinicians. HPV:You Are the Key to Cancer Prevention. Page last updated September 30, 2015.)

-Австралия-71.2%
-Великобритания-60.4%

-САЩ-33.4% - Нито един щат не се приближава до поставената цел
при здрави хора (80%)

колективен имунитет

ДА

НЕ

Познаване на
вируса и
свързаните
заболявания

Причини от
страна на
медицинските
специалисти

Познаване на
наличните
ваксини

Причини от
страна на
родителите

Фактори, допринасящи за
колебанието на здравните специалисти относно HPV
ваксина
(Call to Action. HPV Vaccination as a Public Health Priority, NFID, 2014)

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Ограничено познаване на HPV-свързаните заболявания (особено
при мъжете)
Опасения относно безопасността на ваксината
Опасения относно неадекватното възстановяване на разходите по
администриране на ваксината
Дискомфорт при разговори, свързани със сексуално поведение
Предпочитание за ваксиниране на подрастващи в по-голяма
възраст (вероятно свързани с дискомфорт при
дискусии за сексуално поведение)
Очакване на съпротива от страна на родителите
Липса на време за разяснения и дискусия относно ваксината
Липса на система, които да им напомня да предложат
ваксини на възрастовоподходящи пациенти

Причините родителите да не ваксинират
децата си срещу HPV
(Call to Action. HPV Vaccination as a Public Health Priority, NFID, 2014)

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Липса на ясна препоръка за HPV ваксинация от здравния
специалист на детето!!!
Роля на медицинския
специалист
Неосведоменост, че ваксината се препоръчва
Опасения относно безопасността на ваксината
Липса на знание относно броя и видовете рак, свързани с
HPV
Синът/дъщерята не са сексуално активни/твърде малки за
имунизация
Разходите за ваксини

Препоръки от екпертния панел, проведен през май 2014 г.
на Националната фондация по инфекциозни болести (NFID)
и Съветът на щатските и областните епидемиолози (CSTE)
http://www.adolescentvaccination.org/professional-resources/hpv-resource-center/hpv-call-to-action.pdf



Цел: Ускоряване прилагането на HPV ваксинацията и
повишаването на имунизационния обхват - приоритет на
общественото здраве



Насърчаване на ефективното използване на
епидемиологичните данни за насочване на практиките в
областта на общественото здраве и подобряване на здравето
Подпомагане ефективния надзор на общественото здраве и
епидемиологичната практика чрез обучение, развитие на
капацитет и консултации
Разработване на стандарти за практика
Застъпничество за ресурси и научно-обоснована политика






Пет ключови стъпки на здравните работници за
подобряване обхвата с HPV ваксинацията в практиката
1.

2.
3.

4.

5.

Препоръчвайте HPV ваксината със същата сила и
убеждение, които използвате, както когато
препоръчвате други ваксини за подрастващи!
Обучавайте се относно заболяванията, асоциирани с HPV
и ваксината срещу HPV!
Информирайте колегите и служителите си, за да
осигурите последователно и положително предаване на
информацията на пациенти и родители!
Подчертайте предимствата от ваксинацията пред
пациентите и родителите при всяка възможност!
Ваксинациите да се извършват рутинно. Фокусиране
върху намаляване на „пропуснатите възможности“.

 „Пропусната възможност“ е

определена като среща в областта на
здравеопазването, при която е
приложена поне една ваксина,но HPV
ваксина не е приложена.
(MMWR. 2013; 62:591-5)

5 начина да се увеличи имунизационния обхват
при HPV ваксината
https://www.cdc.gov/hpv/hcp/vacc-coverage/5-ways-to-boost-hpv-vaccinationrates.html

1. Препоръчвайте HPV ваксина по същия начин, същия ден,
както и другите ваксини за юноши:
Напр. "Сега, когато детето ви е на възраст 12 години, има
нужда от 3 ваксини, за да го предпазим от шест болести:
- тетанус и дифтерия (ТД);
- РМШ (HPV ваксина);
- дребна шарка, заушка, рубеола(MMR).
Ние ще направим по време на днешното Ви посещение
имунизация за първите три заболявнаия. Имате ли някакви
въпроси относно тези ваксини?”

