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Αποτύπωση εμβολιαστικής κάλυψης με το εμβόλιο κατά του HPV στον 

γυναικείο πληθυσμό μιας αγροτικής περιοχής της νοτίου Κρήτης 
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Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2019 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η λοίμωξη από συγκεκριμένους τύπους του ιού HPV έχει 

συσχετισθεί με την ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του 

κόλπου, του αιδοίου, του πρωκτού, του πέους και στοματοφαρυγγικών 

καρκίνων, όπως επίσης με την εμφάνιση  πρωκτογεννητικών κονδυλωμάτων 

και υποτροπιάζουσας αναπνευστικής θηλωμάτωσης. Ένα από τα 

σημαντικότερα μέτρα της δημόσιας υγείας στην πρόληψη λοίμωξης από ιό 

HPV  και επακόλουθα στην πρόληψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας, είναι το 

εμβόλιο κατά τύπων του ιού HPV. Η Ελλάδα εισήγαγε το εμβόλιο κατά του 

ιού  HPV  στο Εθνικό Εμβολιαστικό Πρόγραμμα το 2008. 

ΣΤΟΧΟΙ: Οι στόχοι της μελέτης αυτής ήταν να αποτυπωθεί η εμβολιαστική 

κάλυψη με το εμβόλιο κατά του HPV στη συγκεκριμένη αγροτική περιοχή, και  

να ερευνηθούν οι λόγοι-πεποιθήσεις του πληθυσμού (στον οποίο  αναφέρεται 

η μελέτη) οι οποίοι συνετέλεσαν στην αποδοχή ή όχι του εμβολιασμού με το 

συγκεκριμένο εμβόλιο. 
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ:  Πληθυσμός της μελέτης ήταν ο 

γυναικείος πληθυσμός ηλικίας 12- 36 ετών του Δήμου Αγίου Βασιλείου 

Νομού Ρεθύμνου,που θα μπορούσε να έχει εμβολιαστεί δωρεάν με το 

σχετικό εμβόλιο, βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά την 

πρώτη δεκαετία κυκλοφορίας του εμβολίου στην Ελλάδα (1038 άτομα). 

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω ερωτηματολογίου (το οποίο 

συμπλήρωνε η ίδια η ερωτώμενη ή μέσω συνέντευξης συμπλήρωνε η 

ερευνήτρια). Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε, ώστε να ανιχνεύονται η γνώση 

για την ύπαρξη του εμβολίου, ο εμβολιασμός ή όχι των ερωτώμενων και σε 

περίπτωση μη εμβολιασμού τους, οι αιτίες που οδήγησαν σε μη αποδοχή του 

εμβολίου. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Απαντήσεις ελήφθησαν από 1009 από τις 1038 γυναίκες 

(97,2%). Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν ενήμερη για το εμβόλιο 

(99,2%).Από τις 1009 γυναίκες  που απάντησαν οι 560 (55,5%)  ήταν 

πλήρως εμβολιασμένες σύμφωνα με την ηλικία τους. 422 (41,19%)  ήταν 

ανεμβολίαστες και 27 (16,91%) μερικώς εμβολιασμένες, αφού δεν είχαν λάβει 

όλες τις δόσεις του ενδεδειγμένου για την ηλικία τους σχήματος. Οι κύριοι 

λόγοι των χαμηλών ποσοστών εμβολιαστικής κάλυψης ήταν ανησυχία για την 

ασφάλεια του εμβολίου 123/413 (29,8%), αμέλεια 57/413 (13,8%) και ο 

φραγμός του υψηλού κόστους του εμβολίου 135/413 (32,7%).  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εμβολιαστική κάλυψη των κατοίκων της περιοχής της 

μελέτης κρίνεται μετρίως ικανοποιητική, κατώτερη του προσδοκώμενου 

ποσοστού    και συνάδει με ευρήματα μελετών από την υπόλοιπη Ελλάδα και 

την υπόλοιπη Ευρώπη.  Οι πληροφορίες που προέκυψαν από την παρούσα 

μελέτη, σχετικά με το βαθμό εμβολιαστικής κάλυψης, αποδοχής του εμβολίου 

αλλά και για τις πεποιθήσεις ή τυχόν παρανοήσεις σχετικά με το 

συγκεκριμένο εμβόλιο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό 

παρεμβάσεων που θα στοχεύουν στην αύξηση της γνώσης και αποδοχής του 

εμβολιασμού κατά του HPV, τόσο για τους παρόχους υγειονομικής φροντίδας  

όσο και για τους λήπτες του εμβολίου και τους γονείς τους.   
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Λέξεις κλειδιά: εμβόλιο HPV, αγροτική περιοχή, εμβολιαστική κάλυψη 

 

 

Abstract 

Coverage of HPV vaccine in the female population of a rural area in 

Crete  

By: Dimitra Voyiadzi, Midwife  

Supervisors:  Chrisoula Perdikogianni, Assistant Professor of Paediatrics, 

University of Crete 

Lionis Christos, Professor of GM-Primary Health Care, University of Crete 

Vrekoysis Thomas, Assistant Professor of Obstetrics-Gyneacology, 

University of Crete  

 

Date: February 2019 

 

BACKGROUND: Infection with several types of human papilloma viruses 

(HPV) has been correlated with the development of cervical, vaginal, vulvar, 

anal, penile, and oropharyngeal cancers, as well as anogenital warts and 

recurrent respiratory papillomatosis. 

One of the most important public health measure for the prevention of HPV 

infection, and consequently, cervical cancer, is the HPV vaccine. Greece 

introduced HPV vaccines to its National Vaccination Program in 2008. 

OBJECTIVE: The objectives of this study were to assess HPV vaccination 

coverage rates in a rural Cretan area and to identify factors-beliefs that 

impacted the intention to receive the HPV vaccine. 

STUDY POPULATION AND METHODS: The women habitants aged 12-36 

years, of Agios Vasileios Municipality in Rethimno Perfecture, that could have 

been administered the vaccine free of charge, according to the National 

Vaccination Program recommendations, during the first decade of the 

vaccine approval . (1038 women) 
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Data was collected through an interviewer-administered questionnaire. The 

survey was designed to assess participants’ knowledge of the vaccine, status 

of their own uptake and the reasons of their unimmunization. 

RESULTS: The survey involved 1009 out of 1038 (97.2%) female inhabitants 

of the certain rural area. The majority of the participants were aware of the 

vaccine 1002/1009 (99.2%). Specifically, 560 (55.5%) were immunized 

against HPV according their age schedule, 422 (41.19%) were unimmunized 

and 27 (16.91%) were partially immunized as they had received less doses 

than scheduled. The main reasons for low vaccination coverage were 

concerns about vaccine safety (29.8%) negligence (13.8%) and cost barriers 

(32.7%). 

CONCLUSIONS: The coverage of the study population with the vaccine 

against HPV was comparable to other Greek and European relevant studies, 

lower to ideal.  Some of the findings of the present study may lead to 

implementation of new strategies by healthcare professionals, to increase 

awareness and acceptance of HPV vaccine among both providers and 

parents.  

Key words: HPV vaccine, rural, coverage 
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Συντομογραφίες - Abbreviations 

 

ΕΠΕ -Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 

ΠΟΥ- Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

WHO -World Health Organization 

HPV - Human Papilloma Virus 

CIN - Cervical Intraepithelial Neoplasia 

RRP- Recurrent Respiratory Papillomatosis 

CIN2+ - Cervical Intraepithelial Neoplasia grade 2 or worse 

GVAP - Global Vaccine Action Plan  

VAERS -Vaccine Adverse Event Reporting System  

FDA - Food and Drug Administration   

CDC - Centers for Disease Control and Prevention  
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Εισαγωγή- Γενικά για τον ιό HPV 

1.1 Ο  ιός των ανθρώπινων  θηλωμάτων (HPV-Human Papilloma virus)   

Οι  ιός των ανθρώπινων  θηλωμάτων (HPV-Human Papilloma virus)  είναι μικρός 

κυκλικός (διαμέτρου 55 nm), επιθηλιοτρόπος ιός, με δίκλωνο DNA και 

χαρακτηρίζεται από την απουσία φακέλου λιποπρωτεινών.  

Είναι μέλος της οικογένειας Papillomaviridae και συνδέεται με διάφορα 

νεοπλάσματα στους ανθρώπους.  

Ανήκει στην κατηγορία των ογκογόνων DNA ιών και αποτελεί αιτιολογικό  

παράγοντα του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας  (1), του καρκίνου του 

κόλπου, του πέους, του πρωκτού και του στοματοφάρυγγα. (2)  

Μορφολογικά πρόκειται για ένα εικοσάεδρο καψίδιο, που αποτελείται από 72 

καψομερή, τα οποία περιέχουν τουλάχιστον δύο πρωτεΐνες, τις L1 και L2. Κάθε 

καψομερές περιέχει ένα πενταμερές της κύριας καψιδιακής πρωτεΐνης, L1 14 και 

αρκετά αντίγραφα (12 περίπου ανά ιοσωμάτιο) της μικρότερης καψιδικής 

πρωτεΐνης L2 15. 

Ο διαχωρισμός και ταυτοποίηση του ιού ανθρώπινων θηλωμάτων περιγράφεται 

σαν τύπος και μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα τον ιστό του οργάνου που 

προσβάλλει (επιδερμικός ή βλεννογόνιος) και από την ικανότητα ογκογένεσης 

(π.χ. χαμηλού ή υψηλού κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου). (3) 

 Η  Διεθνής Επιτροπή Έρευνας για τον Καρκίνο έχει προσδιορίσει 12 υψηλού 

κινδύνου ογκογένεσης τύπους ΗPV που συνδέονται με εμφάνιση  καρκίνου 

στους ανθρώπους  (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) και 

επιπρόσθετα άλλους τύπους που δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς η ογκογόνος 

τους ικανότητα (68, 73). (4)   

Έχουν αναγνωρισθεί περισσότεροι από 200 τύποι HPV με βάση την DNA 

αλληλουχία τους. Τουλάχιστον 180 HPV γονότυποι είναι επαρκώς 

χαρακτηρισμένοι. Οι HPV προσβάλλουν τα βασικά επιθηλιακά κύτταρα του 

δέρματος και των βλεννογόνων και ταξινομούνται ως δερματικοί ή βλεννογόνιοι. 

Οι δερματικοί τύποι του HPV προσβάλλουν την επιδερμίδα των χεριών και των 

πελμάτων. Οι βλεννογόνιοι τύποι προσβάλουν τους βλεννογόνους της 
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στοματικής κοιλότητας, του λάρυγγα, της αναπνευστικής οδού και του επιθηλίου 

του πρωκτού και των γεννητικών οργάνων. (5) 

 

1.2 Λοίμωξη από HPV- Νόσηση 

H λοίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων αποτελεί τη συνηθέστερη 

ιογενή λοίμωξη του αναπαραγωγικού συστήματος και αφορά τόσο τους άνδρες 

όσο και τις γυναίκες. (6) 

Ο ιός HPV μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής δέρματος με δέρμα, μέσω 

βλεννογόνου ή μετά από επαφή με σωματικά υγρά. Η μετάδοση συσχετίζεται με  

πολλές μορφές σεξουαλικής επαφής (στοματικής, κολπικής, πρωκτικής με ή 

χωρίς διείσδυση).  

