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Sammanfattning 

Bakgrund och syfte: Infektion av humant papillomvirus, HPV, utgör en av de vanligaste sexuellt 

överförbara sjukdomarna i världen. HPV-virus typ 6 och 11 orsakar könsvårtor (kondylom) medan 

HPV 16 och 18 kan orsaka cancer, framför allt livmoderhalscancer hos kvinnor, men även 

anogenitala cancrar hos män. Gynekologiska cellprovtagningar för kvinnor är en viktig del i 

preventionen av HPV-orsakad livmoderhalscancer. Numer finns även ett fyrvärt vaccin vilket 

skyddar mot infektion av HPV 6, 11, 16 samt 18. Detta vaccin ska helst administreras före 

exponering för viruset, alltså före sexualdebuten. Vaccinet ingår i det allmänna 

vaccinationsprogrammet för flickor i årskurs 5 och 6 i Sverige. Syftet med detta examensarbete var 

att undersöka om det finns evidens för att vaccinera även andra befolkningsgrupper än flickor i 

årskurs 5 och 6.  

Metod: Uppsatsen är en litteratursökning som gjorts i databasen PubMed där resultatet av 7 olika 

studier gicks igenom.  

Resultat: Vaccinet uppvisar en god skyddande effekt mot infektion med HPV hos unga flickor 

initialt naiva för viruset. Vaccinet uppvisar även god effekt hos tidigare exponerade för de 

virustyper individen initialt var naiv för. Vaccinet visade även god skyddseffekt hos pojkar och 

unga män. 

Slutsats: Resultatet av studierna stödjer vaccination av andra befolkningsgrupper än flickor. Dock 

behövs fler studier innan en rekommendation kan ges om att ta med pojkar i det allmänna 

vaccinationsprogrammet.  
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SUMMARY IN ENGLISH 

Background: Infection with Human Papillomavirus, HPV, is one of the world's most 

common sexual transmitted infections. The virus causes genital warts (condyloma) 

but certain virus types can cause cancer. The most common cancer type caused by 

the virus is cancer of the cervix. Nowadays there is a screening program for women 

between 23 and 60 years of age where Pap smears of the cervix is taken to discover 

abnormalities at an early stage. Cervical cancer is very common all over the world 

and this screening program saves many lives, but not in the less developed countries 

since the screening program is too expensive. A vaccine has been developed against 

the four most common HPV- types 6, 11, 16 and 18, and the vaccine costs less than 

the screening program, so it is now possible to save lives worldwide. The vaccine 

contains virus-like particles, VLP's, synthesized by L1-proteins from HPV types 6, 

11, 16 and 18. HPV 6 and 11 are associated with the sexual transmitted disease 

condyloma, and HPV 16 and 18 can cause cancer in the cervix among women, but 

also other kinds of anogenital cancer types. Today, the HPV vaccine is included in 

the general vaccination program for girls in 5th and 6th grade in Sweden, but not for 

boys. The risk to get infected with the virus is equal between girls and boys and this 

has raised the question whether or not boys should be included in the general HPV-

vaccination program as well.  

Purpose: The aim of this study was to evaluate whether or not there is evidence that 

suggest vaccinating other populations than young girls.  

Methods: The study is a literature study of clinical trials collected from the database 

PubMed.  

Results: Many clinical trials, where the vaccine efficacy among young initially 

HPV-naive girls have been evaluated, have been performed. They show that the 

vaccine is effective in preventing HPV-infection in this population. In a population 

with older participants, that have been sexually active and, thereby, are likely to have 

been infected with the virus, the vaccine's efficacy is more unknown. Clinical trials 

have been made in populations like this, with participants with initially unknown 

HPV-status, and the vaccine shows efficacy against infection with the HPV type, or 

types, that the individual is not already infected with. Clinical trials have also been 

made among boys and young men and the vaccine's efficacy is noninferior among 

men compared with the vaccine efficacy among girls and young women.  

Conclusions: Those findings support the inclusion of boys in the general vaccination 

program. They also show that already infected individuals can take benefit from the 

vaccine since it is not very likely that they are infected with all four vaccine types. 