Ясна позиция -„Императивен стил“

5 начина да се увеличи имунизационния обхват
при HPV ваксината
https://www.cdc.gov/hpv/hcp/vacc-coverage/5-ways-to-boost-hpv-vaccinationrates.html

2. Създайте култура на имунизация във вашия офис/практика:
-целият персонал в практиката (лекари, м.с., администратор
и др.) трябва да получи обучение относно как успешно да
общува с родители и пациенти относно HPV ваксината и
имунизациите за подрастващи

„Еднаква убеденост от всички, еднаки послания и отговори на
зададените от родителите въпроси“

5 начина да се увеличи имунизационния обхват при HPV
ваксината
https://www.cdc.gov/hpv/hcp/vacc-coverage/5-ways-to-boost-hpv-vaccinationrates.html

3. Внедрете система, за да сте сигурни, че никога няма да
пропуснете възможността да ваксинирате:
- установете практика да се проверява имунизационния
статус на всеки пациент при всяка визита
- при всяка визита винаги да се препоръчва имунизацията
-

-

обаждайте се да напомните на семействата, че трябва да
получат ваксина, ако са изостанали от схемата или се нуждаят от
последващи дози за завършване на пълната схема на HPV
ваксината.
Да се създаде навик от всички клиницисти във вашата
практика/офис да сравняват нивото на обхват с HPV ваксина с
това напр. на ТД

5 начина да се увеличи имунизационния обхват
при HPV ваксината
https://www.cdc.gov/hpv/hcp/vacc-coverage/5-ways-to-boost-hpv-vaccinationrates.html

3. Внедрете система, за да сте сигурни, че никога няма да пропуснете
възможността да ваксинирате

Използвайте следните конкретни съвети:
-изпринтирайте регистър с имената на всички 12-13-годишни от вашата
практика, които не са започнали HPV ваксинация и контактувайте с
родителите периодично, докато схемата не се изпълни.
-планирайте час за преглед до 6 месеца предварително и насърчавайте
родителите да запазят следващ час за преглед преди напускане на
офиса.

5 начина да се увеличи имунизационния обхват
при HPV ваксината
https://www.cdc.gov/hpv/hcp/vacc-coverage/5-ways-to-boost-hpv-vaccinationrates.html

4. Споделете как вашето семейство е ваксинирано:
- споделянето на собствения опит (имунизиране на собствените
ви деца, внуци, племенници) ще увеличи доверието във
ваксината и по-доброто разбиране на значението й.
5. Научете се как да отговаряте на някои от най-често срещаните
въпроси на родителите относно ваксината срещу HPV:
-трябва да се отговаря сбито, точно и със съпричастност, като се
използват термини, които ще бъдат разбрани
-родителите по-често ще приемат препоръката ви, ако бъде
представено като най-доброто в интерес на детето

Общопрактикуващите лекари и
професионалистите по здравни грижи-КЛЮЧОВА
РОЛЯ!
Препоръките от здравните
работници са найубедителната причина
младежите да се ваксинират!!!
1. Brewer NT. Sex Transm Dis. 2011;38(3):197;
2. Gust DA. Pediatrics. 2008;122(4):718;
3.NFID. Survey: Disconnect in what doctors think they say about vaccine s
and what patients hear.

Годишна награда, присъдена съвместно от:
- Центровете за контрол и превенция на
заболяванията (CDC)
-Американското сдружение за борба с рака
(ACS)
- Асоциацията на американските ракови
институти (AACI).
 Тази награда признава лекарите,
клиниките, практиките, групите и системите
на здравеопазване, които успяват да
насърчат ваксинацията срещу HPV сред
подрастващите

2018 г. – до 1 шампион от всеки от 50 щата, от
8 областни и свободно асоциирани щата и от
окръг Колумбия!

Критерии за награждаване
(https://www.cdc.gov/hpv/champions/award-criteria.html)



Шампионът трябва да покрие следните минимални
изисквания:
1. Здраве на юношите: Кандидатът трябва да бъде клиницист, клиника,
практика, група или здравна система, третираща юноши сред подлежащото
населнеие.



2.Ваксинационен обхват: завършена имунизационна схема при 60% от
подлежащите в диапазона 13-15 год.(вкл.момчета и момичета).



3.Лидерство: авторитет в съответната общност по отношение на HPV
ваксината (лекар, м.с., офис-сътрудник –говорител, преподавател, наставник и
т.н.)




4.Колаборация
5.Иновация: нови стратегии и/или адаптиране на съществуващите
стратегии по нов начин, довело до повишаване на имунизационния
обхват

International Community Health Services — Seattle,
Washington
-Един от шампионите за 2017 г.

-Обслужват пациенти, говорещи близо 50
различни езика и представители на различни
култури
-84% имунизационен обхват
КАК:
-използват месечни доклади за „пропуснати
имунизации“ посредством щатската
имунизационна информационна система
-разговор с родители и насърчаване на
имунизациите
-препоръчват имунизация тип „бъндел“(ваксина срещу HPV с Tdap, MCV4 и грип)
-готовност да отговарят на въпроси
-изготвяне на книжка „Обикновен разговор“
"Това не е само индивидуална цел. Това изисква сътрудничество от целия екип ."

