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HPV – ľudský papilómový vírus 2)

ÚČINNOSŤ VAKCÍN
 „Ak máme odporúčané očkovanie – zobrala som si ako 
príklad chrípku – vidíte, ako naša populácia reaguje na 
odporúčania. Dobre viete, že máme krízu autorít. Keď 
odborník povie, treba sa očkovať proti chrípke, tak 
všetci to spochybňujú, hoci aj štúdie, ktoré my teraz 
robíme, potvrdzujú, že očkovanie proti chrípke 
má význam, ale toto je tá chránená populácia, 
čiže skoro nič. Čiže, ak je očkovanie na Slovensku 
len odporúčané, môžeme na kolektívnu ochranu 
zabudnúť. Nikdy nedosiahneme ani tých 50 percent, 
ktoré by nám chránili aj tých neočkovaných. Preto mi 
dovoľte záverom povedať, že ak sa chce Slovensko zaradiť 
medzi štáty, ktorým naozaj záleží na zdraví našej verejnosti 
a prevencii ochorení, proti ktorým je dostupná očkovacia látka, 
malo by naozaj čo najskôr zaviesť povinné očkovanie proti ľudskému 
papilomavírusu. Inak si u nás s tým ochorením neporadíme. A je to 
ochorenie, ktoré navyše zase bude vyhlásené, že sa ho budeme môcť 
celosvetovo zbaviť tak, ako sme sa zbavili pravých kiahní.“

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti [1]

HOVORME 

   O VEDE  52)

V našom seriáli sa aktuálne venujeme 
ľudskému papilómovému vírusu (z angl. 
human papillomavirus – HPV). Aby sme pri-
kročili k skúmaniu účinnosti vakcín, treba 
poznať fakty o ochorení. Zopakujme si pre-
to stručne poznatky z predošlej časti. [2]

HPV infekcia je sexuálne prenosná ná-
kaza, ktorej zriedkavým dôsledkom môže 
byť rakovina krčka maternice, v menšom 
rozsahu aj rakovina ďalších častí pohlav-
ného ústrojenstva mužov i žien, prípadne 
iných slizníc, na ktoré sa vírus môže dostať 
rôznymi sexuálnymi praktikami (hrdlo, 
konečník atď.). Poznáme vyše 120 typov 
HPV, z ktorých 14 sa považuje za rakovi-
notvorné a niektoré ďalšie môžu spôsobiť 
tvorbu bradavíc, resp. kondylómov.

Drvivá väčšina infekcií odznie bez prí-
znakov, len malá časť má viditeľné prejavy 
(bradavice, resp. kondylómy) a aj v prípa-
de rizikových typov HPV len zlomok ocho-
rení postúpi cez všetky štádiá novotvarov 
epitelu krčka maternice (angl. cervical in-
traepithelial neoplasia – CIN) označovaných 
CIN1 až 3 k rakovine. Infekcia spontánne 
vymizne v ktoromkoľvek štádiu, lézie sa 
zahoja alebo sa aspoň zastaví ich rozvoj.

Presné údaje o výskyte jednotlivých ty-
pov HPV v populácii nemáme. Podľa pe-
simistických odhadov, niekedy v živote sa 
s HPV stretne až 80 percent populácie, no 
prípadov rakoviny, ktorá by mohla súvisieť 
s HPV, je na Slovensku okolo 900 ročne. 
Je preto zjavné, ako uvádza aj americká 
vládna agentúra CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention), že infekcia HPV 

na vznik rakoviny nestačí a musia byť prí-
tomné aj iné rizikové faktory. Medzi ne 
patrí napríklad vážne oslabenie imunity 
alebo ďalšia súbežná sexuálne prenosná 
infekcia. Riziko zvyšuje aj promiskuita, faj-
čenie, alkoholizmus a pravdepodobne aj 
užívanie hormonálnej antikoncepcie, ako 
aj ďalšie faktory, ktoré podporujú tvorbu 
mikroskopických poranení (mikrotráum) 
na sliznici pohlavných orgánov. Vďaka 
nim môže vírus prekonať ochrannú ba-
riéru sliznice a dostať sa dovnútra epitelu.

