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8. kongres primární péče
ve věkové skupině 16–18 let prokázán 65%
pokles prevalence infekce HPV typu 16 a 18
po imunizaci oproti stavu před ní, ve skupině 19–21 let šlo o 30% pokles a rozdíl nebyl
zaznamenán pouze u skupiny 22–24letých,
které se očkovací kampaň bezprostředně nedotkla.
„Australský program s širokým pokrytím
populace dívek a žen ve věku 13–26 let –
aplikováno bylo více než 7 miliónů dávek
– ověřoval svou úspěšnost v r. 2011, tedy 4
roky po zahájení, metodou cytologického
stěru z děložního čípku u cílové populace
a prokázal dramatické snížení incidence
přednádorových stavů, zejména těch závažných. Nejlepší výsledky přitom byly pozorovány u dívek, které byly proti HPV očkovány před 14. rokem věku,“ uvedla prof.
Stanleyová. Pokud jde o onemocnění asociovaná s nízkorizikovými typy HPV, nabídla
příklad z Dánska, kde bylo v roce 2011 v důsledku používání kvadrivalentní vakcíny
prakticky eliminováno onemocnění geni
tálními bradavicemi ve věkové skupině
16–17letých.

Prof. Stanleyová
exkluzivně pro vás

V průběhu předkongresového sympozia
měli redaktoři Kongresového listu ZN výjimečnou možnost setkat se s prof. Stanleyovou osobně a rozšířit tak informace
z přednášky o její odpovědi na následující
otázky.
n Mohou lékaři primární péče s čistým svědomím přesvědčovat rodiče dětí, že je očkování proti HPV účinné?
V každém případě ano. Data o tom máme
z celého světa, přičemž nejlepší evidence
pochází v současnosti z Austrálie, kde mají
jak masivní pokrytí populace očkováním,
tak velmi dobrý systém sběru a vyhodnocování dat. Mnoho zemí nemá očkovací registry, v jiných zase neexistují screeningové
programy cervikálního karcinomu, takže
tam nemohou přínos očkování přesně vyhodnocovat. Austrálie má obojí – a k tomu
ještě velmi dobře organizovaný systém veřejného zdravotnictví. Takže data odtud pocházející jsou velmi důvěryhodná a ukazují,

že očkování mladých 12letých dívek – tato
hranice byla zvolena proto, že očkujete-li
před pubertou, dosáhnete nejlepší imunologické odpovědi – má opravdu masivní dopad, vyšší, než jsme očekávali. Předpokládali jsme totiž, že by očkováním mohlo být
zabráněno asi 60 % závažných prekanceróz
děložního hrdla. V reálném životě je to téměř 80 %.
n Je toto očkování zároveň opravdu
bezpečné?
Rozhodně. Každý očkovací program, ten proti HPV nevyjímaje, je dnes standardně pod
přísným dohledem. Ve Velké Británii máme
vypracovaný systém, který zaručuje, že podrobnou analýzou projde každý nahlášený
případ nežádoucího účinku. Navíc samy
farmaceutické firmy – bez ohledu na to, co
se o nich říká – věnují farmakovigilanci mimořádnou pozornost. Není divu, do vývoje
vakcín dávají miliardy dolarů a byly by samy
proti sobě, kdyby si tuto investici nechaly
vysokým výskytem nežádoucích účinků znehodnotit.

n Tři otázky pro...
… MUDr. Vladimíra Dvořáka,
předsedu Sdružení soukromých gynekologů ČR a místopředsedu České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
Karcinom děložního hrdla je u žen ve věkové skupině 15 až 44 let celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí v důsledku nádorového onemocnění. Incidence v ČR činí kolem
1000 nových případů ročně a cca 400 českých žen na Ca cervixu ročně zemře. „Ve srovnání s karcinomy prsu či kolorekta to může vypadat jako nízká čísla. ale musíme mít na
paměti, že mnoho závažných přednádorových stavů je zachyceno v gynekologických ambulancích a ošetřeno ještě předtím, než se nádor skutečně vyvine. Nebýt toho, byla by
roční incidence o 5000 až 7000 případů vyšší. A to už by bylo srovnatelné s mírou incidence karcinomu prsu,“ uvedl v průběhu sympozia MUDr. Dvořák, který formou kazuistik
demonstroval význam screeningu jako účinného nástroje sekundární prevence. „Vy pediatři teď máte v rukou osud primární prevence v podobě vakcinace proti HPV,“ apeloval
na přítomné lékaře primární péče. „Bez ní není dosažitelné další výrazné snížení rizika prekanceróz a karcinomu děložního hrdla, ale i dalších nádorových onemocnění asociovaných s infekcí HPV, např. vulvy a pochvy, penisu či anu, stejně jako úst a hrtanu, pro něž není sekundární prevence dostupná.
n Existuje optimální model kombinace primární a sekundární prevence onemocnění
asociovaných s infekcí HPV?
Pokud je naším cílem ovlivnit incidenci karcinomu děložního hrdla a mortalitu s ním spojenou
u generace současných žen všech věkových kategorií, naprosto zásadní roli hraje sekundární prevence, tedy screening. Ženy, které v sobě již nosí závažné prekancerózy či dokonce karcinomy,
nebudou mít bezprostřední benefit z vakcinace, která není kurativní metodou, ale musejí být
zavčas zachyceny a léčeny. Sekundární prevence tedy bude mít ještě mnoho let prioritní
význam.
Primární prevence se týká zejména generací nastupujících anebo těch žen v produktivním věku,
které zatím nejsou nemocné a chtějí se chránit před onemocněním. Nutno však myslet na to, že
i ženy, které byly očkované, musejí chodit na pravidelné preventivní prohlídky, protože ne všem
nádorům, ať už děložního hrdla, nebo jiným, se dá vakcinací zabránit.
n Má význam vakcinovat proti HPV i ženy, u nichž již byla zjištěna, resp. odstraněna
premaligní léze na děložním čípku?
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP – a nejenom ona – i u těchto žen vakcinaci
rozhodně doporučuje, ať již před ošetřením přednádorového stavu nebo po něm. Důvod je jasný
– tyto ženy svým nálezem prokázaly, že se jejich imunitní systém s infekcí HPV nevyrovnává úspěšně. To, že jim byla léze odstraněna, negarantuje, že se virem znovu nenakazí – ať už stejným typem,
nebo některým z dalších typů. Ale znovu opakuji, že očkování v tomto případě samozřejmě nenahrazuje léčbu.