Λιγότερο συχνά μπορεί να συμβεί μέσω κάθετης μετάδοσης από τη μητέρα στο 

βρέφος κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας περιόδου. (2)  

 

Παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη από τον HPV είναι εναλλαγή πολλών 

ερωτικών συντρόφων, μη χρήση προφυλακτικών, έναρξη σεξουαλικής ζωής σε 

μικρή ηλικία, μη μονογαμική σεξουαλική σχέση του ερωτικού συντρόφου. (7)  

Συνήθως μια HPV λοίμωξη  είναι υποκλινική και συνεπώς το άτομο 

ασυμπτωματικό, δυνατόν να επέλθει αυτόματη ίαση μετά από περίοδο 1-2 

χρόνων. Άλλες φορές παραμένει ο ιός  μη ανιχνεύσιμος, σε αδρανή κατάσταση 

και να ενεργοποιείται  έτη  αργότερα.  Οι γυναίκες που έχουν μολυνθεί με έναν 

τύπο HPV μπορεί να μολυνθούν στη συνέχεια και με άλλους τύπους. (8)  

Η επίμονη μόλυνση με συγκεκριμένους τύπους HPV (συνηθέστερα HPV-16 και 

HPV-18) μπορεί να προκαλέσει νόσο και αφορά το 5-10% όλων γυναικών που 

έχουν μολυνθεί. Οι επίμονες μολύνσεις, εντός μηνών ή ετών, μπορεί να 

εξελιχθούν σε προκακρκινικές αλλοιώσεις του πλακώδους ή /και αδενικού 

κολπικού επιθηλίου, που ταξινομούνται ως τραχηλική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία 

(CIN 1-3). (9,10)  

Το διάστημα μεταξύ της λοίμωξης από HPV και της εξέλιξης στο διηθητικό 

καρκίνωμα είναι συνήθως 20 έτη ή και περισσότερο.  Υπάρχουν παράγοντες 

κινδύνου για εξέλιξη της λοίμωξης σε νεοπλασία. Τέτοιοι είναι η ανοσοκαταστολή 
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ή συνοσηρότητα (λοίμωξη HIV, έρπητα, χλαμύδια, γονοκοκκικές λοιμώξεις), 

πολυτοκία, έναρξη σεξουαλικής ζωής σε νεαρή ηλικία, δραστήρια σεξουαλική 

ζωή, κάπνισμα, χρήση αντισυλληπτικών δισκίων. (12-16)        

Η  μόλυνση από HPV σχετίζεται επίσης  με άλλες μορφές καρκίνου, (36% έως 

40% των καρκίνων του πέους, 40% των καρκίνων του κόλπου και 40% έως 51% 

των καρκίνων του αιδοίου), 90% έως 93% του πρωκτού, 12% έως 63% των 

καρκίνων του στοματοφάρυγγα. (17-20) 

Η μόλυνση με ορισμένους τύπους HPV χαμηλού κινδύνου ογκογένεσης προκαλεί 

πρωκτογεννητικά κονδυλώματα.  Το 90% και πάνω αυτών σχετίζονται με τους 

τύπους 6 και 11. Ο χρόνος μεταξύ της μόλυνσης με τους τύπους 6 ή 11 του HPV 

και η ανάπτυξη των  κονδυλωμάτων ποικίλλει από 11-12 μήνες στους άνδρες και 

5-6 μήνες στις γυναίκες. (21)   

Οι  HPV-6 και το HPV-11 μπορούν επίσης να προκαλέσουν υποτροπιάζουσα 

αναπνευστική θηλωμάτωση (RRP), Η αναπνευστική θηλωμάτωση μπορεί να 

προκληθεί από κάθετη μετάδοση του HPV από τη μητέρα περιγεννητικά και 

συνήθως παρουσιάζεται στην παιδική ηλικία και οριζόντια μετάδοση πιθανώς 

μέσω σεξουαλικής δραστηριότητας με εμφάνιση κατά τα πρώτα 20 έτη 

σεξουαλικής ζωής. (22)    

  

 1.3  Ανοσολογική απόκριση μετά από μόλυνση από HPV 

Ο  χρόνος από τη μόλυνση με HPV έως την ορομετατροπή είναι περίπου 8-12 

μήνες, ανάλογα με τον τύπο HPV και τον ξενιστή. Οι HPV μολύνσεις 

περιορίζονται στο επιθηλιακό στρώμα του βλεννογόνου και δεν προκαλούν 

έντονη ανοσοαπόκριση. (23)     

Μετά από φυσική μόλυνση, 70-80% των γυναικών  κάνουν ορομετατροπή, και τα 

ειδικά αντι- HPV αντισώματα που παράγονται κατευθύνονται έναντι της 

πρωτεΐνης L1 του ιού. Η αντισωματική απάντηση όμως αναπτύσσεται αργά κι 

έχει χαμηλή ένταση και τίτλο.  Ωστόσο, στους άνδρες υπάρχει μικρή ανταπόκριση 

στη μόλυνση από τον HPV, χαμηλός τίτλος αντισωμάτων κι ακόμη και μετά την 

ορομετατροπή, τα παραγόμενα αντισώματα δεν προστατεύουν. (24) 
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Δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα στοιχεία για το εάν η φυσική μόλυνση με τον 

HPV προκαλεί προστασία έναντι της επαναμόλυνσης με τον ίδιο ή άλλο τύπο του  

HPV, φαίνεται όμως ότι δεν παρέχεται ειδική ανοσοπροστασία από 

επαναμόλυνση με άλλους τύπους HPV (μηχανισμός διασταυρούμενης 

προστασίας). (25)     

 

1.4 Επιπολασμός  HPV λοιμώξεων  

Η παρουσία DNA του HPV σε δείγματα  τραχήλου μήτρας από γυναίκες με 

φυσιολογικά κυτταρολογικά ευρήματα εκτιμάται ότι είναι 11,7%  (95% διάστημα 

εμπιστοσύνης (CI) 11,6-11,7%), με βάση μια μετα-ανάλυση  των Bruni L et al. 

Ειδικά για τις ηλικίες <25 ετών υπήρξε εκτίμηση επιπολασμού στο 21.8% (95% 

CI: 21.3–22.3) με χαμηλότερο επιπολασμό στις μέσες και μεγαλύτερες ηλικίες. Οι 

τύποι HPV 16 και 18 είναι οι πιο συχνοί τύποι παγκοσμίως, με τον HPV-16 τον 

πιο κοινό τύπο σε όλες τις περιοχές. Οι τύποι HPV-18 και άλλοι τύποι υψηλού 

κινδύνου, όπως οι 31, 39, 51, 52, 56, 58 και 59, είχαν παρόμοιο επιπολασμό και 

συγκαταλέγονταν στους συνηθέστερους HPV τύπους υψηλού κινδύνου μετά τον 

HPV-16. (26)  

Στην Ελλάδα ο επιπολασμός των ογκογόνων τύπων HPV έχει υπολογιστεί ότι 

κυμαίνεται από 14,7 %  έως 43,9% σε γυναίκες με φυσιολογικά κυτταρολογικά 

ευρήματα, με συχνότερους τύπους τους HPV 16 και HPV 51. (27-30) 

Ο επιπολασμός της HPV-λοίμωξης καταγράφεται υψηλότερος, 46,6%, μεταξύ 

των εφήβων γυναικών ηλικίας 16−19 ετών. (31) 

Μια συστηματική ανασκόπηση του επιπολασμού HPV σε άνδρες ηλικίας> 18 

ετών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο επιπολασμός είναι μεγαλύτερος σε 

μεγαλύτερες ηλικίες σε σχέση με τις γυναίκες και μειώνεται ελαφρώς με την 

αύξηση της ηλικίας. Ο επιπολασμός του HPV κυμαίνεται από 1% έως 84% 

μεταξύ ανδρών χαμηλού κινδύνου και από 2% έως 93% μεταξύ ανδρών υψηλού 

κινδύνου (HIV-θετικοί άντρες, άνδρες που οι σύντροφοι έχουν λοίμωξη από τον 
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ιό HPV). Οι HIV-θετικοί άνδρες που έκαναν σεξουαλική επαφή με τους άνδρες 

εμφάνισαν μεγαλύτερα ποσοστά.  (32) 

 
1.5 Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας που σχετίζεται με τον HPV στις 

γυναίκες 

Παγκοσμίως  ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο τέταρτος συχνότερος 

καρκίνος μεταξύ των γυναικών. Το 2018  εκτιμάται ότι 569.847 γυναίκες 

διαγνώστηκαν με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και περισσότερο από το 50% 

των γυναικών  κατέληξε (311.365 θάνατοι) κυρίως  στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

(33) 

Οι τύποι HPV-16 και HPV-18  είναι υπεύθυνοι παγκοσμίως για το 71% των 

περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Ειδικότερα, 60,6% (95% CI: 

59,6-61,6) περιστατικών αποδίδονται στον HPV-16 και 10,2% (95% CI: 9,6-10,9) 

στον HPV-18.  Για τους υπόλοιπους τύπους HPV-31 είναι 3,7%, HPV-33 για 

3,8%, HPV-45 για 5,9%, HPV-52 για 2,8% και HPV-58 για 2,3% περιπτώσεις 

καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Οι τύποι HPV 16, 18, 45, 31, 33, 52 και 

58 αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% των καρκινωμάτων των πλακωδών 

κυττάρων που είναι θετικά για HPV DNA. (34)  

Τα ποσοστά θνησιμότητας ποικίλλουν μεταξύ των χωρών και κυμαίνονται από <2 

ανά 100.000 γυναίκες στις βιομηχανικές χώρες έως 28 ανά 100.000 σε ορισμένες 

αναπτυσσόμενες χώρες. (35)  
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 2.1 Πρωτογενής πρόληψη λοίμωξης HPV - εμβόλια κατά του HPV 

 

Το  2008, το βραβείο Nobel Ιατρικής απονεμήθηκε στον Harald zur Hausen  για 

την ανακάλυψη του ρόλου του ιού HPV  στην καρκινογένεση.Αυτό ήταν και η 

απαρχή της έρευνας και δημιουργίας των εμβολίων κατά τύπων του ιού HPV.  

Το εμβόλιο αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από το  Πανεπιστήμιο 

Queensland στην Αυστραλία. Oι ερευνητές Ian Frazer και Jian Zhou στο 

Πανεπιστήμιο του Queensland, έχουν αναγνωριστεί ως οι πρώτοι, βάσει του 

νόμου περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ, που εφεύραν την βάση του 

εμβολίου κατά του HPV, τα VLPs. (36)  

Παγκόσμια, έχουν λάβει άδεια και είναι διαθέσιμα  τρία  αντι-HPV εμβόλια, το 

δισθενές εμβόλιο (2vHPV, Cervarix), το τετραδύναμο εμβόλιο, (4vHPV,Gardasil)  

και το εννεαδύναμο εμβόλιο (9vHPV,Gardasil).  