Popri zodpovednom sexuálnom správa-
ní, uznávanou formou prevencie je aj PAP 
test, ktorý spočíva v pravidelnom stere 
z krčka maternice aspoň raz za 3 roky, pre-
tože pri včasnom odhalení možno odstrániť 
abnormálne bunky skôr, než by mal proces 
šancu postúpiť až do štádia rakoviny.

VAKCÍNY
Na trhu sú 3 vakcíny proti HPV. Ako prvá 
v USA dostala v roku 2006 licenciu 4-va-
lentná vakcína Gardasil firmy Merck, ktorá 
obsahuje antigény HPV typu 6 a 11, ktoré 
často spôsobujú genitálne bradavice, a 16 
a 18, ktoré sa spájajú až so sedemdesiatimi 
percentami prípadov typov rakoviny, ktoré 
súvisia s HPV. [3] Na Slovensku sa predáva 
pod obchodným názvom Silgard.

Druhá bola v roku 2009 vakcína Cerva-
rix firmy GlaxoSmithKline, ktorá obsahu-
je antigény HPV typu 16 a 18. Zameriava 
sa teda výlučne na 2 typy spojené s rakovi-
nou a nie na genitálne bradavice. [3]

Gardasil bude zrejme postupne nahradený 
novou verziou Gardasil 9, schválenou v roku 
2014, za ktorou stojí zoskupenie Sanofi 
Pasteur MSD (MSD znamená Merck Sharp 
& Dohme). Rozširuje počet obsiahnutých 
typov na 9, k doterajším pridáva typy 31, 
33, 45, 52 a 58. Zahŕňa teda 7, čiže polovicu 
typov HPV spájaných s rakovinou. [3]

Výroba
Ako vidno, tieto vakcíny patria medzi ho-
rúce novinky a aj technologicky predsta-
vujú novú generáciu vakcín. Neobsahujú 
vírus HPV, pozostávajú z častíc podobných 
vírusom (angl. virus-like particles – VLP), 
ktoré tvorí povrchový vírusový proteín L1. 
Výroba týchto proteínov prebieha vďaka 
rekombinantnej DNA technológii, čiže gé-
novému inžinierstvu, pričom pri Garda-
sile sa používajú geneticky modifikované 
pivné kvasinky (Saccharomyces cerevisiae). 
[4] Cervarix sa vyrába „s použitím baku-
lovírusového expresného systému, ktorý 
používa bunky Hi-5 Rix4446 pochádzajú-
ce z Trichoplusia ni“, čiže sa používa masa 
buniek rozmnožených pôvodne z vaječní-
kov hmyzu – kapustovej mory ni (česky ko-
volesklec cizokrajný), ktoré pomocou ba-
kulovírusu prinútia produkovať proteíny 
HPV L1. Tento systém sa nikdy predtým 
nepoužil vo vakcínach pre ľudí. [5]

Aby donútili imunitný systém tvoriť 
protilátky proti časticiam podobným 
prázdnym vírusovým schránkam, výrob-
covia použili pomocné látky – adjuvansy, 
a to veľmi silné. Gardasil obsahuje neob-
vyklú a mimoriadne dráždivú formu hliní-
kového adjuvansu – amorfný síran hydro-
xyfosforečnanu hlinitého v dávke 225 µg, 
Gardasil 9 až 500 µg. [4] 

Cervarix obsahuje nový patentovaný 
adjuvans AS04, ktorý spája hydratovaný 
hydroxid hlinitý v dávke 500 µg a MPL – 
monofosfolipid A, pochádzajúci z baktérie 
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Aká je účinnosť 
vakcín v prevencii 

rakoviny krčka 
maternice? Stručne 

a jasne: to zatiaľ 
nikto nevie.
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Salmonella minnesota; [5] s trochou nadsa-
denia, vakcína presvedčí imunitný systém, 
že nastala salmonelová nákaza.

K adjuvansom sa ešte vrátime v budú-
cej časti venovanej nežiaducim účinkom. 
Každopádne, rozdiely v použitých adju-
vansoch pravdepodobne zodpovedajú za 
rozdiely v účinnosti vakcín, ktoré si čosko-
ro ukážeme.

o 100-percentnej účinnosti. 
Čitateľ nášho seriálu však 
dobre vie, že to ešte nezna-
mená spoľahlivú ochranu 
proti ochoreniu.

