
Cepljenje „zamudnic“

proti HPV

Neda Hudopisk

STROKOVNO SREČANJE

izvajalcev reproduktivnega in patronažnega zdravstvenega varstva ter

izvajalcev vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov, 

27. september 2019, Hotel Šport, Otočec



• okužbe s HPV najpogostejše spolno prenosljive okužbe 

v koži ali sluznicah in običajno ne povzročajo nobenih težav

pri nekaterih ženskah (10 %) trajna okužba s HPV 

• trajna okužba z enim od 12 visoko rizičnih (onkogenih) HPV 

potreben, vendar ne zadosten vzrok za raka materničnega vratu  

• raka materničnega vratu najpogosteje povzročata HPV16 in HPV18

(> 70% ocenjenega globalnega bremena)

• visoko rizični HPV povzročajo 20-90 % raka anusa, vulve, vagine, 

penisa in ustnega dela žrela 

• nizko rizična HPV6 in HPV11 povzročata > 90 % anogenitalnih 

bradavic

Humani papilomavirusi (HPV)



• Ag v cepivu: 

rekombinantne L1 beljakovine ovojnice HPV, ki tvorijo 

virusom podobne delce 

• ne morejo povzročiti okužbe, niso onkogeni

• višja raven nevtralizirajočih protiteles kot po naravni 

okužbi

4-valentno (Silgard®/Gardasil®, Merck & Co.) 2006

2-valentno (Cervarix®, GlaxoSmithKline Biologicals) 2007

9-valentno (Gardasil®9, Merck & Co.) 2015

Cepiva proti okužbam

s HPV

Delec podoben HPV



• učinkovitost: visoka pri osebah, ki še niso bile okužene z genotipi vsebovanimi v cepivu

• cepljenje ne zdravi že obstoječih okužb s HPV in njihovih zapletov

• trajanje zaščite – vsaj 10 let (predvideva se dolgotrajna)

Cepiva proti okužbam 

s HPV

Dvovalentno c.

Štirivalentno c.

Devetvalentno c.

Ti HPV tipi 
povzročijo:

~ 90% gen. 
bradavic

~ 75% RMV ~ 15% RMV

HPV genotipi vključeni v cepivo



• 2-valentno cepivo za preprečevanje predrakavih anogenitalnih sprememb (na 
materničnem vratu, zunanjem spolovilu, nožnici in zadnjiku) ter raka materničnega 
vratu in zadnjika, ki so posledica okužbe z določenimi onkogenimi genotipi HPV;

• 4-valentno cepivo za preprečevanje predrakavih sprememb na materničnem 
vratu, zunanjem spolovilu, nožnici in zadnjiku ter raka materničnega vratu in 
zadnjika, vzročno povezanih z določenimi onkogenimi tipi HPV; tudi za 
preprečevanje genitalnih bradavic, vzročno povezanih s specifičnimi tipi HPV (6, 
11);

• 9-valentno cepivo za preprečevanje predrakavih sprememb in raka na 
materničnem vratu, zunanjem spolovilu, nožnici in zadnjiku, ki jih povzročajo tipi 
HPV, vsebovani v cepivu; tudi za preprečevanje genitalnih bradavic, ki jih 
povzročajo specifični tipi HPV. 

Indikacije za cepljenje 



Cepljenje proti HPV v nacionalnih programih 

cepljenja po svetu



KRATKOROČNI UČINKI (meseci)

↓ pojavnost okužb s HPV

↓ pojavnost genitalnih bradavic

SREDNJEROČNI UČINKI (leta)

↓ pojavnost predrakavih sprememb MV visoke 

stopnje

DOLGOROČNI UČINKI (desetletja)

↓ pojavnost in umrljivost zaradi rakov povezanih 

s HPV

Uspešnost programov cepljenja proti HPV

% žensk z genitalnimi bradavicami

inc. predrakavih sprememb MV visoke stopnje

Patel C et al. Euro Surveill 2018

Ali H et al. BMJ 2013



• številne klinične raziskave pred registracijo (več 10.000 žensk) -
najpogostejši neželeni učinki glavobol, lokalne reakcije, mialgija, 
utrujenost 

• večina neželenih učinkov blagih in kratkotrajnih

• zvečano tveganje za sinkopo takoj po cepljenju

• Evropska agencija za zdravila (EMA) in SZO (GACVS) redno 
spremljata varnost cepiv proti HPV in do sedaj še nista zaznali nobenih 
varnostnih zadržkov za cepljenje (razdeljenih >270 milijonov 
odmerkov)  

zaključek: cepiva proti HPV so varna

Varnost cepiv proti HPV



• cepivo na voljo v Sloveniji od 

2007

• v šolskem letu 2009/10 v 

program uvedeno (neobvezno) 

cepljenje proti HPV za deklice 6. 

razreda OŠ s 4-valentnim

cepivom

(2016/17; 9-valentno cepivo)

Program cepljenja proti okužbam s HPV v Sloveniji

Precepljenost deklic 6. razredov OŠ proti HPV v Sloveniji



2. Cepljenje in zaščita s specifičnimi IG za učence, dijake in študente za 

šolsko leto 2018/19

2.1.6 Cepljenje proti okužbam s humanimi papilomavirusi (HPV)

Cepljenje se izvaja ob sistematskem pregledu pri deklicah, ki v šolskem letu 

2018/19 obiskujejo 6. razred osnovne šole.

Cepljenje se opravi tudi pri tistih, ki so obiskovale 6. razred v šolskem letu 2009/10 

ali kasneje in še niso bile cepljene (zamudnice) in sicer ob prvem naslednjem 

sistematskem pregledu.

Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na starost ob začetku cepljenja (za 

mlajše od 15 let (oz. 14 let – glede na cepivo) sta dovolj dva odmerka cepiva s 

presledkom najmanj 6 mesecev, za starejše so potrebni 3 odmerki po shemi 0, 2, 

6 mesecev).

Cepljenje proti HPV, opredeljeno v točki 2.1.6, se plača iz sredstev OZZ.

Cepljenje „zamudnic“

proti HPV 



Zamudnice za cepljenje proti HPV so dekleta, ki so obiskovale 6. 

razred v šolskem letu 2009/10 ali kasneje in še niso bile cepljene 

proti HPV. 

Če se dekle za cepljenje odloči po 15. letu starosti, privolitev staršev 

ni potrebna.

Vsa rutinska cepljenja praviloma opravljajo pediatri in šolski zdravniki 

(tudi študentski zdravniki), enako velja tudi za cepljenje 

zamudnikov/zamudnic, ki se lahko opravi ob prvem naslednjem 

sistematičnem pregledu ali po dogovoru z zdravnikom. 

Cepijo lahko tudi drugi zdravniki.

Cepljenje „zamudnic“ 

proti HPV - izvajalci



HVALA ZA POZORNOST



Seznam storitev 15.21: Storitve v ginekologiji na primarni ravni (306 007)

za obračunavanje cepljenja sta pomembni šifri

K1045 (Pregled pred cepljenjem v dispanzerju za ženske(DŽ)) - 2,5 količnika in 

K1046 (Cepljenje v DŽ) - 1,5 količnika.

OBRAČUNAVANJE STORITEV