But, before a gender neutral vaccination can be recommended, and before 

vaccination of already infected individuals is suggested, more and larger studies must 

be made. The new trials should also have longer follow up-times to determine 

whether a refill vaccination in the future will be needed.  
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FÖRKORTNINGAR 

CIN =Cervikal Intraepitelial Neoplasi 

EGF = Epidermal Growth Factor 

EGFR = Epidermal Growth Factor Receptor 

EGL = External Genital Lesions, sjukliga förändringar av yttre genitalier, 

samlingsnamn för PIN, VaIN, samt VIN. 

ELISA = Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, enzymkopplad 

immunadsorberande analys 

EU/mL = ELISA-Units per milliliter, ELISA-enheter per milliliter 

GMT = Geometric Mean Titer, geometriskt medelvärde av titer 

HPV = Humant PapillomVirus 

mMU/mL = milli-Merck units per milliliter, milli-Merck-enheter per milliliter 

PCR = Polymerase Chain Reaction, polymeraskedjereaktion 

PIN = Penile Intraepithelial Neoplasia, intraepitelial neoplasi i penis 

VaIN = Vaginal Intraepithelial Neoplasia, vaginal intraepitelial neoplasi 

VIN = Vulvar Intraepithelial Neoplasia, intraepitelial neoplasi i vulva 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Enzymkopplad_immunadsorberande_analys
http://sv.wikipedia.org/wiki/Enzymkopplad_immunadsorberande_analys
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INTRODUKTION 

 

Livmoder och livmoderhals 

 
Kvinnans inre genitalier, det vill säga hennes reproduktiva system, utgörs av två 

äggstockar, två äggledare, en livmoder, uterus, med livmoderhals, även kallad cervix 

(Widmaier, Raff & Strang, 2008) eller cervix uteri (Mescher, 2010), samt vaginan. 

Livmoderns nedre del slutar i en cylindrisk struktur - cervix - som binder samman 

livmodern med vaginan (Widmaier et al., 2008). Livmoderväggen består av tre skikt; 

endometriet, myometriet samt perimetriet (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). 

Endometriet klär livmodern invändigt med ett enkelt skikt av cylinderepitel 

(Mescher, 2010). 

 

Cervix skiljer sig histologiskt från resten av livmodern. Mukosan som klär insidan av 

cervix övre del är ett enkelskiktat cylinderepitel, likt det i livmoderns endometrium. 

Den del av cervix som öppnas ner mot vaginan, alltså den undre delen av cervix, 

utgörs istället av ett flerskiktat skivepitel. Det finns en tydig gräns där det 

enkelskiktade cylindriska epitelet övergår i ett flerskiktat skivepitel (Mescher, 2010). 

I ett flerskiktat skivepitel sker normalt celldelning endast i det basala lagret. Cellerna 

som bildas slutar att proliferera och förflyttar sig utåt mot ytskiktet. Cellerna 

differentieras på sin väg från det understa till det översta lagret av skivepitel. När 

cellprov från cervix undersöks är det inte helt ovanligt att upptäcka att denna process 

är rubbad. Detta kan så småningom leda till uppkomsten av cancer (Alberts, Johnson, 

Lewis, Raff, Roberts & Walter, 2008). 

 

 

Livmoderhalsens funktioner 

 

Mukosan i cervix innehåller många körtlar. De producerar slem och är ofta 

dilaterade. De hormonella förändringarna under livmodercykeln gör att mukosan 

periodvis sväller, och de har även påverkan på körtlarnas aktivitet. Att cervixsekretet 

förändras cykliskt spelar en stor roll vid befruktning och tidig graviditet. Vid tiden 

för ägglossning är då det kommer som mest sekret från de cervikala körtlarna. Detta 

sekret är vattnigt och underlättar spermiernas färd genom livmodern. Under den 

luteala fasen blir slemmet som sekreneras istället visköst på grund av de höga 

nivåerna av progesteron. Detta har till funktion att förhindra passage av både 

spermier och mikroorganismer in i uterus. Under graviditet prolifererar de cervikala 

körtlarna och sekrenerar rikligt med högvisköst slem som bildar en plugg, 

slempropp, i cervixkanalen. Före förlossning dilaterar cervix kraftigt och mjuknar på 

grund av hög kollagenolytisk aktivitet i bindvävslagret, stroman. Mukosan i cervix är 

dock mindre histologiskt påverkad än livmoderns endometrium av hormonella 

förändringar och den "fjällar" heller inte av under menstruationen (Mescher, 2010). I 

övrigt producerar körtlarna i cervix ett sekret som håller vaginans yta fuktig och som 

skyddar denna mot mekanisk påfrestning (Sand et al., 2006). Förutom de endokrina 

funktionerna i cervix har denna även en immunologisk funktion. Från den 
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underliggande stroman migrerar många lymfocyter och andra leukocyter till det 

flerskiktade epitelet för att förstärka det lokala immunförsvaret mot mikroorganismer 

(Mescher, 2010).  