Náhradné 
ukazovatele
Regulačné úrady dovolili výrob-
com vakcín, aby v klinických skúškach po-
užili tzv. „náhradné ukazovatele“; sledoval 
sa najmä výskyt CIN v rôznych štádiách, 
pretrvávajúca infekcia, novotvary na vagíne, 
penise, konečníku a podobne. Rakovina sa 
započítavala, ale len ako podmnožina sledo-
vaných ochorení.

Každú vakcínu podrobili niekoľkým 
klinickým štúdiám. Podrobné výsledky 
nájdu záujemcovia v zdrojoch, sú však 
pomerne komplikované. [4] [5] Aktuál-
ne zhrnutie, o ktoré sa oprieme, prinies-
la prof. Diane Harperová z Univerzity 
v Louisville, ktorá viedla skúšky HPV vak-
cín Gardasil aj Cervarix. [8] 

Cervarix vykazuje 98-percentnú účin-
nosť voči CIN v štádiu 2 a vyššom (CIN2+) 
pre HPV16 a 18. Pozoruhodná je skrížená 
účinnosť 88, 68, 75, 82 a 54 percent voči 
typom HPV, ktoré neobsahuje: 31, 33, 39, 
45, 51. [8] [9] Zaujímavejšie pre spotrebi-
teľa sú však údaje z hľadiska (marketingo-
vo zdôrazňovanej) preventívnej hodnoty 
vakcíny voči ochoreniu ako takému (bez 
ohľadu na typ HPV). Cervarix tu dosiahol 
účinnosť 62 percent voči CIN2+ a 93 per-
cent voči CIN3+. 

Gardasil taktiež vykazuje 98-percentnú 
účinnosť voči CIN2+ pre HPV16 a 18, pre 
Gardasil 9 údaje nie sú k dispozícii, ale 
môžeme predpokladať, že výsledok bude 
podobný. 100-percentnú účinnosť vykazu-
je Gardasil 9 pre typy 31, 33 a 52, skríženú 
účinnosť 70 percent pre typ 31, pre ďalšie 
typy nie sú dostatočné údaje. Z hľadiska 
celkovej preventívnej hodnoty vakcíny 
voči ochoreniu ako takému (bez ohľadu na 
typ HPV) sa výsledky oproti konkurenčnej 
vakcíne prekvapivo líšia: 22 percent voči 
CIN2+ a 43 percent voči CIN3+. Gar-
dasil 9 dosiahol 63 percent voči CIN2+, 
údaje pre CIN3+ nie sú k dispozícii. [8]

NEJASNÉ DÔKAZY
CIN2 by sa podľa kritiky vôbec 
nemali brať do úvahy, keďže 
diagnostika je veľmi problema-
tická. [11] Čitateľ zrejme už tuší 
aj širší celkový problém v tomto 

„náhradnom“ spôsobe testovania. 
Napríklad, keďže len malá časť CIN 

dospeje nakoniec do rakoviny, nedá sa 
zistiť, do akej miery pred ňou vakcína chrá-
ni. 90 percent infekcií sa samovoľne vytratí 
do 3 rokov, iba 5 percent perzistentných in-
fekcií postúpi do štádia CIN2+ a spomedzi 
CIN3 iba 20 percent postúpi do 5 rokov do 
štádia rakoviny, 40 percent CIN3 sa vyvinie 
v rakovinu do 30 rokov. [12] Až 60 percent 
CIN1 sa vytratí, 30 percent pretrvá a len 10 
percent postúpi do CIN3 a len 1 percento 
prerastie v rakovinu. [13] Výrobca vakcíny 
zase uvádza, že „bez akejkoľvek liečby sa 
uzdraví 57 percent CIN1, 43 percent CIN2 
a 32 percent CIN3, pričom dosť dobre nero-
zumieme, aké okolnosti na to vplývajú“. [5]

Čo ak vakcína vlastne len posunie/
odloží vznik rakoviny? Čo ak vakcína len 
urýchli odstránenie perzistentnej infekcie, 
ako aj súvisiacich lézií, ktoré by u daného 
človeka tak či tak vykonal imunitný sys-
tém, hoci o niečo pomalšie? Čo ak vak-
cína vlastne len pomáha ľuďom, ktorí si 
s infekciou poradia aj sami? A čo ak tie 
dosiaľ neobjasnené okolnosti, pre ktoré u 
niektorých ľudí infekcia nevymizne a do-
speje v priebehu desaťročí k rakovine, sú 
takej povahy, že očkovanie by u takýchto 
ľudí nemohlo zabrániť rakovine?