Και τα τρία εμβόλια προστατεύουν από τους δύο υψηλού κινδύνου για 

ογκογένεση τύπους του  HPV, 16 και 18, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το 70% 

του συνόλου των καρκίνων τραχήλου της μήτρας και σχετίζονται επίσης με 

άλλους τύπους  καρκίνου, π.χ., πέους, κόλπου, αιδοίου, πρωκτού και 

στοματοφάρυγγα. (37)   

 

Τα 4vHPV και 9vHPV προστατεύουν επίσης από τους γονότυπους 6 και 11, τα 

οποία ευθύνονται για το 85% των κονδυλωμάτων των γεννητικών οργάνων. (38) 

 

Το 9vHPV επιπρόσθετα  προσφέρει προστασία έναντι πέντε υψηλού κινδύνου  

HPV γονότυπους, (31, 33, 45, 52 και 58), πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το 

εμβόλιο μπορεί να αποτρέψει το 80-90% των καρκίνων του τραχήλου της 

μήτρας. Με την ανάπτυξη αυτού του εμβολίου θεωρείται εφικτή η εξάλειψη της 

νόσου του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε εμβολιασμένες γυναίκες , ιδίως 

 2.Πρωτογενής πρόληψη λοίμωξης από τον ιό  HPV  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Queensland&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhhU37DCVqmCjmtMJexso2rq1s-61w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Queensland&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhhU37DCVqmCjmtMJexso2rq1s-61w
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στο πλαίσιο της συνέχισης προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου καρκίνου 

τραχήλου μήτρας . (39)  

 Εμπειρογνώμονες στον τομέα της έρευνας των λοιμώξεων HPV, αναφέρουν ότι 

οι μολύνσεις από HPV αυξάνονται  παγκόσμια, αλλά παραμένουν αισιόδοξοι 

προσβλέποντας στην αύξηση  αποδοχής του προφυλακτικού εμβολίου.  (40,41)  

 

2.2 Είδη εμβολίων-Aνοσογονικότητα-Συγκρίσεις 

 

Και τα τρία εμβόλια βασίζονται σε μη μολυσματικές ανασυνδυασμένες για κάθε 

τύπο πρωτεΐνες καψιδίου L1 που συναρμολογούνται με σωματίδια που μοιάζουν 

με τον ιό (Virus Like Particles) ως ανοσογόνα. Τα ανασυνδυασμένα καψίδια L1 

συναρμολογούνται σε συστοιχίες 72 πενταμερών έτσι ώστε να παρουσιάζουν μια 

εξωτερική επιφάνεια που μιμείται  τον ιό HPV και είναι αυτή η πολλαπλότητα 

τομέων L1 που προσδίδει στο αντιγόνο VLP σημαντική ανοσογονικότητα ακόμη 

και επί απουσίας ανοσοενισχυτικών.  (42,43)   

Τα εμβόλια διαφέρουν στη σύνθεση αντιγόνου και τα πρόσθετα. (44,45,46)  

 Το τετραδύναμο και εννεαδύναμο από τα κυκλοφορούντα εμβόλια παράγονται 

σε ζυμομύκητες και παρασκευάζονται με ενισχυτικό άμορφου 

υδροξυφωσφορικού θειικού αλουμινίου (AAHS), το οποίο έχει αυξημένη 

ικανότητα σύνδεσης με L1 VLPs σε σύγκριση με άλλα άλατα αλουμινίου.  (47) 

Το δισθενές εμβόλιο παράγεται σε κύτταρα εντόμων χρησιμοποιώντας ένα 

σύστημα φορέα έκφρασης βακουλοϊού και ανοσοενισχυμένο με AS04. (48)  

Άλλες διαφορές μεταξύ των εμβολίων περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση καθενός 

από τα L1 VLPs και την αναλογία αντιγόνου προς ανοσοενισχυτικό.  

Τα εμβόλια αρχικά εγκρίθηκαν με δοσολογικό σχήμα τριών δόσεων 

χορηγούμενων ενδομυϊκά (0, 1-2, 6 μήνες). 

Τα εγκεκριμένα εμβόλια HPV έχουν αποδείξει αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα 

στις κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙΙ σε  νεαρές γυναίκες που δεν είχαν μολυνθεί από 

HPV, παρέχοντας σχεδόν πλήρη προστασία κατά της λοιμώδους νόσου και του 
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τραχήλου της μήτρας που προκαλείται από τους τύπους HPV που στοχεύουν. 

(49-52)   

Αυτό επιτυγχάνεται με την επαγωγή ενός πολυκλωνικού αντι-L1 IgG, υψηλής 

συγγένειας με αποτέλεσμα την υψηλή  απόκριση αντισωμάτων στους τύπους 

HPV που περιλαμβάνονται στο εμβόλιο, και ουσιαστικά 100% ορομετατροπή σε 

όλους τους στοχευμένους τύπους HPV. τραχήλου της μήτρας που προκαλείται 

από τους τύπους HPV που στοχεύουν. (53,54)  

 Η ισχυρή ανοσογονικότητα των εμβολίων κατά του ΗΡV έρχεται σε αντίθεση με 

τις ανοσολογικές αποκρίσεις που παρατηρούνται μετά από φυσική μόλυνση, 

στην οποία η ορομετατροπή ανευρίσκεται μόνο σε ένα ποσοστό ατόμων που 

προσβλήθηκαν. τραχήλου της μήτρας που προκαλείται από τους τύπους HPV 

που στοχεύουν. (55)   

  Τα αντισώματα που δημιουργούνται κατά τη φυσική μόλυνση δεν εμφανίζονται  

σε υψηλές συγκεντρώσεις με συνέπεια να μην προστατεύουν από επακόλουθη 

μόλυνση. Η προστασία μπορεί να περιορίζεται σε άτομα με σχετικά υψηλά 

επίπεδα φυσικώς αποκτηθέντων αντισωμάτων. τραχήλου της μήτρας που 

προκαλείται από τους τύπους HPV που στοχεύουν. (56)   

Επίσης σε μελέτες έχει προκύψει ένας βαθμός αποτελεσματικότητας κατά 

ορισμένων τύπων που δεν συμπεριλαμβάνονται στα εμβόλια (δηλαδή 

διασταυρούμενης προστασίας) έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σε δοκιμές εμβολίων για 

HPV-31 και HPV-45. τραχήλου της μήτρας που προκαλείται από τους τύπους 

HPV που στοχεύουν. (57)   

 

2.3 Ανοσογονικότητα των προγραμμάτων μειωμένης δόσης 

Σε κλινικές μελέτες αξιολόγησης σχημάτων δύο δόσεων και του διαστήματος 

μεταξύ των δόσεων και για τα δύο εμβόλια, έδειξαν μη κατώτερες αντισωματικές 

αποκρίσεις σε κορίτσια ηλικίας κάτω των 15 ετών που έλαβαν δύο δόσεις, σε 

διάστημα έξι μηνών, σε σύγκριση με γυναίκες που έλαβαν τρεις δόσεις εμβολίου. 

τραχήλου της μήτρας που προκαλείται από τους τύπους HPV που στοχεύουν. 

(58,59)   
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Σε χορήγηση δύο δόσεων του δισθενούς εμβολίου με διαφορά 1 μήνα, 

ανιχνεύθηκαν  χαμηλότερα επίπεδα αντισωμάτων από δύο δόσεις σε διάστημα 6 

μηνών ή τρεις δόσεις, αλλά τα επίπεδα ήταν σταθερά στα τέσσερα  έτη 

παρακολούθησης. 

Αυξάνοντας το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο δόσεων του τετρασθενούς 

εμβολίου σε ένα έτος σε κορίτσια ηλικίας 11-13 ετών έχει επιδείξει παρόμοια 

επίπεδα αντισωμάτων HPV-16 και HPV-18 με αυτά που παρατηρήθηκαν σε 

χορήγηση τριών δόσεων εμβολίου  ένα έτος μετά τον εμβολιασμό. τραχήλου της 

μήτρας που προκαλείται από τους τύπους HPV που στοχεύουν. (60)  

Αυτά τα  συμπεράσματα οδήγησαν στις συστάσεις και την έγκριση του 

δοσολογικού σχήματος δυο δόσεων με μεσοδιάστημα μηνός για κορίτσια ηλικίας 

9-14 ετών. τραχήλου της μήτρας που προκαλείται από τους τύπους HPV που 

στοχεύουν. (61)  

 

2.4 Ασφάλεια -Ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων κατά του HPV 

 

Mετά την αδειοδότηση των εμβολίων, γίνεται επιτήρηση για την ασφάλεια τους, 

και την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών μέσω διαφόρων συστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Αναφοράς Ανεπιθύμητων Ενεργειών 

οφειλόμενα σε εμβόλιο (VAERS) και Τράπεζας Δεδομένων Ασφάλειας Εμβολίων 

(Vaccine Safety Datalink).  

Δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων σε μελέτες  πριν από την 

αδειoδότησή τους, κυρίως αναφέρονταν σε ανεπιθύμητες ενέργειες και σε μεγάλο 

ποσοστό αφορούσαν  τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της  ένεσης εντός 5 

ημερών από τον εμβολιασμό,  κυρίως πόνο (83,9%), οίδημα (25,4%) και 

ερύθημα (24,7%). 

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν αφορούσαν κεφαλαλγία στο 

28,2% και πυρετό σε λιγότερο από 5% των συμμετεχόντων της μελέτης. (62) 

Η κόπωση και η μυαλγία ήταν επίσης κοινά αναφερόμενα συμπτώματα, (63) 

παρόμοια σε ποσοστά  εμφάνισης για όλα τα κυκλοφορούμενα εμβόλια.  
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2.5  Αντενδείξεις εμβολιασμού 

Αντενδείξεις εμβολιασμού αφορούν άτομα με ιστορικό ευαισθησίας σε κάποιο 

από τα συστατικά του εμβολίου. (64) 

Επίσης, η εγκυμοσύνη αποτελεί εντένδειξη εμβολιασμού κατά του HPV. Οι 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του εμβολίου στη γονιμότητα δεν είναι γνωστές, 

αλλά δεν αναμένονται επιδράσεις. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν ενδείξεις  

ανεπιθύμητων συμβάντων σχετιζόμενων με το εμβόλιο κατά του HPV κατά την 

εγκυμοσύνη ή αμέσως μετά τη σύλληψη. (65)   

 Εάν διαπιστωθεί ότι μια γυναίκα είναι έγκυος κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού, 

η ολοκλήρωση του εμβολιαστικού σχήματος θα αναβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση 

της εγκυμοσύνης.  (66) 

 

2.6  Ένταξη εμβολίου κατά του HPV στο Εμβολιαστικό Πρόγραμμα της 

Ελλάδας 

Η Ελλάδα εισήγαγε τον εμβολιασμό κατά του HPV το 2008 στο Εθνικό 

Εμβολιαστικό Πρόγραμμα και ήταν δωρεάν για κορίτσια ηλικίας από 12 έως 26 

ετών. Η σύσταση εμβολιασμού είναι ο εμβολιασμός των κοριτσιών  ηλικίας 12-15, 

και στην πρώτη δεκαετία του εμβολίου δόθηκε η δυνατότητα δωρεάν 

εμβολιασμού γυναικών από 16 έως 26 ετών, κατόπιν αίτησης από παρόχους 

υπηρεσιών υγείας (παιδιάτρους, γυναικολόγους, γενικούς γιατρούς κλπ). (67) 
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3. Μελέτη εμβολιαστικής κάλυψης με το εμβόλιο κατά του HPV στο Δήμο   

Αγίου Βασιλείου Νομού Ρεθύμνου 

 

Στόχος Μελέτης 

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η αποτύπωση της εμβολιαστικής κάλυψης 

του πληθυσμού μελέτης με το εμβόλιο κατά του HPV, της γνώσης πρωτογενούς 

πρόληψης κατά του καρκίνου τραχήλου μήτρας και των λόγων που οδήγησαν σε 

μη αποδοχή ενδεχομένως του εμβολίου, στον πληθυσμό μελέτης.  