Какво трябва да знаем за HPV-асоциираните
заболявания и за HPV ваксината?


Най-често предаваната сексуална инфекция в глобален мащаб:
-40%-80% носителство в рамките на 2 години след първи полов акт

(Kevin A Ault, Hindawi Publishing Corporation. Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology. 2006, 1–5 .)

https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/factsheets/sti-incidence-prevalence-cost-fact-sheet-508.pdf

Естествен ход на инфектирането с HPV
Кумулативна честота на HPV инфекция при колежанки, които са
били девствени в началото на изследването

Kevin A Ault, Hindawi Publishing Corporation Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology Volume 2006, Article ID 40470, Pages 1–
5 ; DOI 10.1155/IDOG/2006/40470

Harald zur Hausen –
Нобелова награда за медицина за 2008 г.


1983 г.- Установяване на
причинната връзка
между човешките
папиломавируси (HPV) и
цeрвикалния карцином е
едно от най-важните
научни събития през
последните 30 години.

въвеждане на по-чувствителен скриниращ
тест –молекулно-биологичен от PaP-теста

John T. Schiller и Douglas R. Lowy


2017 г.- Присъдена
престижна награда за
клинични медицински
изследвания „LaskerDeBakey“ за големия
принос при
разработване на HPV
ваксината

Какво трябва да знаем за HPV-асоциираните
заболяванията и за HPV ваксината?

Plummer M. et al., Lancet Glob Health 2016; 4: e609–16.

Какво трябва да знаем за HPV-асоциираните
заболяванията и за HPV ваксината?
Още през 40 години на XIX в. цервикалния карцином е разпознат като модел
на сексуално предавана инфекция.
(Frazer IH. Eradicating HPV-Associated Cancer Through Immunization: A Glass Half Full….Viral Immunol. 2018 Mar;31(2):80-85.)

Рискови фактори за развитие на РМШ:








HPV инфекция
Тютюнопушене
Дългогодишна употреба на хормонални контрацептиви
Множество раждания
Коинфекция с HIV, Chlamydia trachomatis, HSV-2
Имуносупресия
Непълноценно хранене

(Bruni L et al. ICO Information Centre on HPV and Cancer. Human Papillomavirus and Related Diseases in Bulgaria. Summary
Report 15 December 2016.)

Кумулативен риск от CIN (cervical intraepithelial
neoplasia) 2/3 след инфектиране с HPV 16 или 18 или
друг HPV тип

Kevin A Ault, Hindawi Publishing Corporation Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology Volume 2006, Article ID 40470, Pages 1–
5 ; DOI 10.1155/IDOG/2006/40470

HPV = не само РМШ

United States Cancer Statistics. DATA BRIEF ,No. 4, August 2018



HPV ваксината ще играе роля на „snapshot“ и по
отношение на орофарингеален карцином. Смята се, че ще
бъде по–често срещан от цервикалния карцином в САЩ.

(Chaturvedi AK, Zumsteg ZS. A snapshot of the evolving epidemiology of oropharynx cancers. Cancer, 2018;
124:2893-96.)



HPV – свързания орофарингеален карцином е с най-бързо
нарастваща заболяемост във Великобритания.

(Gilliam Prue, Peter Baker et al.It is time for universal HPV vaccination.Lancet, 2018, vol.392)



Контролът на цервикалния карцином включва скриниране
на таргетна група жени (вторична профилактика) и
ваксинация на подрастващи преди сексуалния дебют
(първична профилактика).

( WHO. Comprehensive cervical cancer control: a guide to essential practice – 2nd ed. Geneva. 2014)

Контрол на цервикалния карцином ваксина срещу HPV


Светът разполага с 3 субединични ваксини срещу основните
онкогенни HPV типове, регистрирани през: 2006 г. (4-валентна),
2007 г. (2-валентна) и 2014 г. (9-валентна).

Julia Brotherton. HPV prophylactic vaccines: Lessons learned from 10 years experience. Future Virology,2015 10(8):1-11

Характиристика на ваксините срещу HPV








рекомбинантни (основния капсиден протеин L1 на HPV)
профилактични
могат да се прилагат и на по-възрастни жени ( до 50г.), но
имунитетът е по-слаб
съвместими с dTap, IPV, хепатит А и В
за да има ефект в борбата срещу HPV, трябва да се
имунизират и момчетата
осигурят протекция срещу HPV инфекции и преканцерози на
подрастващите, докато дойде време да бъдат включени в
скрининговите програми

Лицензирани HPV ваксини
( Herrero, P еt al.,2015)

Състав

Бивалентна
(HPV 16 , 18)

Квадривалентна
(HPV 6,11,16,18)

Деветвалентна
(HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45,
52, 58)

L1 VLPs (доза)

16(20µg),
18(20 µg)

6(20µg),11(40µg),
16(40 µg),
18 (20 µg)

6(30µg), 11(40µg), 16(60µg),
18(40µg), 31(20µg), 33(20µg),
45(20µg), 52(20µg), 58 (20µg)

Продуциращи
клетки

бакуловирусна
Saccharomyces
експресионна
cerevisiae
система,
използваща
Hi-5
Rix4446
клетки, получени
от Trichoplusia ni.