Ďalšie otázky
V krátkodobom horizonte HPV vakcí-
ny znižujú potrebu zákrokov súvisiacich 
s HPV infekciou, a to o 20 až 70 percent 
podľa vakcíny a typu zákroku. [8] To je 
samo osebe pozitívne, avšak nevieme, ako 
dlho takáto výhoda trvá.

Treba si povšimnúť rozdiely medzi 
účinnosťou voči vybraným typom HPV a voči 
HPV ako takému (všetkým typom dohro-
mady), pretože toto viac hovorí o skutoč-
nom efekte očkovania. V každom prípade, 
ak má vakcína 98-percentnú účinnosť voči 
CIN2+ spôsobeným typmi 16 a 18, pri-

Veľké austrálske nadšenie
V Austrálii sa v roku 2007 začal štátom 
hradený očkovací program s viacerými 
záchytnými kampaňami najprv pre diev-
čatá, neskôr od roku 2013 aj pre chlapcov. 
Zaočkovanosť dievčat vo veku 12 až 13 ro-
kov dosiahla 71 percent a 30 až 50 percent 
u žien vo veku 18 až 26 rokov. Prieskum 
ukázal, že výskyt vakcínových kmeňov 
HPV u žien vo veku 18 až 24 rokov kle-
sol za 10 rokov z 22,7 na 1,1 percenta. 
[6][7] Tento výsledok sa hlása ako dôkaz 
kolektívnej imunity a vizionári rozprávajú 
o globálnom vyničení rakoviny krčka ma-
ternice. Problémom je, že zatiaľ neexistu-
je vedecký dôkaz, že by vakcína ochránila 
pred rakovinou čo i len jedného človeka.

ÚČINNOSŤ
Propagátori vakcín radi hovoria o veľmi 
vysokej, dokonca až 100-percentnej účin-
nosti. Pritom samotní výrobcovia uvádza-
jú, že nie každý očkovaný je chránený. [5]
[10] Aké sú teda dôkazy? Nazrime do do-
kumentácie, ktorú výrobcovia predložili 
Európskej liekovej agentúre (EMA).

Obaja výrobcovia preukázali, že vakcíny 
veľmi spoľahlivo vyvolávajú tvorbu protilá-
tok; tu môžeme skutočne hovoriť takmer 

ZVYŠOVANIE RIZIKA?
CDC i obaja výrobcovia uvádzajú, že očkovanie nemusí účinkovať a ani nemá lie-
čebný vplyv, ak už je človek pred očkovaním infi kovaný predmetným typom HPV, 
proti ktorému sa očkuje. [3][10][19][20] 

Takáto formulácia je azda príliš mierna. Kritici upozorňujú, [11] [15] že keď 
Merck odovzdal americkej vládnej agentúre pre lieky (FDA) údaje z klinických skúšok 
FUTURE I, vyjadril obavy, že ak sa Gardasil podá žene, ktorá už bola v čase očkovania 
nakazená vakcínovým kmeňom HPV, môže sa zvýšiť riziko rakoviny, a to podľa údajov 
o 33 až 44,6 percent [16] – tieto údaje však akosi chýbali v publikovaných správach 
o skúškach. [17] [18] Je možné, že toto riziko bolo dôvodom, prečo FDA v roku 2008 
odmietla výrobcovi rozšíriť cieľovú skupinu aj na ženy vo veku 27 až 45 rokov? [15]

Je zaujímavé, že Európska lieková agentúra povoľuje vakcíny oboch výrobcov od 
veku 9 rokov nahor, kým americká FDA ich všetky obmedzuje na vek 9 až 25 rokov. 
[4] [5] [10] [19] [20]

Kapustová 
mora
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čom tieto typy zodpovedajú za 70 percent 
rakoviny krčka maternice, tak účinnosť 
vakcíny voči rakovine krčka maternice 
ako takej nemôže byť viac než 70 percent.