 

Πληθυσμός μελέτης 

Ο πληθυσμός της μελέτης ήταν όλες οι δημότισσες του Δήμου Αγίου Βασιλείου 

(Ν. Ρεθύμνου) που γεννήθηκαν από το 1982 μέχρι το 2006 και θα μπορούσαν να 

έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο κατά του HPV  δωρεάν, σύμφωνα με το Εθνικό 

Εμβολιαστικό Πρόγραμμα. Μετά από αναζήτηση στα δημοτολόγια, βρέθηκαν 

χίλιες  τριάντα οκτώ (1038) γυναίκες και κορίτσια, γεννημένες σε αυτή τη χρονική 

περίοδο  και εγγεγραμμένες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. 

. 

Μεθοδολογία μελέτης 

Λαμβάνοντας υπόψη τους ερευνητικούς στόχους, έγινε προσπάθεια επικοινωνίας 

με το σύνολο των κατοίκων των κοινοτήτων του Δήμου Αγίου Βασιλείου (κορίτσια 

και γυναίκες ηλικίας 12 έως 36 ετών, που θα είχαν δυνατότητα δωρεάν 

εμβολιασμού με το εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων, σύμφωνα 

με το Εθνικό Εμβολιαστικό Πρόγραμμα).  

Οι συμμετέχουσες αλλά και οι γονείς τους, (όταν επρόκειτο για ανήλικη 

συμμετέχουσα), ενημερώθηκαν για το είδος και τον σκοπό της μελέτης, 

προφορικά κι εγγράφως, επίσης για την δυνατότητά άρνησης συμμετοχής στη 

μελέτη καθ’ όλη τη διάρκεια της. 

 Όσες δέχτηκαν να συμμετέχουν υπέγραψαν έντυπο συναίνεσης. 

 Η εμπιστευτικότητα και η ανωνυμία των δεδομένων διατηρήθηκε σε όλη τη 

διάρκεια εκπόνησης της μελέτης.  
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Παρά το γεγονός ότι αρκούσε η αναφορά του εμβολιασμού για την καταγραφή 

του, ζητήθηκε σχετική τεκμηρίωση από Ατομικά Βιβλιάρια Υγείας και όπου δεν 

ήταν διαθέσιμα, έγινε και αναζήτηση στις καταγραφές των αρχείων  της τοπικής 

μονάδας Υγείας. 

 

Χρόνος μελέτης 

 Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν από την ερευνήτρια κατά το διάστημα 

20/7/2018 έως 30/9/2018. 

 

Ερωτηματολόγιο μελέτης  

 Για τους σκοπούς της μελέτης χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο 

συμπλήρωνε η ίδια η συμμετέχουσα ή με τη βοήθεια της ερευνήτριας. 

 Στο ερωτηματολόγιο η συμμετέχουσα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αρχικά του 

ονόματος ή το μικρό όνομα της και δεν ζητήθηκαν αναγνωρίσιμες ιδιωτικές 

πληροφορίες για να διασφαλιστεί το απόρρητο των προσωπικών της δεδομένων.   

 Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη μας περιελάμβανε  δύο 

ομάδες ερωτήσεων. 

  Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων αφορούσε δημογραφικά χαρακτηριστικά και 

περιλάμβανε μεταβλητές όπως η ηλικία, η κατοικία, το επίπεδο εκπαίδευσης των 

ίδιων και των γονέων τους και η οικογενειακή τους κατάσταση. 

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου ερευνάται η γνώση και η αποδοχή ή όχι 

του εμβολιασμού, ζητείται δε και ανάλυση των λόγων μη εμβολιασμού. Αυτοί 

χωρίστηκαν λόγους που αφορούσαν το ίδιο το εμβόλιο (ζητήματα ασφάλειας, 

αποτελεσματικότητας) και άλλους λόγους (συμπεριφορικούς, οικονομικούς, 

ιατρικούς κλπ). Επίσης, αναζητήθηκε η πηγή γνώσης της πρόληψης λοίμωξης 

HPV και ανιχνεύθηκε η πρόθεση εμβολιασμού της κόρης τους στο μέλλον. 

 

Ορισμοί 

   Οι συμμετέχουσες  που είχαν λάβει την πλήρη δοσολογία του εμβολιαστικού 

σχήματος κατά του  HPV σύμφωνα με το Εθνικό Εμβολιαστικό Πρόγραμμα 

ορίζονται ως «πλήρως εμβολιασμένες», όσες δεν ολοκλήρωσαν το ενδεδειγμένο 
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δοσολογικό σχήμα  εμβολιασμού κατά του HPV για την ηλικία τους «μερικώς 

εμβολιασμένες» και όσες δεν είχαν λάβει καμία δόση εμβολίου κατά του HPV 

«ανεμβολίαστες». 

 

Στατιστική ανάλυση 

 Για τις ανάγκες της στατιστικής επεξεργασίας, ο πληθυσμός της μελέτης 

χωρίστηκε σε ηλικιακές ομάδες συμπληρωμένης πενταετίας (συγκεκριμένα έγιναν 

έξι ομάδες 10-14 ετών, 15-19 ετών, 20-24 ετών, 25-29 ετών, 30-34 ετών και 35-

39 ετών). Για τις ανάγκες σύγκρισης με άλλες μελέτες, τα ποσοστά εμβολιαστικής 

κάλυψης παρατίθενται και ανά έτος γέννησης. (Πίνακας 1)  

 Οι διαφοροποιήσεις των συχνοτήτων και η συσχέτιση μεταξύ δύο διακριτών 

μεταβλητών υπολογίστηκαν με τον έλεγχο χ2. 

 Η στατιστική ανάλυση  έγινε με το SPSS v.25 της IBM και οι γραφικές 

αναπαραστάσεις έγιναν με το υπολογιστικό φύλλο Excel 2007 της Microsoft. 

 Σε όλους τους ελέγχους τέθηκε το p=0,05 ως επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας.  

 

Αποτελέσματα  

3.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 Από τις 1038  γυναίκες,  που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης  στη μελέτη, δεν 

κατέστη δυνατό να εντοπιστούν 13 και αρνήθηκαν να συμμετάσχουν 16. 

Ανευρέθηκαν και συμφώνησαν να συμμετέχουν οι 1009 (ποσοστό απόκρισης 

1009/1038; 97,2%). Η μέση ηλικία των γυναικών που συμμετείχαν 24,41 

χρόνια.(mean=24.41 +7.486, median=24) 

Για τις ανάγκες της στατιστικής ανάλυσης έγινε ταξινόμηση κατά ηλικιακές ομάδες 

σε συμπληρωμένες πενταετίες (διάγραμμα 1) 

Οι περισσότερες συμμετέχουσες (986 από τις 1009, 97,72%) ήταν Ελληνίδες και 

μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Από τις υπόλοιπες 23, 2 

ήταν Αλβανικής υπηκοότητας, 9 κατοικούσαν στο Ρέθυμνο, 7 στην Αθήνα και οι 

υπόλοιπες 5 ζούσαν σε άλλα μέρη της Ελλάδας.   
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Η εκπαίδευση του πατέρα των συμμετεχουσών στην μελέτη ήταν 21,2% 

πρωτοβάθμια, 72,1% δευτεροβάθμια και 6,7% τριτοβάθμια. 

Αντίστοιχα η εκπαίδευση της μητέρας ήταν 14,2% πρωτοβάθμια, 77,3% 

δευτεροβάθμια και 8,5% τριτοβάθμια.  

Η εκπαίδευση των ίδιων των συμμετεχουσών ήταν 0,5% πρωτοβάθμια, 56,8 

δευτεροβάθμια και 42,7% τριτοβάθμια.   

    

3.2 Εμβολιαστική κάλυψη με το εμβόλιο κατά του HPV 

 Συνολικά, από τις 1009 γυναίκες  του πληθυσμού μελέτης,  422 (41,19%)  ήταν 

ανεμβολίαστες,  27 (16,91%) μερικώς εμβολιασμένες  και 560 (55,5%)   

πλήρως εμβολιασμένες σύμφωνα με την ηλικία τους. (διάγραμμα 2) 

Στην ηλικιακή ομάδα 10-14 ετών βρέθηκαν εμβολιασμένες 112 από τις 124 

συμμετέχουσες, (ποσοστό 90,3%) και 12 ανεμβολίαστες (ποσοστό 9,7%). Από 

τις 193 συμμετέχουσες της ηλικιακής ομάδας 15-19 ετών, 163 ήταν 

εμβολιασμένες (84,5%), 23 μερικώς εμβολιασμένες (11,9%)  και 7 ανεμβολίαστες 

(3,6%). Στην ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών 139 συμμετέχουσες βρέθηκαν να έχουν 

εμβολιαστεί (71,7%),  4 να έχουν εμβολιαστεί μερικώς (2%)  και 51 να είναι 

ανεμβολίαστες (26,3%). Από τις 182 γυναίκες 25-29 ετών, πλήρως είχαν 

εμβολιαστεί οι  96 (52,7%), μερικώς οι 12 (6,6%) και καθόλου οι  74 (40,7%). Η 

ηλικιακή ομάδα 30-34 ετών αποτελούνταν από 211 γυναίκες εκ των οποίων 43 

ήταν εμβολιασμένες (20,4%), 3 ήταν μερικώς εμβολιασμένες (1,4%)  και 165 ήταν 

ανεμβολίαστες (78,2%). Τέλος στις 105 γυναίκες 35-39 ετών. 7 ήταν 

εμβολιασμένες (6,7%), 1 ήταν μερικώς εμβολιασμένη (1%)  και 97  

ανεμβολίαστες (92.4%).  

Τα παραπάνω απεικονίζονται σχηματικά στο διάγραμμα 3. 

Σε έλεγχο που έγινε για πιθανή συσχέτιση ηλικίας και εμβολιαστικής κάλυψης 

βρέθηκε σημαντική στατιστική σχέση (p<0.05, df=5, χ2=366,922).  

Όσο μικραίνει η ηλικία των συμμετεχουσών, διαπιστώνεται αύξηση των 

ποσοστών εμβολιασμού για HPV. 
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3.3 Χρόνος εμβολιασμού κατά του HPV 

Η καταγραφή του εμβολιασμού για τις ερωτώμενες βασίστηκε σε αυτοαναφορά, 

για την καταγραφή της ηλικίας εμβολιασμού όμως προηγήθηκε τεκμηρίωση μέσω 

ατομικού βιβλιαρίου υγείας και καταγραφών στα αρχεία του τοπικού Κέντρου 

Υγείας. Tεκμηρίωση υπήρξε στο 45,25% των εμβολιασμένων του πληθυσμού 

μελέτης. 

Οι ηλικίες εμβολιασμού που καταγράφηκαν κυρίως αφορούσαν τις γυναίκες που 

γεννήθηκαν από το 2001 έως το 2006 σε ποσοστό 86,1% (230/267) καθώς και 

άλλες ηλικίες σε ποσοστό 13,9% (37/267).  