Saccharomyces
cerevisiae

Адювант

500 µg ASO4

500 µg AAHS

225 µg ААHS

Потенциал на HPV типовете
Жени
Рак на:
-маточната шийка
-вулва
-вагина
-анус

16, 18, 31, 33, 45, 52
и 58

Мъже
Рак на анус

6, 18, 31, 33, 45, 52,
и 58

Преканцерози или 6, 11, 16, 18, 31, 33,
дисплазия
45, 52 и 58

Преканцерози или 6, 11, 16, 18, 31, 33,
дисплазия
45, 52 и58

Генитални
кондиломи

Генитални
кондиломи

6 и 11

6 и 11

Сравнителна ефикасност на HPV ваксината

Резюме на леките и тежките нежелани реакции –
четиривалентна HPV ваксина (СЗО,2012)
http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/HPV_Vaccine_rates_information_sheet.pdf)

Естество на
нежеланите
реакции
Леки

Описание

Ниво/дози

Локални нежелани реакции:
-реакция на инжекционното място
-еритема и оток
-тежка-еритема и/или оток на инжекционното
място> 5 см и силна болка

83 на 100
25 на 100
5.7 на 100

Системни нежелани реакции:
-треска
-уртикария
-главоболие
-миалгия
-артралгия
-гастроинтестинални нарушения
Тежки

Анафилаксия

Source: European Public Assessment Report (EMEA CHMP, 2006)

13 на 100
3 на 100
26 на 100
2 на 100
1 на 100
17 на 100
1.7-2.6 на 106

Резюме на леките и тежките нежелани реакции –
двувалентна HPV ваксина (СЗО,2012)
http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/HPV_Vaccine_rates_information_sheet.pdf

Естество на
нежеланите
реакции
Леки

Описание

Ниво/дози

Локални нежелани реакции:
-болка на инжекционното място2
-оток2
-зачервяване

78 на 100
26 на 100
30 на 100

Системни нежелани реакции:
-умора2
-главоболие2
-миалгия2
-сърбеж1
-артралгия2
-гастроинтестинални нарушения2
-треска1
-обрив1
-уртикария1

33 на 100
30 на 100
28 на 100
9 на 100
10 на 100
13 на 100
3 на 100
1 на 100
0.46 на 100

Source: Gasparini et al. (2011)1; European Public assessment report, EMEA CHMP
(2006)2

Тежки нежелани реакции (СЗО,2012)
http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/HPV_Vaccine_rates_information_sheet.pdf










Прелицензните проучванията – не са наблюдавани по отношение на би- и
тетравалентната ваксина
Постлицензните клинични проучвания (рандомизирани сравнителни
кохортни проучвания при приложението би- и тетравалентната ваксина
при 18-45 годишните жени:
-мониторирани 7-30 дни след ваксинация
-Einstein MH et al.,2009: няма клинично значими разлики между
ваксинираните групи (по отношение на нова появило се хронично
заболяване вкл. автоимунно)
Einstein MH et al.,2011: 18-месечно проследяване –подобни резултати
между двете групи
Съобщени са случаи на синкоп, които обаче са свързани с процеса на
самото ваксиниране, а не с ваксина (Human papillomavirus vaccines: WHO position
paper, Epid. Weekly Report. 2017;92:241-268)

Препоръки на СЗО






2 дози HPV ваксина за момичета на 9–14 годишна
възраст във всички страни, където превенцията на
цервикалния карцином е приоритет на общественото
здраве и въвеждането й е осъществимо и устойчиво.
СЗО също препоръчва ваксинирането на множество
възрастови групи през първата година на въвеждане,
ако е възможно за страната.
Имунизация с HPV васкина е въведена в 71 (37%) от
страните в света

Транслиране на науката в практиката



Може ли да създадем BUNDEL за повишаване
обхвата с HPV ваксината?
Само пет направления:

1.Бъди информиран-опознай вируса и свързаните с него
заболявания!
2. Не се страхувай-опознай ваксината и нейните нежелани
реакций!
3. Създай екип от единомишленици!
4.Избягвай „пропуснатата възможност“!
5. Използвай силата на медиите и социалните платформи!