Livmoderhalscancer och cellprover 

Livmoderhalscancer 

I Sverige drabbas omkring 450 kvinnor årligen av livmoderhalscancer, eller 

cervixcancer som den även kallas. Denna cancerform är därmed den femtonde 

vanligaste formen av cancer hos kvinnor i Sverige. Antalet har dock minskat med 

dryga  60 % sedan 1960-talet, och denna minskning är bland annat en följd av 

införandet av regelbundna gynekologiska cellprovskontroller (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2008) för kvinnor i åldrarna 25-60 år (Bixo & 

Samuelsson, 2011). Innan cellprovskontrollerna påbörjades var livmoderhalscancer 

den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige (Socialstyrelsen, 2012). 

Cellprovet gör det möjligt att finna cellförändringar i ett tidigt stadium innan de 

utvecklats till cancer. Varje år dör dock 150 av de drabbade. Medelåldern för att 

insjukna i livmoderhalscancer är 54 år och två tredjedelar av fallen drabbar kvinnor 

som inte tagit sina cellprov. På grund av införandet av cellprovskontrollerna kan 

livmoderhalscancer upptäckas i ett så tidigt stadium att cancern kan botas på ett 

sådant sätt att kvinnans fertilitet kan bibehållas i ungefär 50% av alla fall (SBU, 

2008). Årligen behandlas 6000-8000 svenska kvinnor för cellförändringar och tack 

vare detta kan många liv räddas. (Socialstyrelsen, 2012). 

Den högsta frekvensen av insjuknande och död i livmoderhalscancer återfinnes i 

bland annat Sydostasien, i Afrika söder om Sahara, samt i Latinamerika, medan den 

är som lägst i Japan, i Västeuropa samt i Nordamerika (SBU, 2008). I världen 

insjuknar cirka 500 000 kvinnor varje år i livmoderhalscancer (Kindt, Goldsby & 

Osborne, 2007) och årligen dör omkring 250 000 kvinnor i denna sjukdom 

(Socialstyrelsen, 2012). I utvecklingsländerna är livmoderhalscancer den cancerform 

som skördar flest kvinnoliv näst efter bröstcancer (Kindt et al., 2007). 

Infektion med HPV i livmoderhalsen ger oftast inga symtom, och infektionen 

självläker i drygt 90 % av fallen. I vissa fall kan dock infektionen bli bestående och 

så småningom ge upphov till cellförändringar som patologer benämner som 

intraepitelial neoplasi (Alberts et al., 2008) eller cervikal intraepitelial neoplasi, CIN 

(Kindt et al., 2007). Förändringarna klassificeras som låggradiga, det vill säga milda, 

till höggradiga, det vill säga måttliga till svåra. I de låggradiga förändringarna är de 

odifferentierade cellerna inte längre begränsade till det basala lagret i cervixepitelet, 

utan återfinnes i hela den understa tredjedelen av det. I de två övre epitellagren 

fullbordas dock differentieringen. De flesta av dessa låggradiga förändringar kommer 

spontant att läka ut men omkring 10% av fallen utvecklas vidare till höggradiga 

förändringar. I dessa höggradiga förändringar återfinnes odifferentierade 

prolifererande celler i alla tre lagren av cervixepitelet. Dessa celler varierar vanligtvis 
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mycket i både storlek och form. Onormala mitotiska strukturer ses ofta bland dessa 

celler och deras karyotyper är även de ofta onormala. Dock är dessa avvikande celler 

fortfarande avgränsade till den epiteliala sidan av basallaminan och stadiet är 

fortfarande lätt att behandla och bota. Detta görs genom att kirurgiskt avlägsna eller 

förstöra den onormala vävnaden (Alberts et al., 2008). 