 Στην πλειοψηφία τους οι εμβολιασμοί πραγματοποιήθηκαν στο 12ο έτος της 

ηλικίας (45.57%) και ακολουθούν το 13ο  (21,52%), το 11ο (11,81%) και το 14ο  

(11,81%). Μεγαλύτερες ηλικίες εμβολιασμού συνήθως αφορούν τις μεγαλύτερες 

γυναίκες που επωφελήθηκαν από τη ρύθμιση της πολιτείας για την δωρεάν 

χορήγηση του εμβολίου έως την ηλικία των 26 ετών.  (διάγραμμα 4) 

 

3.4 Τάση εμβολιαστικής κάλυψης κατά του HPV  

Η τάση της εμβολιαστικής κάλυψης κατά του HPV, στις δημότισσες Αγίου 

Βασιλείου Νομού Ρεθύμνου, στην πρώτη δεκαετία κυκλοφορίας του εμβολίου 

διαπιστώθηκε ότι είναι αυξητική. Μελετώντας τα ποσοστά εμβολιασμού του 

πληθυσμού μελέτης ανά  έτος γέννησης,  φαίνεται η αυξητική τάση αποδοχής του 

εμβολίου στον πληθυσμό μελέτης (από το 1,8% για τις γεννημένες το 1982, στο 

93% (95% CI, 1,70-2,02) για τις γεννημένες το 2006).  

Η γραφική αναπαράσταση αυτής της τάσης βρίσκεται στο διάγραμμα 5.  

Σε έλεγχους  συσχέτισης αποδοχής εμβολιασμού και εκπαίδευσης πατέρα και 

μητέρας, δεν διαπιστώθηκε  στατιστική σχέση (p>0.05, df=2, χ2=2,349 και 

p>0.05, df=2, χ2= 3,364 αντίστοιχα). 

 Σημαντική στατιστική σχέση όμως, διαπιστώθηκε στην αποδοχή εμβολιασμού 

και μόρφωσης της ίδιας της ερωτώμενης (p<0.05, df=2, χ2=6,512). Αυτό το 

εύρημα κρίθηκε σημαντικό για τις ηλικιακές ομάδες που ο εμβολιασμός έγινε μετά 

τα 18 έτη και συνεπάγονταν πρωτοβουλία της εμβολιαζόμενης.  
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3.5 Λόγοι μη εμβολιασμού κατά του HPV 

 Οι λόγοι μη εμβολιασμού κυρίως ήταν οικονομικοί λόγοι,  μια και κατά δήλωση 

τους ενημερώθηκαν αργά για το εμβόλιο και δεν το δικαιούνταν δωρεάν 

(135/413, 32,7%),  ανησυχία για την ασφάλεια του εμβολίου (123/413, 29,8%), 

παραδοχή προσωπικής αμέλειας (57/413, 13,8%),%), μη συναίνεση του γονέα 

(22/413, 5,3%) αμέσως μετά πεποίθηση ότι δεν τις αφορά το εμβόλιο (21/413, 

5,1%), πεποίθηση ότι δεν είναι αποτελεσματικό (20/413, 4,8%)  λόγοι ιατρικής 

αντένδειξης (16/413, 3,9%),   σύσταση από ειδικούς για μη εμβολιασμό (8/413, 

1,9%), δήλωση ότι είναι κατά των εμβολίων (8/413, 1,9%), φόβος της ένεσης 

(2/413, 0,5%). (διάγραμμα 6) . 

Σε έλεγχο που έγινε πιθανής συσχέτισης ηλικίας και λόγων μη εμβολιασμού 

διαπιστώθηκε στατιστικά  σημαντική σχέση (p<0.05, df=50, χ2=306,258). 

Από το  σχετικό διάγραμμα προκύπτει ότι στις μεγαλύτερες γυναίκες οι λόγοι μη 

εμβολιασμού ήταν κυρίως οικονομικοί και προσωπική αμέλεια, ενώ στις 

μικρότερες ηλικίες, κυριότεροι λόγοι ήταν μη συναίνεση του γονέα  λόγω  

ανησυχίας για την ασφάλεια/αποτελεσματικότητα του εμβολίου. (διάγραμμα 7)  

 

3.6 Γνώση του εμβολίου κατά του HPV 

Η πλειοψηφία 1002/1009 (99,3%) γνώριζε για την ύπαρξη του εμβολίου που 

προστατεύει από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.(διάγραμμα 8) 

Στην ερώτηση «Ποιος πρότεινε το εμβόλιο, από πού ενημερωθήκατε σχετικά με 

το εμβόλιο» απάντησαν οι 984 από τις 1009. 

Από το σύνολο των απαντήσεων αναφορικά με το ποιος πρότεινε τον 

εμβολιασμό ή από πού ενημερώθηκαν για το εμβόλιο, οι 459/984 (46,7%) είπαν 

από τον παιδίατρο, 277/984 (28,2%)  από τον γυναικολόγο, 40/984 (4%)  από 

άλλον επαγγελματία υγείας και 208/984 (21,1%) δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν από 

άλλη πηγή.(διάγραμμα 9)  

 Από τις 208 απαντήσεις που δήλωναν άλλη πηγή, οι 198 την ανέλυσαν. 

 Η άλλη πηγή όπου αναλύθηκε αφορούσε   163/198 (82,3%) τα ΜΜΕ/διαδίκτυο, 

11/198 (5,6%) ανέφερε ως πηγή ενημέρωσης το συγγενικό περιβάλλον, 22/198 
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(11,1%) το φιλικό περιβάλλον, και τέλος, 2/198 (1%) δήλωσαν ότι δεν θυμούνται 

από πού ενημερώθηκαν. (διάγραμμα 10) 

 Επίσης σε έλεγχο που έγινε πιθανής συσχέτισης κατάστασης εμβολιασμού και 

ποιος πρότεινε το εμβόλιο, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική σχέση (p<0.05, 

df=4, χ2=368,386). Πράγματι, η συντριπτική πλειοψηφία των εμβολιασμένων 

γυναικών της μελέτης, 96,6% (541/560), εμβολιάστηκαν μετά από σύσταση 

ιατρού ή επαγγελματία υγείας ενώ το 3,4% αναφέρει εμβολιασμό κατόπιν 

ενημέρωσης από άλλη πηγή και 8/10 εμβολιασμένες έφηβες εμβολιάστηκαν μέσα 

από την δημόσια δομή παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της περιοχής.  

 

3.7 Πρόθεση εμβολιασμού κόρης 

 

Στην ερώτηση αν θα εμβολίαζαν οι συμμετέχουσες την κόρη τους οι απαντήσεις 

ήταν «ναι» στο 74,8%, «όχι» στο 7,4% και «δεν ξέρω» στο 17,7%. (διάγραμμα 

11) 

   

Στον έλεγχο ανεξαρτησίας που έγινε μεταξύ της πρόθεσης εμβολιασμού κόρης 

και κατάστασης εμβολιασμού της ερωτώμενης διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση (p<0.05, df=4, χ2=207,144).  (διάγραμμα 12) 
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Έχουν περάσει ήδη δέκα χρόνια από την ένταξη των εμβολίων κατά του HPV  

στο Εθνικό Εμβολιαστικό Πρόγραμμα της Ελλάδας. 

Εκτός της δεκαετούς χρήσης των εμβολίων αυτών στην χώρα μας, έχουν γίνει  

πολλές μελέτες ασφάλειας κι αποτελεσματικότητας  κι έχουν δημοσιευτεί τα 

θετικά τους αποτελέσματα.  

Παρά την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα κι ασφάλεια των εμβολίων αυτών, 

η καταγεγραμμένη εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού στον οποίο 

απευθύνονται, σύμφωνα με πολλές μελέτες, δεν κρίνεται ικανοποιητική.  

Θέλοντας λοιπόν να αποτυπωθεί η εμβολιαστική κάλυψη  του πληθυσμού, για 

τον οποίο προορίζονται αυτά τα εμβόλια στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Νομού 

Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκε η παρούσα μελέτη. Απώτερο όφελος της μελέτης 

και μελλοντικός στόχος, είναι να σχεδιαστούν παρεμβάσεις, ώστε να  

διασφαλιστεί ότι όλοι οι έφηβοι για τους οποίους συνιστώνται εμβόλια κατά του 

HPV,  λαμβάνουν τον εμβολιασμό.  

Από τα αποτελέσματα της μελέτης προέκυψαν τα ποσοστά εμβολιαστικής 

κάλυψης συνολικά για τον πληθυσμό του Δήμου Αγίου Βασιλείου, αλλά κι 

επιμέρους για τις ηλικιακές ομάδες.  Όσο ανεβαίνει η ηλικία του πληθυσμού 

μελέτης, τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης φθίνουν συνεχώς. 

Επίσης καταγράφηκε η αυξητική τάση του ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης με 

το εμβόλιο κατά του HPV από την εισαγωγή του εμβολίου στο ΕΠΕ έως σήμερα. 

Συγκεκριμένα ,το πολύ χαμηλό ποσοστό 1,8 % εμβολιαστικής κάλυψης που 

καταγράφηκε στον πληθυσμό της μελέτης που γεννήθηκε  το 1982  εξηγείται 

ίσως από το γεγονός ότι αυτές οι γυναίκες έπρεπε να ενημερωθούν και να 

εμβολιαστούν με το εμβόλιο αυτό, μέσα σε ένα χρόνο αφού μετά δεν θα το 

δικαιούνταν δωρεάν. Τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης αυξάνονται με την 

πάροδο των ετών, ίσως συνέπεια της γνώσης και αποδοχής του εμβολιασμού 

από όλο και περισσότερα άτομα και  της θετικής στάσης των επαγγελματιών 

υγείας του νομού, και φτάνει στο 91,1%,  γι αυτές που γεννήθηκαν το 2006.  

Σε αντίστοιχες μελέτες με αυτήν, στην Ελλάδα, φαίνεται αυτή η αυξητική τάση 

αποδοχής του εμβολίου, ξεκινώντας από τις πρώτες μελέτες που κυρίως 
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ανίχνευαν πρόθεση εμβολιασμού και κατέγραφαν μικρή κάλυψη (5,3%)(71) και 

στην συνέχεια άλλες που τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης ήταν αυξημένα 

(44,3%). (73) 

Για την προαγωγή της συζήτησης θα γίνει αναφορά και προσπάθεια σύγκρισης 

αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης με αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων 

μελετών από τον Ελλαδικό και διεθνή χώρο, στις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες 

κατά τον χρόνο των μελετών, έχοντας κατά νου ότι η αποτύπωση εμβολιαστικής 

κάλυψης του πληθυσμού μελέτης  έγινε το 2018, και η αναγωγή αποτελεσμάτων 

σε παρελθόν έτος δεν είναι δόκιμη και δεν προσδίδει ακριβές αποτέλεσμα. 

 Οι Bakogianni et al, 2010, σε μελέτη που πραγματοποίησαν σε φοιτήτριες της 

Δυτικής Ελλάδας 18-25 ετών, κατέγραψαν κάλυψη με το εμβόλιο 10,47% (n= 

573), δύο χρόνια μετά την ένταξη του εμβολίου στο Εθνικό Εμβολιαστικό 

Πρόγραμμα. Ως ανασταλτικός παράγοντας εμβολιασμού καταγράφηκε η 

ανησυχία για την ασφάλεια του εμβολίου σε ποσοστό 43,86%.(68) 

 Στην παρούσα μελέτη στον πληθυσμό Αγίου Βασιλείου, το ποσοστό 

εμβολιαστικής κάλυψης του αντίστοιχου πληθυσμού, καταγράφεται υπερδιπλάσιο 

(36,4%). Το αντίστοιχο ποσοστό  μη εμβολιασμού, λόγω ανησυχίας αναφορικά 

με την  ασφάλεια του εμβολίου,  καταγράφηκε 33%. 