Je pritom zrejmé, že s odstupom času 
bude účinnosť u jednotlivej osoby už len 
klesať. Klesať môže dokonca aj z hľadiska 
celej populácie, ak nastane sérotypová 
náhrada – uvoľnený priestor obsadia iné 
typy HPV. Tento jav sme si už priblížili 
v prípade pneumokokovej vakcíny (pozri 
Dieťa 4/2018) a uvidíme, ako sa bude situ-
ácia vyvíjať v prípade HPV.

Problematický je aj vek pokusných sub-
jektov v klinických skúškach. V prípade 
Cervarixu to bolo 15 až 25 rokov, v prípa-
de Gardasilu 16 až 26 a 24 až 45 ro-
kov u žien a 16 až 26 u mužov, 
[10] pričom u detí vo veku 9 
až 15 rokov sa preukazovala 
len sérologická účinnosť 
(tvorba protilátok). Je 
pritom jasné, že práve deti 
sú hlavná cieľová skupina 
očkovania! [4]

Trvanie ochrany
Dĺžka trvania ochrany je kľú-
čovým parametrom vakcíny proti 
HPV. Keďže očkovať sa majú deti od 9. 
roku života, a rakovina krčka maternice sa 
začína významnejšie objavovať až po štyrid-
siatke, [14] vakcína by mala ideálne pôsobiť 
aspoň 30 až 40 rokov. Podľa prof. Harpero-
vej minimálne 15 rokov, aby sa vôbec preja-
vil nejaký efekt v prevencii rakoviny. Lenže 
účinnosť sa sledovala zatiaľ, podľa našich 
najnovších informácií, maximálne 12 ro-
kov pre Gardasil a 10 rokov pre Cervarix, 
aj to len v malej časti účastníkov pôvodných 
klinických štúdií. [21] [22] Skutočné trvanie 
účinku vakcín je zatiaľ neznáme. [3] [19]

Bežne vakcíny len zriedkavo účinkujú 
viac než 10 rokov a hoci štúdie ukazujú 
sľubné výsledky HPV vakcín, do cieľa 
je ešte ďaleko. Prof. Harperová cituje 
9-ročné sérologické štúdie, podľa 
ktorých Gardasil rýchlejšie stráca 
protilátky proti HPV 18, ktoré už s 
odstupom 24 mesiacov dosahujú len 
úroveň bežnú pri skutočnej infekcii, [8]
[10] a tá sa už nepovažuje za ochran-
nú. [12] Gardasil 9 podľa nej trpí 
rovnakým problémom, s odstupom 5 
rokov takmer 35 percent žien už nemá 
detekovateľné protilátky proti HPV-18. 
Pokles je badateľný aj u niektorých 
novo pridaných typov, na čo je zatiaľ 
nedostatok dát, a rapídny je aj u menej 
dôležitých typov 6 a 11 spôsobujúcich 
genitálne bradavice. Aj podľa ďalších 
ukazovateľov sa predbežne zdá, že 
účinok Gardasilu vyprchá rýchlejšie 
než Cervarixu. Priame porovnáva-
cie skúšky konkurenčných vakcín 
prebiehajú v Tanzánii. [8][12]

Tieto údaje vzbudzujú isté pochybnosti, 
ako to nakoniec dopadne s proklamovanou 
prevenciou rakoviny. Podľa sérologických 
ukazovateľov nevieme posúdiť dĺžku reálnej 
ochrany, lebo zatiaľ nemáme údaje o tom, 
aká hladina protilátok koreluje s ochranou 
proti rakovine. [3] Propagátori očkovania 
asi siahnu po poslednom argumente – pa-
mäťových bunkách, lenže to nič nemení na 
fakte, že zatiaľ nevedia doložiť ani skutočnú 
ochranu proti rakovine, ani jej trvanie.