Behandlas dessa cellförändringar inte kan den onormala delen av vävnad fortfarande 

läka ut spontant, alternativt  kvarstå som den är och inte fortsätta utvecklas, eller så 

gör den just det. I 30-40% av fallen så kommer cellförändringarna att fortsätta att 

utvecklas och spridas. Efter ett antal år kan detta ge upphov till ett invasivt carcinom. 

Dessa cancerceller kommer att korsa, och kanske eventuellt förstöra, basallaminan 

och metastasera i den underliggande vävnaden. I och med detta blir det kirurgiska 

avlägsnandet av cellförändringarna allt svårare. De defekta cellerna kan exempelvis 

metastasera till närliggande lymfkörtlar via lymfkärl (Alberts et al., 2008). Det kan ta 

över 20 år för dessa cellförändringar att utvecklas till cancer (SBU, 2008). 

Lyckosamt nog är förändringar som de ovan beskrivna möjliga att upptäcka i tidigt 

skede genom att skrapa av ett cellprov från cervix och studera cellerna genom 

mikroskop. På så vis kan många liv räddas (Alberts et al., 2008). I 

utvecklingsländerna finns tyvärr inte resurser för denna typ av screeningprogram 

(Kindt et al., 2007). 

Förutom infektion med HPV finns även andra riskfaktorer för att utveckla 

livmoderhalscancer som samtidig infektion med klamydia eller herpesvirus och 

långtidsbruk av p-piller, men även många graviditeter utgör risk. Rökning är också 

en bidragande riskfaktor. Det finns även ärftliga faktorer som spelar in (SBU, 2008). 

Gynekologiska cellprovskontroller 

Tack vare de rutinmässiga screeningprogrammen sjunker dödligheten i cervixcancer 

snabbt världen över. Screeningprogrammen innebär tester där celler studeras, vilka 

har skrapats av med en borste eller träspatel från cervix. Cellproven tas framför allt 

från den region där övergången mellan enkelt och flerskiktat epitel finns. Onormal 

cellväxt, så kallad dysplasi, vilken skulle kunna utvecklas vidare till carcinom 

(neoplasi), uppstår oftast i denna övergångszon, framför allt då dessa celler även 

innehåller det humana papillomviruset, HPV, vilket är väldigt vanligt. Cellproven 

färgas och studeras på ett objektsglas genom mikroskop. Onormala celler som skulle 

kunna utgöra förstadium till cancer upptäcks relativt ofta i sådana här cellprov men 

då i ett tidigt stadium. De här cellproven kallas för Pap smears efter deras utvecklare 

George Papanicolaou. Det var han som introducerade denna diagnosticeringsteknik 

på 1920-talet (Mescher, 2010). 

De gynekologiska cellprovskontrollerna är en så kallad sekundärpreventiv metod för 

att minska insjuknandet i livmoderhalscancer. Kontrollerna är regelbundna och 

inleds vid 23 års ålder. Därefter sker kontrollerna med treårsintervaller upp till 50 års 

ålder. Mellan 50 och 60 år sker kontrollerna med femårsintervaller (SBU, 2008). Har 

inga avvikelser påträffats kan cellproven därefter avslutas, annars fortsätter 
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provtagningen (Socialstyrelsen, 2012). Dessa kontroller är frivilliga men 

rekommenderas. År 2002 deltog 78 % av kvinnorna i de ovan beskrivna 

åldersgrupperna (SBU, 2008). De dryga 20 % som inte deltar löper betydligt högre 

risk att drabbas av cancer i livmoderhalsen (Socialstyrelsen, 2012). 

Numera finns, förutom cellprovskontroller, även möjlighet att vaccinera sig mot 

HPV typ16 och 18. De båda virustyperna orsakar omkring 70% av alla fall av 

livmoderhalscancer. Det innebär att det trots vaccinationen ändå finns risk att 

drabbas av denna cancerform. Därför är det ändå viktigt att de vaccinerade 

individerna kommer att gå på de gynekologiska cellprovstagningarna. De som i unga 

år vaccinerats mot HPV 16 och 18 och i vuxna år tar sina cellprov, kommer få ett 

mycket bra skydd mot livmoderhalscancer (Socialstyrelsen, 2012). 