 Ένα χρόνο μετά, σε άλλη μελέτη (69) που έγινε σε μαθητές Γ’ Λυκείου σχολείων 

της Αθήνας, (n=302), καταγράφεται ότι μόνο το 2,6 % έχει εμβολιαστεί. Στην 

αντίστοιχο ηλικιακά πληθυσμό (25 ετών) της παρούσας μελέτης, καταγράφεται 

εμβολιαστική κάλυψη 58,8%, δεν γνωρίζουμε όμως πότε εμβολιάστηκαν κι 

ενδεχομένως να ήταν μετά τα 18 έτη. Αντίστοιχα δεν είναι συγκρίσιμα τα  

ποσοστά γνώσης του εμβολίου στη  μελέτη αυτή (25,5%) αφού η παρούσα 

μελέτη καταγράφει την γνώση του εμβολίου δέκα χρόνια μετά την ένταξη στο 

ΕΠΕ και η γνώση του εμβολίου εμφανίζεται καθολική.  

Στη  μελέτη  των Tsakiroglou et al,2011,(70) όπου πληθυσμός μελέτης ήταν 

γυναίκες  όλων των ηλικιών, το ποσοστό γυναικών που απάντησαν ηλικίας  16-

28 ετών και θα μπορούσαν να έχουν εμβολιαστεί σύμφωνα με το ΕΠΕ, ανέφεραν 

εμβολιασμό σε ποσοστό 11%, ενώ 23%, δήλωσε πρόθεση εμβολιασμού στο 
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προσεχές εξάμηνο. Στον αντίστοιχο πληθυσμό της παρούσας μελέτης (23-35 

ετών) καταγράφεται ποσοστό  εμβολιαστικής κάλυψης 36,8%. 

Σε αντίστοιχη μελέτη ,το 2013, (71)  αναφέρεται ποσοστό κάλυψης 5,3 % στον 

πληθυσμό της μελέτης (μαθήτριες Γυμνασίου –Λυκείου νομού Ευρυτανίας 

n=189), ενώ στην αντίστοιχη καταγραφή της ίδιας ηλικιακής ομάδας του 

πληθυσμού Αγίου Βασιλείου (17-23 ετών), καταγράφεται ποσοστό εμβολιαστικής 

κάλυψης 78,2%. 

Την ίδια χρονιά σε μελέτη της Donadiki et al,2013, σε φοιτήτριες τριτοβάθμιας  

εκπαίδευσης (n=3153), καταγράφηκε ποσοστό κάλυψης με το συγκεκριμένο 

εμβόλιο 25,82% (72) . Τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης στον αντίστοιχο 

ηλικιακά πληθυσμό Αγίου Βασιλείου  καταγράφονται 36,5%.  

Συγκριτικά, το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης της συγκεκριμένης ηλικιακής 

ομάδας στο Δήμο Αγίου Βασιλείου είναι μικρότερο του ποσοστού εμβολιαστικής 

κάλυψης που καταγράφηκε  σε  φοιτήτριες και σπουδάστριες Επιστημών Υγείας 

στην Πάτρα (n=835), στην μελέτη  των  Papagiannis et al, 2013. (73)   Στην 

προαναφερθείσα μελέτη  καταγράφηκε ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης 44,3% .  

Ένα χρόνο αργότερα, σε άλλη  μελέτη (74),  καταγράφεται ποσοστό 

εμβολιαστικής κάλυψης 33,1% % σε σπουδάστριες και φοιτήτριες 17-24 ετών 

(n=1210),  όταν στον αντίστοιχο πληθυσμό του Αγίου Βασιλείου (21-28 ετών 

σήμερα) καταγράφεται ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης 64,1%.  

 Στην ίδια μελέτη, (74) καταγράφεται υψηλό ποσοστό γνώσης του εμβολίου πάνω 

από 95% όπως και στην παρούσα μελέτη,  ενώ επίσης  το ποσοστό ανησυχίας 

για την ασφάλεια του εμβολίου καταγράφεται υψηλότερο έναντι του ποσοστού 

στον αντίστοιχο ηλικιακά πληθυσμό της παρούσας μελέτης (52,2% έναντι 

41,5%).(74) 

Σε μελέτη σε φοιτήτριες του ΤΕΙ Αθήνας το  2015, (75)  καταγράφεται ποσοστό 

εμβολιαστικής κάλυψης 11,3% (n=714, 18-25 ετών). To ποσοστό εμβολιαστικής 

κάλυψης της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας στην παρούσα μελέτη (21-28 ετών 

σήμερα) είναι 64, 1%.  
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Σύμφωνα με άλλη διαχρονική μελέτη το 2016, (76)  υπήρξε  αύξηση στην 

αποδοχή του εμβολίου κατά τα έτη 2008 έως 2011 από το  3,2% στο 17,1%. 

Στην ίδια μελέτη αναφέρεται ότι, μετά την οικονομική κρίση και την απώλεια 

ασφαλιστικής κάλυψης για πολλούς στην χώρα παρατηρήθηκε μείωση 

εμβολιασμών ώστε να καταγράφονταιι ποσοστά κάλυψης το 2013, 9,2% και το 

2014, 11,55%. 

Αντίθετα στην μελέτη στον πληθυσμό Αγίου Βασιλείου καταγράφεται μια πτώση 

των ποσοστών εμβολιαστικής κάλυψης από το 85,4% στο 64,7% κατά τα έτη 

2008-2010 αλλά κατόπιν καταγράφεται σταδιακή αύξηση αποδοχής του 

εμβολίου.   

Μεταγενέστερη μελέτη, των Jelastopulu et al, 2016, (77) καταγράφει ποσοστό 

κάλυψης 29,6% σε πληθυσμό σπουδαστριών της Πάτρας (n=500)  όταν στον 

αντίστοιχο ηλικιακά πληθυσμό του Αγίου Βασιλείου, καταγράφεται ποσοστό 

εμβολιασμένων 75,2 %. 

Αντίστοιχα ποσοστά εμβολιασμένων κατά του HPV, προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών φοιτητριών του Πανεπιστημίου Πατρών (30,9%) αναφέρονται και 

στην μελέτη της Παλούμπη Β., 2017, (n=405).  (78)  

Και σε σύγκριση με τα ποσοστά, που αναφέρονται  στην μελέτη των Anagnostou 

et al, 2017, σε μαθήτριες Λυκείων της Θεσσαλονίκης (37%) (n=268) τα 

αντίστοιχα ποσοστά κάλυψης του πληθυσμού της παρούσας μελέτης, είναι 

83,5%. (79) 

Ενδιαφέρον εύρημα και συγκρίσιμο, αποτελεί  το γεγονός ότι σε πρόσφατη 

μελέτη των Ζήση και Ηλιοπούλου,2018, (80) καταγράφεται γνώση ύπαρξης 

προφυλακτικού εμβολίου κατά του HPV σε ποσοστό μόλις 22% σε νέους της 

Αθήνας και 60% σε νέους της επαρχίας. (n=100). Αντίθετα, το ποσοστό  γνώσης 

ύπαρξης προφυλακτικού εμβολίου κατά του HPV, της αντίστοιχης ηλικιακής 

ομάδας στην παρούσα μελέτη ήταν 100%. 

Τα υψηλά ποσοστά  εμβολιαστικής κάλυψης στον πληθυσμό της μελέτης, 

πιθανόν μπορούν να ερμηνευτούν,  υπό το πρίσμα της συνεχούς και 

συστηματικής προσπάθειας, από τους επαγγελματίες υγείας της τοπικής 

δημόσιας δομής Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΚΥ Σπηλίου), για 
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την ενημέρωση των πολιτών και την ενίσχυση των εμβολιασμών, από την ημέρα 

ίδρυσης του, το 1986. Το Κ.Υ. Σπηλίου συστηματικά εκπονεί προγράμματα 

προαγωγής υγείας κι ενημέρωσης του πληθυσμού με επισκέψεις στην κοινότητα, 

και στα σχολεία των επαγγελματιών υγείας που το στελεχώνουν. Η συνέχεια και 

συνέπεια αυτών των δράσεων της  τοπικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

απέδωσε καρπούς. Ξεκινώντας από τους παιδικούς εμβολιασμούς, με τον έλεγχο 

των εμβολιασμών σε κάθε ευκαιρία και  μέσω των ΑΔΥΜ επίσκεψη στα σχολεία 

της περιοχής για υπενθύμιση κι ενημέρωση για τα εμβόλια, αποστολή 

σημειωμάτων στην οικογένεια ενίοτε και τηλεφωνική επικοινωνία έχουν επιτευχθεί 

υψηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης. Την σκυτάλη μετά παραλαμβάνουν οι 

γενικοί ιατροί για την συνέχιση της δράσης στους νέους ενήλικες και στις 

πληθυσμιακές ομάδες με ένδειξη εμβολιασμού. 

 

Στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που έχουν εφαρμόσει τον 

εμβολιασμό κατά του HPV  τα ποσοστά εμβολιασμού ποικίλλουν ανά χώρα. (81) 

Σε έρευνα των  Héquet  et al, 2018 , (82) στην Γαλλία η εμβολιαστική κάλυψη 

των κοριτσιών γεννημένων από το 1996 έως το 1999 ήταν 18,7%. Το αντίστοιχο  

ποσοστό στην παρούσα μελέτη, στα κορίτσια γεννημένα αυτά τα έτη στο Δήμου 

Αγίου Βασιλείου είναι 76,6%.  

Στην Ιταλία, σε άλλη έρευνα το 2018, (83)  καταγράφεται ποσοστό πλήρους 

εμβολιαστικής κάλυψης κατά του  HPV 59,5%, 58,7% και 62,1% για τις 

γεννημένες τα έτη  1997, 1998, και 1999 αντίστοιχα. Τα  ποσοστά της παρούσας 

μελέτης  για τις γεννημένες τα έτη αυτά καταγράφονται λίγο υψηλότερα, 79,2%, 

64,7% και 77,3% αντίστοιχα. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Ιρλανδία, Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία)  το ποσοστό των 

πλήρως εμβολιασμένων έναντι του HPV κοριτσιών που γεννήθηκαν το 2002-

2003 είναι 85,7%, ενώ  το ποσοστό των εμβολιασμένων  κοριτσιών  που 

γεννήθηκαν αντίστοιχα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου υπολογίστηκε να είναι 

αντίστοιχο 86,7%. (84) 
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Στην Αυστραλία που υπήρξε πρωτοπόρος στον εμβολιασμό κατά του HPV, η 

κάλυψη των κοριτσιών που γεννήθηκαν το 2001 είναι  78,6%, (85) ενώ στην 

μελέτη στο πληθυσμό του δήμου Αγίου Βασιλείου, το ποσοστό των 

εμβολιασμένων κοριτσιών κατά του HPV που γεννήθηκαν το 2001 είναι 89,47%.  