n ČGPS ČLS JEP i Sdružení soukromých gynekologů ČR stály od počátku v čele procesu
zavádění očkování proti HPV do praxe. Teď by měli převzít štafetu zejména praktičtí
dětští lékaři. Jsou pro to vytvořeny dostatečné podmínky?
Určitě je ještě mnoho co rozvíjet. Realizace očkování se zcela správně ve své většině přesouvá do
ordinací praktických lékařů pro děti a dorost, kde má největší efektivitu i smysl. Na druhé straně
nemám úplně pocit, že všichni dětští lékaři jsou si zcela vědomi toho, jak je toto očkování důležité,
a že ne zcela vnímají rozdíly mezi dvěma vakcínami dostupnými na trhu. Myslím, že ne všichni
dostatečně doporučují tuto velice důležitou ochranu, která je navíc pro vybranou věkovou kohortu
hrazena z veřejných prostředků. Rezervy jsou určitě i v propagaci očkování proti HPV v médiích
i v aktivitě zdravotních pojišťoven či státních institucí, aby daly očkování stejnou podporu, jakou
má screening.
Přitom málokdy v medicíně vídáme tak přesvědčivé výsledky v tak krátké době poté, co se s prevencí začalo, jako je tomu v případě očkování proti HPV. Zejména kvadrivalentní vakcínou, protože
u ní je rychle patrný efekt v ovlivnění míry incidence onemocnění, které se vyvíjí v horizontu týdnů
či měsíců, tedy genitálních bradavic. Tam, kde pokrytí očkováním dosáhlo nějakých 80 % cílové
populace, jsou výsledky opravdu impozantní. Nejenom u dívek, ale i u heterosexuálních mužů.
Určitě je proto více než chvályhodné vakcinovat i mužskou část populace, ať už z veřejných prostředků nebo formou privátní investice, protože takový muž chrání nejen své zdraví, ale i zdraví
své partnerky. Na zkušenosti z Velké Británie tak, jak ji zde prezentovala prof. Stanleyová, bylo
dostatečně dobře vidět, že tam, kde se státní správa skutečně snaží a populace je dostatečně oslovována a motivována, očkovací program funguje.
jak
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Na druhé straně si musíme otevřeně přiznat,
že se nějaké nežádoucí události vždy objeví,
vždyť očkujeme milióny lidí. Pro takové případy musejí mít národní autority připraven
vhodný plán – u nás ve Velké Británii jsme
si takovou zkouškou ohněm před lety prošli
v souvislosti s epidemií spalniček navzdory
očkovacímu programu.
n Otázkou, která se v diskusích často opakuje a vrací, je měření množství protilátek
v séru předtím, než se přistoupí k očkování
proti HPV. Jaký je váš názor?
Většina těchto očkování probíhá v době časné adolescence, kdy je pravděpodobnost
setkání s přirozeným původcem nemoci ještě malá. Ale i kdybychom vakcinovali dospělé jedince, kteří žijí pohlavním životem a byli tak exponováni HPV, nesmíme zapomínat,
že k sérokonverzi dochází u 50–70 % žen
a jen u 30 % mužů. Je rozdíl mezi imunitní
odpovědí na přirozenou nákazu a na očkování. V prvním případě virus neproniká do
krve, takže odpověď je jen slabá a pomalá.
Pokud už má smysl něco měřit, pak je to
afinita a avidita takto získaných protilátek,
ale to má význam jen pro výzkumné účely.
V praxi platí jednoduché pravidlo, že očkování chrání vždy a že setkání s přirozeným