Humant papillomvirus 

Humana papillomvirus , HPV, (SBU, 2008), tillhör familjen Papillomaviridae 

(Bauman, 2007). I dagsläget finns drygt 100 olika typer av HPV identifierade och 

även inom en typ förekommer vissa skillnader. Variationer inom samma typ 

förekommer också olika kontinenter emellan. Det finns två olika huvudtyper av 

HPV; de som infekterar hud och de som infekterar slemhinnor. Ett 40-tal av de drygt 

100 nu kända HPV-typerna infekterar slemhinnor och då kring könsorgan, det vill 

säga livmoderhals, vulva och vagina hos kvinnor och penis hos män, men kan även 

infektera slemhinnor i ändtarm, på tonsiller samt i larynx. Förutom att dela in HPV-

typerna efter de vävnadstyper de infekterar så delas de också in efter deras 

benägenhet att utveckla cancer, det vill säga högrisk- respektive lågrisktyper (SBU, 

2008). 

Infektion med HPV utgör idag den allra vanligaste sexuellt överförbara infektionen 

både hos män och kvinnor. De första åren efter sexualdebuten är risken att infekteras 

som störst. Papillomvirus orsakar så kallade papillom, det vill säga benigna utväxter, 

i dagligt tal kallade vårtor, på epitelial vävnad som hud och slemhinnor. Vårtorna 

återfinnes oftast på fingrar och tår, under fotsulor, på bålen, i ansiktet, på armbågar 

eller knän, eller på de yttre delarna av genitalierna. De genitala vårtorna kallas för 

kondylom (Bauman, 2007). 

Papillomvirus sprids genom direkt kontakt, men eftersom de är stabila utanför 

kroppen kan de även spridas med vektorer. De kan även spridas från ett ställe till ett 

annat på en infekterad individ. Inkubationstiden, det vill säga från infektion till att 

vårtor utvecklats, är cirka 3-4 månader (Bauman, 2007). 

Förutom att ge upphov till vårtor finns det, som nämnt ovan, HPV-typer som kan 

orsaka cancer hos den infekterade individen. Enligt WHO:s International Agency for 

Research on Cancer (IARC) finns det 18 möjliga HPV-typer för utveckling av 

livmoderhalscancer. De vanligaste HPV-typerna som orsakar denna cancerform är 

HPV 16, 18, 45, 31, 33, 52, 58 samt 35. Det kan även vara mer än en typ av HPV 
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inblandad samtidigt. Enligt en svensk studie är 39 % av fallen med höggradiga 

cellförändringar associerade till HPV 16 och 18. Den vanligaste HPV-typen som 

förekommer vid livmoderhalscancer i hela världen är HPV 16 (SBU, 2008). 

 

Att infektion av HPV kan ge upphov till cancer beror på att HPV-genomet innehåller 

tre viktiga transformationsproteiner, E5, E6 och E7. När de uttrycks hos värdcellen 

sätts cellcykelns normala kontrollmekanismer ur spel. Detta sker genom interaktion 

mellan de virala proteinerna och cellcykelproteinerna p53, pRb samt EGFR (Kim et 

al., 2010). 

Vid normalt DNA är p53 inaktivt och bryts ned vid märkning med ubiquitin. Vid 

DNA-skada aktiveras p53 och detta leder till att cellen stannar vid en kontrollpunkt i 

cellcykeln för att inget defekt DNA ska replikeras. Det virala proteinet E6 inducerar 

nedbrytningen av p53 via märkning med ubiquitin. Celler innehållande det virala 

proteinet E6 ackumulerar genetiska defekter vilket ökar risken för malignitet då de 

defekta cellerna inte längre sätts i cellcykelarrest av p53, eftersom det hålls inaktivt 

av  E6. Retinoblastomproteinet pRb är ett tumörsuppressorprotein vilket vid 

fosforylering inaktiveras. Då frisätts ett genregulatoriskt protein som stimulerar 

gentranskription genom att driva cellen till DNA-replikationsfasen av cellcykeln. Då 

virusproteinet E7 binder till pRb verkar det som dess fosforylering och DNA-

replikation stimuleras. Det innebär att det även i detta skeende kommer replikeras 

celler med defekt DNA vilket utgör en riskfaktor för cancerutveckling (Ghittoni et 

al., 2009). EGFR stimulerar gentranskription och celltillväxt vid inbindning av dess 

ligand EGF. E5 uppreglerar antalet receptorer, samt ökar även receptoraktiviteten vid 

inbindning av liganden. I närvaro av EGF förstärks även den maligna 

transformationseffekten av E5 vilken är att öka celldelningen och bidra till 

metastaseringsprocessen (Kim et al., 2010).   