Στην Αμερική σε κορίτσια γεννημένα από το 1999-2003 το ποσοστό πλήρους 

εμβολιασμού ήταν  55%  ενώ το αντίστοιχο στον πληθυσμό της παρούσας  

μελέτης είναι 84,88%. (86)  

Η σύγκριση των δεδομένων της μελέτης μας με δεδομένα από άλλες μελέτες της 

χώρας μας, ανέδειξε ότι ο πληθυσμός του Δήμου Αγίου Βασιλείου έχει 

υψηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης με τα εμβόλια κατά του HPV από 

αυτά των προηγούμενων μελετών από άλλα μέρη της Ελλάδας, γεγονός ίσως 

που οφείλεται στην εξοικείωση και εμπιστοσύνη, που δείχνει ο κόσμος στο ίδιο το 

εμβόλιο, μετά την δεκαετή κυκλοφορία στην χώρα μας. Εφάμιλλα ή και 

μεγαλύτερα αντίστοιχων πληθυσμών, ανεπτυγμένων και πλουσιότερων κρατών 

της Ευρώπης και του κόσμου, αναδείχτηκαν επίσης τα ποσοστά εμβολιαστικής 

κάλυψης του πληθυσμού μελέτης, γεγονός που ίσως οφείλεται στην συστηματική 

ενημέρωση και σύσταση του εμβολίου από τους επαγγελματίες υγείας της 

περιοχής. 

Στην πλειοψηφία οι γυναίκες της μελέτης εμβολιάστηκαν κατόπιν σύστασης 

ιατρού ή επαγγελματία υγείας σε ποσοστό 96,6%.  

Έχει βρεθεί ότι η σύσταση του εμβολίου από ιατρό ή επαγγελματία υγείας είναι 

καθοριστικός παράγοντας στην αποδοχή του εμβολίου. (87)  Η δεξιότητα 

επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τα εμβόλια έχει βρεθεί ότι 

μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της εφαρμογής του εμβολίου έως ότου 

επιτευχθεί ο στόχος του καθολικού εμβολιασμού. (88) 

 

 

 

 

 



Vaccines and Prevention of  Infectious Diseases in Childhood and Adolescence 

School of Medicine – University of Crete 

 
 

31 
 

Πλεονεκτήματα -  μειονεκτήματα μελέτης 

 

Αυτή είναι η πρώτη συστηματική καταγραφή της εμβολιαστικής κάλυψης με το 

εμβόλιο κατά του HPV στον γυναικείο πληθυσμό ηλικίας 12 έως 36 ετών του 

Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου,. 

Τα υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης του πληθυσμού μελέτης, αποτελούν ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα της μελέτης, αφού πήραμε απαντήσεις από τις 

1009/1038 γυναίκες,( ποσοστό ανταπόκρισης 97,2%). 

Τα ευρήματά της μελέτης παρέχουν συγκεντρωμένη την πρόσληψη εμβολίου 

κατά  του HPV στο σύνολο σχεδόν του πληθυσμού μελέτης, υποδεικνύοντας 

συνολική πρόσληψη 55,5%, κατά την πρώτη δεκαετία κυκλοφορίας του εμβολίου 

στη χώρα. 

 

 Περιορισμός της μελέτης ήταν ότι η καταγραφή των εμβολιασμών των γυναικών,  

βασίστηκε σε αυτοαναφορά, ενώ σχετική τεκμηρίωση (από Ατομικά Βιβλιάρια 

Υγείας κυρίως, αλλά και καταγραφές στα μητρώα του τοπικού Κέντρου Υγείας) 

υπήρξε στο 45,25% του συνόλου των εμβολιασμένων του πληθυσμού μελέτης 

και 100% των γεννημένων τα έτη 2001-2006. 

  

Μέλλον – Ορίζοντες – Προοπτικές 

 

Η παρούσα μελέτη ανέδειξε την υψηλή εμβολιαστική κάλυψη για το εμβόλιο κατά 

του HPV μέσα από το δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας κυρίως. Η 

εμβολιαστική κάλυψη των κοριτσιών του Δήμου Αγίου Βασιλείου, τις οποίες 

αφορά το συγκεκριμένο εμβόλιο καταγράφεται σε πολύ υψηλά ποσοστά (91,1%) 

και θα είναι δύσκολο να ανέλθει περαιτέρω. Πιθανές παρεμβάσεις που θα 

μπορούσαν να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την εμβολιαστική 

κάλυψη, περιλαμβάνουν την τηλεφωνική επικοινωνία με τις οικογένειες των 

ανεμβολίαστων εφήβων καθώς και συζητήσεις με τις οικογένειες και τους ίδιους, 

προκειμένου να διευκρινισθεί ο λόγος μη εμβολιασμού αλλά και να εξασφαλιστεί 

η έγκυρη ενημέρωση για τον εμβολιασμό.(89)  



Vaccines and Prevention of  Infectious Diseases in Childhood and Adolescence 

School of Medicine – University of Crete 

 
 

32 
 

Με βάση την παρούσα μελέτη και θέτοντας στόχο την συστηματική 

παρακολούθηση των εμβολιασμών κατά του HPV, έτσι ώστε στις επερχόμενες 

γενιές να επιτευχθεί πλήρης κάλυψη, απαιτείται η αυξημένη επαγρύπνηση των 

επαγγελματιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή, η εκπαίδευση και 

ευαισθητοποίηση γονέων και παιδιών για τη σημασία των εμβολιασμού στην 

πρόληψη του καρκίνου και την απενοχοποίηση του σε σχέση με την σεξουαλική 

συμπεριφορά των εφήβων.  

Επίσης, ενδιαφέρον θα έχει, να μελετηθεί η εμβολιαστική κάλυψη σε άλλες 

περιοχές της ζώνης ευθύνης του Κ. Υ. Σπηλίου όπου πιθανά, οι παρεμβάσεις 

των επαγγελματιών υγείας του ΚΥ να είναι λιγότερο συστηματική.  

Επιπρόσθετα, η σύγκριση των δεδομένων της μελέτης μας, με δεδομένα από 

άλλες περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά αλλά στον ίδιο χρόνο, θα μπορούσε 

να δώσει πληροφορίες για τα εργαλεία και τις στρατηγικές που οδηγούν σε 

αποδοχή του εμβολίου και αποτελεσματικό εμβολιασμό /έτσι ώστε τα εργαλεία 

αυτά να εφαρμοστούν και στις άλλες περιοχές. 

 Τέλος, αφού ο στόχος του εμβολιασμού είναι η μείωση του καρκίνου του 

τραχήλου της μήτρας, η διαχρονική παρακολούθηση του πληθυσμού της μελέτης 

με τον προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου τραχήλου μήτρας μέσα από την 

δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Υγείας θα μπορούσε να δώσει πολύτιμες 

πληροφορίες σχετικά με την επίπτωση προκαρκινικών και καρκινικών βλαβών 

στον εμβολιασθέντα σε σύγκριση με τον μη εμβολιασθέντα πληθυσμό. 

 

  Συμπέρασμα - Κύρια ευρήματα 

 

Στην έρευνα αυτή, που έγινε στον γυναικείο πληθυσμό ηλικίας 12-36 ετών του 

Δήμου Αγίου Βασιλείου Νομού Ρεθύμνης, δέκα χρόνια μετά την ένταξη του 

εμβολίου στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, καταγράφηκε συγκεντρωτικά η 

εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού που αφορά. Το ποσοστό συνολικά είναι 

55,5% (95% CI, 52,4 - 58,6)  στον πληθυσμό μελέτης, αν δούμε όμως την 

αύξηση στην εμβολιαστική κάλυψη ανά έτος γέννησης, διαπιστώνεται συνεχής 
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αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης καταλήγοντας στο 91,1%  για τις γεννημένες 

το 2006.  

Η σύγκριση των δεδομένων της μελέτης μας με δεδομένα από άλλες μελέτες της 

χώρας μας, ανέδειξε ότι ο πληθυσμός του Δήμου Αγίου Βασιλείου έχει 

υψηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης με τα εμβόλια κατά του HPV από 

αυτά των προηγούμενων μελετών από άλλα μέρη της Ελλάδας, γεγονός ίσως 

που οφείλεται στην εξοικείωση και εμπιστοσύνη, που δείχνει ο κόσμος στο ίδιο το 

εμβόλιο, μετά την δεκαετή κυκλοφορία στην χώρα μας. Εφάμιλλα ή και 

μεγαλύτερα αντίστοιχων πληθυσμών, ανεπτυγμένων και πλουσιότερων κρατών 

της Ευρώπης και του Κόσμου, αναδείχτηκαν επίσης τα ποσοστά εμβολιαστικής 

κάλυψης του πληθυσμού μελέτης, γεγονός που ίσως οφείλεται στην συστηματική 

επικοινωνία του εμβολίου από τους επαγγελματίες υγείας της περιοχής. 

 

  

 Χρηματοδότηση- Εγκρίσεις- Συμβολή άλλων 

Η παρούσα μελέτη χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους. 

H μελέτη έλαβε έγκριση από το τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

Ευχαριστώ  το Κέντρο Υγείας Σπηλίου  για την διευκόλυνση και την στήριξη που 

παρείχε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Ηλικία 

Κατάσταση Εμβολιασμού 

Σύνολο 

  

Ανεμβολίαστη 
Μερικώς 

Εμβολιασμένη 
Πλήρως 

Εμβολιασμένη 
Ποσοστό 
εμβολιασμένων 

  12 4 0 41 45 91,1 

13 3 0 36 39 92,3 

14 5 0 35 40 87,5 

15 4 0 29 33 87,9 

16 4 1 30 35 85,7 

17 3 1 34 38 89,5 

18 6 1 36 43 83,7 

19 6 4 34 44 77,3 

20 10 2 22 34 64,7 

21 9 1 38 48 79,2 

22 5 1 35 41 85,4 

23 12 0 21 33 63,6 

24 15 0 23 38 60,5 

25 10 4 20 34 58,8 

26 12 0 29 41 70,7 

27 11 7 17 35 48,6 

28 20 1 18 39 46,2 

29 21 0 12 33 36,4 

30 22 0 11 33 33,3 

31 24 1 8 33 24,2 

32 34 1 3 38 7,9 

33 40 1 13 54 24,1 

34 45 0 8 53 15,1 

35 42 1 6 49 12,2 

36 55 0 1 56 1,8 

Σύνολο 422 27 560 1009 55,5 

 

Πίνακας 1. Κατάσταση εμβολιασμού με το εμβόλιο κατά του HPV στον 

πληθυσμό μελέτης ανά έτος γέννησης 
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Διάγραμμα 1. Ηλικιακή κατανομή πληθυσμού μελέτης. (n=1009, mean=24.41, 

median=24, ± 7.486) 
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Διάγραμμα 2. Εμβολιαστική κάλυψη με το εμβόλιο κατά του HPV στον πληθυσμό του 
δήμου Αγίου Βασιλείου Νομού Ρεθύμνου κατά τα έτη 2008-2018. 
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Διάγραμμα 3. Εμβολιαστική κάλυψη με το εμβόλιο κατά του HPVκατά τα έτη 2008-2018, 
ανά ηλικιακή ομάδα στον πληθυσμό του δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου. 
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Διάγραμμα 4..  Ηλικία εμβολιασμού κατά του HPV κατά τα έτη 2008-2018, στον 
πληθυσμό του δήμου Αγίου Βασιλείου Νομού Ρεθύμνου. (κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης) 
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Διάγραμμα 5.Τάση αποδοχής εμβολιασμού κατά του HPV ανά έτος γέννησης, κατά τα 
έτη 2008-2018  στο δήμο Αγίου Βασιλείου Νομού Ρεθύμνου. 
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Διάγραμμα 6. Λόγοι μη εμβολιασμού κατά του HPV κατά τα έτη 2008-2018, στον 

πληθυσμό του δήμου Αγίου Βασιλείου Νομού Ρεθύμνου. 
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Διάγραμμα 7. Λόγοι μη εμβολιασμού κατά του HPV κατά τα έτη 2008-2018, στον 

πληθυσμό του δήμου Αγίου Βασιλείου Νομού Ρεθύμνου ανά ηλικιακή ομάδα. 
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Διάγραμμα 8. Γνώση ύπαρξης εμβολίου κατά του HPV στον πληθυσμό της μελέτης του  

δήμου Αγίου Βασιλείου Νομού Ρεθύμνου. 
 