původcem nemoci nás ochránit může, ale
nemusí.
n Co lze v současnosti říci o délce trvání
ochrany po vakcinaci proti HPV?
Dnes bezpečně víme, že ochrana přetrvává
i po 10 letech, potvrzují to prodloužená pokračování obou registračních studií probíhající ve Skandinávii. Úroveň protilátek je
i po této době měřitelná a s pomocí dalších
menších studií můžeme v současné době
modelovat trvání ochrany na dobu 20 až 30
let.
Pokud nám však opravdu záleží na dlouhodobé ochraně, měli bychom nechat očkovat
proti HPV i chlapce. V současnosti ponecháváme polovinu mladých jedinců bez ochrany a v riziku, a to jen z důvodu pohlaví. Je
přitom známo, že v dostatečně proočkované
populaci se množství cirkulujících virů snižuje až na úroveň, kdy je pravděpodobnost
přenosu nulová. To je princip kolektivní
ochrany.
n Mimochodem, jak je dnes celosvětově
rozděleno užití bivalentní a kvadrivalentní
vakcíny proti HPV?
Informace, které mám k dispozici, říkají,
že kvadrivalentní vakcína má na globálním

trhu přibližně 80% podíl. Je to nepochybně
důsledkem přidané ochrany proti dvěma
nízkorizikovým typům viru působícím genitální bradavice. Protože pokud jde o protekci nákazy vysokorizikovými typy asociovanými se zhoubnými nádory, především
cervikálním karcinomem, ta se jeví být
u obou vakcín stejně účinná. Evidence pochází ze systematické review klinických
studií fáze III s oběma vakcínami provedené v roce 2012 s cílem prokázat, kolika
onemocněním bylo zabráněno použitím
jedné či druhé vakcíny – a výsledky se zdají být opravdu stejné. Pro vyšší použití kvadrivalentní vakcíny tedy svědčí přidaná
ochrana a z ní vyplývající nákladová efektivita.
n Praktická otázka na závěr – pokud byl
někdo již očkován bivalentní vakcínou
a projeví zájem o vyšší ochranu i proti genitálním bradavicím, jak by měl lékař postupovat? Přeočkovat kvadrivalentní
vakcínou?
Není žádný imunologický důvod nepřeočkovat – kvadrivalentní vakcína v takovém
případě poslouží jako booster proti vysokorizikovým typům HPV a jako rozšíření
ochrany i před těmi nízkorizikovými.jak

Očkování v zrcadle faktů,
příklad druhý: VZV
„Když mluvíme o varicella-zoster viru, musíme si uvědomit, že je původcem dvou
nemocí – nemocí mladých i starých – tedy planých neštovic a pásového oparu.
Stále se jedná o časté choroby, jejichž výskyt se v průběhu deseti let téměř nemění.
U obou se objevují primární i sekundární komplikace. U obou jsou lékem volby
virostatika. U obou je již možná prevence očkováním,“ konstatovala na před
kongresovém sympoziu společnosti MSD doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.,
z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí 1., 2. a 3. LF UK
a Nemocnice Na Bulovce, Praha.
Podle údajů ze systému Epidat je případů
varicely v posledních pěti letech hlášeno
okolo 45 000 ročně, u pásového oparu je to
přibližně 6000. Pokud jde o plané neštovice,
k přenosu varicella-zoster viru (VZV) dochází vzdušnou cestou inhalací infikovaných
mikročástic ze vzduchu či z kožních lézí,
přímým osobním kontaktem nebo transplacentárně. „Všechny vzdušné nákazy mají
vysokou infekciozitu,“ zdůraznila doc. Marešová. Připomněla, že infekce vstupuje do
organismu sliznicí horních cest dýchacích

a spojivkou, k replikaci viru dochází v regionálních mízních uzlinách a vzniká primární
virémie. VZV se následně dostává do jater,
sleziny a jiných orgánů, vzniká sekundární
virémie a dochází k infekci kůže a výsevu
vyrážky.
Inkubační doba planých neštovic je 10 až
21 dní. Objevit se může prodromální fáze,
kterou provází horečka, malátnost, nechutenství, kašel, bolest hlavy či v krku. Postižení sliznic a kůže je charakterizováno vznikem různých eflorescencí – makul, papul,

vezikul, pustul či krust –, výsev se objevuje
ve vlnách na obličeji, trupu i končetinách.
„Nedojde-li k sekundární superinfekci, varicela nezanechá obvykle jizvy na kůži,“
upřesnila doc. Marešová s tím, že sekundární bakteriální infekce (absces, impetigo, bakteriémie aj.) je nejčastější komplikací planých neštovice. Vyskytují se však i obtíže
respirační v podobě pneumonie, hematologické (trombocytopenie, hemoragická varicela, trombocytopenická purpura) či neurologické (encefalitida, cerebrální ataxie, asep-