 

 

Vaccination mot HPV 
 

Forskare har genom rekombinant DNA-teknik skapat ett vaccin som framgångsrikt 

förebygger infektion med de vanligaste sexuellt överförbara HPV-typerna, både de 

som ger genitala vårtor och de som utgör risk för livmoderhalscancer (Bauman, 

2007). I dagsläget finns det två godkända vaccin mot HPV i Europa och de är 

Gardasil® och Cervarix®. Båda vaccinen innehåller viruslika partiklar vilka får de 

vaccinerade personerna att utveckla ett immunsvar som skyddar dem mot infektion 

av de HPV-typer som vaccinen innehåller. Syftet med denna vaccination  är att 

förebygga utvecklingen av livmoderhalscancer. De vaccinerade individerna utvecklar 

ett cellmedierat immunsvar, samt neutraliserande antikroppar som är typspecifika för 

de onkogena HPV-typer som ingår i vaccinet. Cervarix innehåller HPV-typerna 16 

och 18, medan Gardasil förutom HPV typ 16 och 18 även innehåller HPV typ 6 och 

11. De två sistnämnda HPV-typerna är förenade med den sexuellt överförbara 

infektionen kondylom. HPV typ 6 och 11 anses inte vara onkogena i någon större 

utsträckning, och därmed inte heller bidragande till utveckling av 

livmoderhalscancer. Vid vaccinering med Gardasil ges tre doser; månad 0, 2 samt 6. 
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För vaccination med Cervarix gäller månad 0, 1 samt 6 (SBU, 2008). Vaccinationen 

administreras intramuskulärt i deltamuskeln, M. deltoideus (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Profylaktiskt vaccin fås från de virala proteinerna L1 eller L2 från de cancerogena 

HPV-typerna. När L1 uttrycks i den transfekterade cellinjen sätts en partikel ihop 

vilken liknar viruspartikeln. En sådan syntetisk partikel kallas VLP som står för 

viruslik partikel. Gardasil innehåller VLP sammansatt av L1 från HPV-typerna 

6,11,16 och 18 medan Cervarix innehåller VLP sammansatta av L1 från HPV-

typerna 16 och 18 (Kindt et al., 2007). 

 

Vaccinerna innehåller även adjuvans. Adjuvans tillsätts i vaccinet för att förstärka 

immunförsvaret efter vaccinationen. De båda vaccinen innehåller olika adjuvans. I 

Gardasil utgörs adjuvanset av amorft aluminiumhydroxifosfatsulfat, medan den i 

Cervarix utgörs av AS04 (aluminiumhydroxid och 3-O-desacyl-4'-monophosphoryl 

lipid A (MPL)) (SBU, 2008).  

 

 
HPV-vaccin i det svenska vaccinationsprogrammet 

 

Värdet av att vaccinera de som redan infekterats kan ifrågasättas. De som ej tidigare 

exponerats för viruset har störst nytta av vaccinationen. Den snabba spridningen av 

HPV bland sexuellt aktiva unga individer, även bland dem som använder kondom, 

tyder på att det är denna population som i första hand bör vaccineras. Att även 

inkludera pojkar och män i den population som vaccineras skulle ha den fördelen att 

infektionskedjan lättare kan brytas. De vaccineras främst för att skyddas mot genitala 

vårtor (Kindt et al., 2007). 