 
 
 
 

Διάγραμμα 9.  Προέλευση γνώσης εμβολίου κατά του HPV στον πληθυσμό της μελέτης 
του δήμου Αγίου Βασιλείου Νομού Ρεθύμνου. 
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Διάγραμμα 10.  Άλλες πηγές  γνώσης εμβολίου κατά του HPV στον πληθυσμό της 
μελέτης του δήμου Αγίου Βασιλείου Νομού Ρεθύμνου. 
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Διάγραμμα 11. Πρόθεση εμβολιασμού κόρης με το εμβόλιο κατά του HPV στον 

πληθυσμό της μελέτης στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Νομού Ρεθύμνου. 
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Διάγραμμα 12. Τάση  πρόθεσης εμβολιασμού κόρης με το εμβόλιο κατά του HPV σε 
σχέση με την κατάσταση εμβολιασμού στον πληθυσμό της μελέτης του δήμου Αγίου 

Βασιλείου Νομού Ρεθύμνου. 
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Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε μια μελέτη, ώστε να αποτυπωθεί η 
εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού με το εμβόλιο κατά του  HPV, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, καθώς επίσης και 
τους λόγους μη αποδοχής του σχετικού εμβολίου. 

Αν αποδειχθεί ότι τα ποσοστά χαμηλής αποδοχής του εμβολίου οφείλονται σε 
παρανοήσεις σχετικά με την ασφάλεια/  αποτελεσματικότητα του εμβολίου ή 
άγνοια του οφέλους ή της νόσου που αυτό μας προφυλάσσει θα σχεδιαστούν 
παρεμβάσεις ενημέρωσης του πληθυσμού γι αυτά τα θέματα.  

Για να γίνει δυνατή η αποτύπωση της εμβολιαστικής κάλυψης, η συγκεκριμένη 
μελέτη θα πραγματοποιήσει συνεντεύξεις με τον πληθυσμό που θα είχε την 
δυνατότητα να εμβολιαστεί δωρεάν με το συγκεκριμένο εμβόλιο.  

Διαδικασίες της μελέτης  
Θα σας ζητηθεί  να συμπληρώσετε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο με τη 
βοήθεια της ερευνήτριας. Το ερωτηματολόγιο αυτό θα ζητάει πληροφορίες για 
δημογραφικά χαρακτηριστικά, την γνώση ύπαρξης του εμβολίου και την 
αποδοχή του ή όχι, καθώς και τους λόγους μη αποδοχής. 

 Πριν την ένταξή σας στη μελέτη, θα σας ζητήσουμε να υπογράψετε το έντυπο 
συγκατάθεσής σας. 

Κίνδυνοι και Δυσφορίες 
Η πιθανότητα να προκληθεί κακό σε εσάς σαν απευθείας αποτέλεσμα της 
συμμετοχής σας στην παρούσα μελέτη θεωρείται μηδαμινή. Παρ’ όλα αυτά, 
θα καθιερωθεί μια συνεχής σχέση διαχείρισης των προβληματισμών που 
μπορεί να προκύψουν κατά τη συλλογή ή ανάλυση των δεδομένων και οι 
οποίοι ενδέχεται να σας θέσουν σε κίνδυνο.  
Πλεονεκτήματα 
Η συμμετοχή σας σε αυτή τη μελέτη θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε 
περισσότερο τις ανάγκες των ληπτών των εμβολίων και των γονέων τους 
ώστε να σχεδιαστούν παρεμβάσεις που θα καλύψουν αυτές τις ανάγκες.  

Εναλλακτικές 
Μπορείτε να αρνηθείτε να συμμετάσχετε στη μελέτη, ή να αποσυρθείτε πριν 
την ολοκλήρωσή της, χωρίς καμία εξήγηση. Η απόφασή σας δε θα έχει καμία 
συνέπεια σε εσάς.  

Εμπιστευτικότητα 
Η πληροφορία που θα αποκτηθεί από αυτή τη μελέτη θα παραμείνει 
εμπιστευτική. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης ενδέχεται να δημοσιευτούν 
για ερευνητικούς σκοπούς. Όμως, τα προσωπικά σας στοιχεία θα 
παραμείνουν αυστηρώς ανώνυμα και δε θα διανεμηθούν πουθενά και σε 
καμία περίπτωση. 

Άρνηση ή απόσυρση συμμετοχής χωρίς κυρώσεις 
Η συμμετοχή σας στη μελέτη είναι εντελώς εθελοντική. Δε θα υπάρξει καμία 
κύρωση εάν αποφασίσετε να μη συμμετάσχετε. Είστε ελεύθερη να 
αποσυρθείτε οποιαδήποτε στιγμή από αυτή την έρευνα. Η επιλογή σας να 
αποσυρθείτε δε θα επηρεάσει τη σχέση σας με  την ερευνήτρια.  

 

Κόστος συμμετοχής, χρηματοδότηση για συμμετοχή και βλάβες 
Δε θα υπάρξει κανένα κόστος για τη συμμετοχή σας στη μελέτη και δε θα 
λάβετε χρηματοδότηση για να συμμετάσχετε. Εάν προκύψει κάποια βλάβη 
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από αυτή τη μελέτη θα σας δοθεί η καθιερωμένη φροντίδα η οποία είναι 
διαθέσιμη στις υπηρεσίες υγείας.  

 
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, προβληματισμούς ή παράπονα για τη 
μελέτη ή βλάβες σχετικές με τη μελέτη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την 
κα Βογιατζή Δήμητρα στο τηλέφωνο 6984275854  και στο email:  
dimvoy@gmail.com  

 

 

Η μελέτη αφορά στην εκτίμηση της συμμόρφωσης με το Εθνικό 
Πρόγραμμα Εμβολιασμών αναφορικά με το εμβόλιο κατά του HPV. 
H μελέτη  θα διεξαχθεί με απάντηση σε ερωτηματολόγια και θα αφορούν συλλογή  
στοιχείων και δε συμπεριλαμβάνουν καμία κλινική δοκιμή. 
 
Η υπογραφή μου σε αυτό το έντυπο συγκατάθεσης σημαίνει ότι: 

 Έχω διαβάσει και κατανοήσει τις πληροφορίες που εμπεριέχονται.  

 Είχα αρκετό χρόνο για να σκεφτώ   τις πληροφορίες που 
παρέχονται. 

 Είχα τη δυνατότητα να ζητήσω συμβουλές, αν χρειαζόταν. 

 Είχα τη δυνατότητα να υποβάλλω ερωτήσεις και πήρα 
ικανοποιητικές απαντήσεις στις ερωτήσεις μου. 

 Καταλαβαίνω ότι όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται θα 
παραμείνουν εμπιστευτικές και ότι τα αποτελέσματα θα 
χρησιμοποιηθούν μόνο για επιστημονικούς σκοπούς. 

 Καταλαβαίνω ότι η συμμετοχή μου σε αυτή τη μελέτη είναι 
εθελοντική. 

 Καταλαβαίνω ότι είμαι ελεύθερη  ανά πάσα στιγμή να αρνηθώ τη 
συμμετοχή μου ή να αποχωρήσω από την παρούσα μελέτη,και ότι αυτό 
δεν θα αλλάξει την ποιότητα της φροντίδας που λαμβάνω. 

 Επιτρέπω την πρόσβαση στα αρχεία της υγείας μου, όπως 
περιγράφονται στο παρόν έντυπο συγκατάθεσης.  

________________________ 
 __________________________  
 ______________ 
Oνοματεπώνυμο συμμετέχοντα  Υπογραφή  
   Ημερομηνία 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

iii 
 

Αγαπητή,  

Το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας έχει ενταχθεί στο εθνικό εμβολιαστικό 

πρόγραμμα  και χορηγείται δωρεάν κατά την τελευταία δεκαετία (2008-2017). Προκειμένου να 

αποτυπωθεί η εμβολιαστική κατάσταση των γυναικών του νομού Ρεθύμνου, ως προς το 

συγκεκριμένο εμβόλιο, παρακαλούμε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

Οι πληροφορίες που θα δώσετε είναι εμπιστευτικές και απόρρητες και δεν θα χρησιμοποιηθούν για 

κανέναν άλλο σκοπό, τα ερωτηματολόγια που θα συμπληρωθούν για το σκοπό αυτό θα 

καταστραφούν μετά την επίτευξη του σκοπού της έρευνας.  

Αν συμφωνείτε με τα παραπάνω συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και υπογράψτε (επίσης οι 

μητέρες ανηλίκων ως κηδεμόνες), αν όχι απλώς αρνηθείτε, δεν χρειάζεται να εξηγήσετε τον λόγο 

άρνησης. 

 Σας ευχαριστώ για την συνεργασία και παραμένω στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες. 

Βογιατζή Δήμητρα, Μαία. 6984275854 

Ημερομηνία:……………………………………………………………………………………  

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………………  

Ημερομηνία Γέννησης:………………………………………………………………………………………  

Κατοικία:…………………………………τηλέφωνο…………………………………… 

Εκπαίδευση 

Αναλφάβητος   Δημοτικό    Γυμνάσιο     Λύκειο     ΤΕΙ/ΑΕΙ     Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 

  πατέρας) 

Αναλφάβητος   Δημοτικό    Γυμνάσιο     Λύκειο     ΤΕΙ/ΑΕΙ       Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 

 (μητέρα) 

Αναλφάβητος   Δημοτικό    Γυμνάσιο     Λύκειο     ΤΕΙ/ΑΕΙ       Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 

  (ίδια) 

Οικογενειακή κατάσταση: 

Ανύπαντρη             Παντρεμένη           Χωρισμένη        Χήρα                                 

Παιδιά(αριθμός)   

  

Γνωρίζετε ότι υπάρχει εμβόλιο που προστατεύει από τον καρκίνο του τραχήλου της 

μήτρας; 

Ναι                                 Όχι   

Πόσες δόσεις  κάνατε; 

καμία                              1                             2                              3      

Ποιος το πρότεινε; Από πού ενημερωθήκατε; 

Παιδίατρος Γυναικολόγος άλλος επαγγελματίας υγείας (…………………………………….......)  

              άλλη πηγή        (…………………………………………………………..)           

Αν δεν εμβολιαστήκατε ποιος ήταν ο λόγος;  

Δεν θεωρώ το εμβόλιο ασφαλές  Δεν θεωρώ ότι με αφορά το εμβόλιο Δεν θεωρώ ότι είναι 

αποτελεσματικό      άλλο        

……………………………………………………………………………………………………… 

Θα το κάνετε στην κόρη σας; 

Ναι                                 Όχι           
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