REÁLNY SVET
Do štúdií sa často vyberajú osoby, ktoré 
môžeme považovať za nízkorizikové. Vylú-

čia sa napríklad ženy, ktoré mali viac 
než 6 sexuálnych partnerov, 

lézie vyššieho stupňa, abnor-
málne cytologické výsled-
ky, zdravotné problémy, 
dlhodobo užívali určité 
lieky a podobne. [5]

V reálnom svete však 
vakcínu dostanú aj ženy 
s vyšším rizikom, poprav-

de práve tie možno budú 
očakávať od vakcíny ochran-

ný účinok. Otázkou je, či ho 
skutočne dostanú. Ďalšou otáz-

kou je, či práve pocit ochrany nepovedie 
k rizikovejšiemu správaniu a tým paradoxne 
k zvýšeniu rizika rakoviny.

PRÍNOS OČKOVANIA?
Viac ako 80 percent prípadov rakoviny krč-
ka maternice nastane v rozvojových kraji-
nách. [4] Prof. Harperová upozorňuje, že 
očkovacie programy sú prakticky výsadou 
vyspelých krajín a zasahujú len malé per-
cento tej svetovej populácie, ktorá je v sku-
točnosti ohrozená rakovinou krčka materni-
ce. Iba 14 percent žien vo svete má prístup 
k PAP skríningu, vďaka ktorému bohaté 
krajiny veľmi úspešne zredukovali problém 
rakoviny krčka maternice. To znamená, že 
ženy, ktoré podstúpia očkovania, sú v sku-
točnosti aj tak málo ohrozené rakovinou 
krčka maternice a ženy, ktoré sú ohrozené 
najviac, sa prevažne nedostanú ani k PAP 
skríningu, ani k očkovaniu. Dopady očko-
vania z hľadiska celosvetového boja s rakovi-
nou preto budú v najbližších rokoch zaned-

bateľné, a to aj v prípade, že 
by vakcíny nakoniec mali 
voči rakovine nejakú 
účinnosť. [8]

PAP skríning stále potrebný
Tým to zďaleka nekončí. Výrobcovia 
i CDC priznávajú, že PAP skríning je aj 
pre očkované ženy dôležitou súčasťou pre-
vencie. [3 – 5] [10] [19] [20] 

Prof. Harperová ide ešte ďalej. Pou-
kazuje na vysokú účinnosť a nenahra-
diteľnosť PAP skríningu vo vyspelých 
krajinách, ktorého úspech v znížení 
výskytu rakoviny sa podľa jej analýzy 
už nepodarí zvýšiť očkovaním. Jej slová 
sú veľavravné: „Lekári musia v záujme 
blaha svojich pacientok poskytnúť fak-
tografi cký rámec pre porovnanie via-
cerých možností. Napríklad za použitia 
skríningu dostane rakovinu krčka ma-
ternice v USA ročne 8 žien zo 100 000; 
pričom pri zaočkovaní bez skríningu (za 
predpokladu doživotnej účinnosti vak-
cíny a zaočkovania všetkých žien) by 
rakovinu krčka maternice dostalo 9,5 
alebo 14 žien zo 100 000 podľa toho, 
či by bol použitý Cervarix alebo Garda-
sil v uvedenom poradí. Kombinovanie 
skríningu a očkovania významne nezní-
ži počet žien, ktoré dostanú rakovinu, 
ale zníži počet žien s abnormálnym vý-
sledkom testu. Toto možno nie sú infor-
mácie, ktoré by ovplyvnili zvýšený dopyt 
po vakcínach, ale úlohou lekára nie je 
predaj vakcín. Medzi úlohy lekára patrí 
poskytnutie plnej a otvorenej diskusie, 
ktorá povedie ženu k takému rozhodnu-
tiu ohľadom jej ochrany pred rakovinou 
krčka maternice, ktoré bude v súlade 
s jej osobnými hodnotami.“ [12]

Z toho môžeme usúdiť, že tam, kde sa PAP 
skríning dôsledne zaviedol, plošné očko-
vanie je už asi neefektívne, a to sme ešte 
nezobrali do úvahy nežiaduce účinky. Ba 
čo viac, za určitých podmienok môže do-
konca dôvera v očkovanie nepriamo spô-
sobiť nárast výskytu rakoviny – v Austrálii 
začali ženy očkované proti HPV zrejme z 
falošného pocitu bezpečia podstatne me-
nej využívať skríning než neočkované ženy. 
[8] Reklamní agenti i mediálne aktívni od-
borníci by sa mali zamyslieť, aký podiel 
viny na tom možno nesú svojím spôsobom 
informovania. Našťastie, nie všetky krajiny 
zaznamenali takýto trend.