 

I Sverige infördes en ny vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn 

den 1 januari 2010. Vaccinationen ger ett skydd mot två av de HPV-typer som 

förknippas med livmoderhalscancer, HPV 16 och 18. Denna vaccination erbjuds 

flickor födda 1999 eller senare och de vaccineras i årskurs 5 och/eller 6, det vill säga 

när de är tio till tolv år gamla. För att få ett så bra skydd som möjligt mot 

virusinfektionen är det viktigt att individen vaccineras innan denne utsätts för 

smittorisk vilket i praktiken är före sexualdebut. Studier som gjorts för att undersöka 

vaccinets cancerpreventiva effekt har visat ett skydd på dryga 90% mot höggradiga 

cellförändringar som orsakats av HPV-typerna 16 och 18. Studierna visar även att 

vaccinationen tolereras väl och är säkra. Det är i nuläget inte känt huruvida de 

vaccinerade flickorna kommer behöva förnya vaccinationsskyddet eller ej 

(Socialstyrelsen 2012). 

 
 
Vaccin inom läkemedelsförmånen 

 

Det vaccin som för närvarande ingår i läkemedelsförmånen är Gardasil och tidigare 

var det  flickor i åldrarna 13-17 år som omfattades av läkemedelsförmånen (SBU, 

2008). Tandvårds- och läkemedelsverket, TLV, beslutade dock att från och med den 
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28 juni 2012 ska Gardasil ingå i läkemedelsförmånen för kvinnor i åldrarna 13-26 år. 

En förpackning injektionsvätska som suspension i förfylld spruta innehåller 0,5mL 

och kostar 893,50 SEK (tlv.se, 2012). 

Gardasil är godkänt för vaccination av pojkar från 9 år och uppåt, dock måste 

vaccinationen själv bekostas (socialstyrelsen.se, 2013). 

SYFTE 

Syftet med detta arbete är ta reda på om det finns evidens för att vaccinera andra 

befolkningsgrupper än flickor i årskurs 5 och 6. Resultatet av vetenskapliga studier 

som gjorts där vaccinet använts till äldre flickor och unga kvinnor, samt till pojkar 

och män, ska besvara denna frågeställning.  
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MATERIAL OCH METOD 
 

Detta arbete är en litteraturstudie. De vetenskapliga studierna som använts till 

resultatdelen är hämtade från databasen PubMed, och sökningen pågick under maj 

månad 2012.  

 

De sökord som använts vid sökningen är "human papillomavirus", "human 

papillomavirus vaccine", "Gardasil", "human papillomavirus cancer" samt "human 

papillomavirus vaccination boys".  

 

Sökorden som användes genererade ett stort antal träffar och för att begränsa antalet 

användes ett antal inklusions- och exklusionkriterier. För att studierna skulle vara 

relevanta för ändamålet fick de inte vara publicerade före 2007. De skulle även vara 

skrivna på engelska, vara av RCT-typ, det vill säga randomiserade kontrollerade 

prövningar, och testerna som genomförts i studierna skulle vara utförda på 

människor. Studierna skulle även finnas tillgängliga gratis i fullängdsformat. Vid 

vissa av sökningarna begränsades även åldrarna på studiedeltagarna till 0-18 år, eller 

6-12 år. Alla dessa begränsningar av antalet sökträffar gjordes via "Limits-

funktionen" i PubMed.  

 

Vid två sökningar användes MeSH Database för att begränsa sökningarna i PubMed 

ytterligare så att endast studier om papillomvirusvaccin och deras terapeutiska 

användning filtrerades fram.  

 

När sökningarna begränsats i största möjliga mån tittades studiernas titlar igenom. 

De som verkade handla om tester relevanta för arbetets syfte valdes ut, och deras 

abstract gicks igenom. 
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RESULTAT 

Resultat av litteratursökning 

Totalt skumlästes 104 abstracts, och av dem valdes 27 stycken studier ut, vilka lästes 

översiktligt. Av de 27 studierna valdes 13 stycken ut, vilka gicks igenom noggrant. 

Därefter valdes slutligen 7 av de 13 studierna ut och sammanfattades till 

resultatdelen som  följer. En sammanfattande tabell, Tabell I, över sökord, antal 

träffar samt antal abstracts presenteras här. Vid några av sökningarna återkom vissa 

sökresultat sedan tidigare sökningar. De står omnämnda i tabellen som dubbletter.  

Tabell I. Detta är en sammanfattande tabell över samtliga sökningar som gjordes i databasen 

PubMed.  