ZÁVER
V parlamente sa lobuje za zavedenie povin-
ného očkovania proti HPV a poslancom sa 
vykresľujú fantazmagórie o celosvetovom 

vyhubení ochorenia, pričom dosiaľ sa ve-
decky nedokázalo, či vakcína ochráni pred 

rakovinou čo i len jedného človeka. 
Presadzuje sa jednomyseľne vakcína 
Gardasil 9, hoci z doterajších údajov 
nie je vôbec také jednoznačné, či na-
ozaj predstavuje lepšiu ochranu než 

Cervarix.
HPV vakcíny sú účinné proti léziám 

(CIN) spôsobeným vybranými kmeňmi 
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HPV, tie však zvyčajne aj tak spontánne 
vymiznú a málo sa vie o tom, kedy a pre-
čo. Dôvody, prečo neoplastický proces 
zriedkavo dosiahne až štádium rakoviny, 
sú takisto málo známe. Nevieme preto ur-
čiť, či dočasná 98-percentná ochrana proti 
CIN znamená nejakú ochranu proti rako-
vine. Vakcína možno napríklad len zrýchli 
spontánne vyhojenie lézií, ktoré by nastalo 
tak či tak. Možné je aj to, že u žien, ktorých 
imunita si s vírusom neporadí, ani vakcína 
nedokáže zabrániť rozvoju rakoviny. Čin-
nosť imunitného systému, ktorá vedie k po-
tlačeniu HPV, je veľmi komplikovaná, do-
siaľ málo pochopená a zjavne zahŕňa prácu 
viacerých zložiek imunitného systému.

Rozvoj rakoviny trvá bežne 20 až 40 
rokov. Žiadna vakcína sa tak dlho netesto-
vala. Znamená to, že odpoveď na otázku 
účinnosti ešte nejaké to desaťročie nebu-
deme poznať. Vynucovať za týchto okol-
ností zaočkovanie detí pripomína verejný 
zdravotný experiment. Paradoxne, ak sa 
ukáže, že účinok vakcín nie je doživotný, 
ako propagátori často tvrdia, ba ani taký 
dlhodobý, ako by bolo potrebné, pre vý-
robcu by to nakoniec mohla byť aj pozitív-
na správa – ako poznáme úrady, jednodu-
cho sa odporučí preočkovanie dospelých.

I v prípade, že by vakcína aj bola účin-
ná proti rakovine, asi nedokáže znížiť 

chorobnosť nad rámec úspechu PAP testu, 
ktorý na rozdiel od vakcíny neprináša rizi-
ko vážnych nežiaducich účinkov. PAP test 
zostáva naďalej potrebný, jednak vzhľa-
dom k určite nie 100-percentnej účinnosti 
vakcín, jednak kvôli ich obmedzenému zá-
beru len na vybrané typy HPV. Reklamné 
kampane zvyknú málo zdôrazňovať tento 
fakt, kvôli ktorému je účinnosť voči ocho-
reniu ako takému ďaleko nižšia, než účin-
nosť voči vybraným kmeňom.

Vakcína by mohla mať epidemiologic-
kú hodnotu v rozvojových krajinách, ktoré 
nedokážu zabezpečiť dostupnosť a kvalitu 
PAP testu. Nasadeniu vakcíny tam však 
bráni vysoká cena, ktorá by aj na Slovensku 
znamenala v podstate zdvojnásobenie vý-
davkov na plošné očkovanie detí.

Totalitný duch, ktorý mrazil zo slov 
prof. Krištúfkovej na pôde parlamentu, 
je menším problémom než potlesk, kto-
rý zožala. Takto si odborníci predstavujú 
prekonávanie krízy dôvery verejnosti? My 
vieme, čo je pre vás dobré a ak nám neve-
ríte, tak vám to nanútime!

Spracoval Mgr. Peter Tuhársky
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík  

očkovania, o. z.
Uvedené názvy môžu byť ochrannými  
známkami ich oprávnených držiteľov.