Sökord i MeSH 

Database 

Sökord i 

PubMed 

Antal träffar i 

Pubmed 

(varav 

fulltext) 

Antal träffar i 

PubMed efter 

aktivering av 

Limits 

Antal abstracts 

Human 

papillomavirus 

27934 

(7489) 

82 --- 

Human 

papillomavirus 

27934 

(7489) 

48 48 

Human 

papillomavirus 

27934 

(7489) 

7 7 

Human 

papillomavirus 

vaccine 

4854 

(1343) 

7 0 (dubbletter) 

Human 
papillomavirus 

1508 

(370) 

26 26 

Gardasil 442 

(113) 

3 3 

Gardasil 442 

(113) 

3 0 (dubbletter) 

Human 

papillomavirus 

cancer 

22422 

(5686) 

65 0 (ingen ny träff 

som var relevant) 

Human 

papillomavirus 

Vaccination boys 

72 

(20) 

20 20 

Här nedan följer nu en sammanfattning av de 7 studier som valdes ut efter 

litteratursökningen i PubMed.  

Studie 1 
Four Year Efficacy of Prophylactic Human Papillomavirus Quadrivalent 

Vaccine Against Low Grade Cervical, Vulvar and Vaginal Intraepithelial 

Neoplasia and Anogenital Warts: a Randomised Controlled Trial 

Dillner et al., 2010. 
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Syftet med studien var främst att utvärdera den profylaktiska effekten av fyrvärt 

vaccin mot HPV-infektion för att skydda mot låggradiga cellförändringar i vagina, 

vulva och livmoderhals samt genitala vårtor (kondylom), men även mot förändringar 

relaterade till någon av tio andra HPV-typer som testades vid PCR-analys; HPV 

31,35,39,45,51,52,56,58 och 59. 

 

Data, som samlats in i två internationella, randomiserade, dubbelblinda, 

placebokontrollerade effektstudier av fyrvärt HPV-vaccin, analyserades. Studierna 

pågick i fyra år och resultaten som presenteras är hämtade från de sista data som 

samlades in efter 42 månaders uppföljningstid. På dag 1 samt månad 7 gjordes 

cervikala och vaginala undersökningar, som gynekologiskt cellprov. Även prover 

med bomullspinne togs för att användas vid DNA-typning av virus med hjälp av 

PCR-analys. I den ena studien utfördes även tester månad 3. I den ena studien följdes 

deltagarna upp var sjätte månad till och med månad 48 efter den sista dosen och i den 

andra studien följdes de upp var tolfte månad till och med månad 48 efter den sista 

dosen.  

Deltagarna 17599 var kvinnor mellan 16 och 26 som kom från Nordamerika, 

Latinamerika, Europa och Asien kring Stillahavsområdet. De huvudsakliga 

exklusionskriterierna var över fyra olika sexualpartners, onormala cellprov från 

livmoderhalsen, samt graviditet. De erhöll antingen tre doser fyrvärt HPV-vaccin 

verksamt mot HPV-typerna 6, 11, 16 eller 18 eller tre doser placebo. Placebo och 

vaccin administrerades dag 1, månad 2 samt månad 6. Deltagarna i per protokoll-

populationen var seronegativa för HPV 6, 11, 16 och 18 vid studiens början till och 

med månad 7. Det skulle alltså vara deltagare som var känsliga för infektion. 

Deltagarna i intention-to-treat-populationen var generellt HPV-naiva men deras 

känslighet för infektion var mer obegränsad. Vaccinet som användes var Gardasil, ett 

fyrvärt VLP  HPV L1-vaccin. 

 

Vaccinets effekt i per protokollgruppen var 96% (95% CI = 91% - 98%) mot 

låggradig CIN, 100 % mot VaIN (95% CI = 74% - 100%), 100% mot VIN (95% CI 

= 64% - 100%) samt 99% mot kondylom (95% CI = 96% - 100%). I intention to 

treat-populationen var vaccinets effekt mot låggradig CIN 30% (95% CI = 17% - 

41%), mot VaIN 75% (95% CI = 22% - 94%), mot VIN 48% (95% CI = 10% - 71%) 

samt mot kondylom 83% (95% CI = 74% - 89%). 

 

Studie 2 
The Impact of Human Papillomavirus (HPV)-6/11/16/18 Vaccine on All 

Associated Genital Diseases in Young Women 

Muños et al., 2009. 

 

I denna studie undersöktes den skyddande effekten av ett profylaktiskt HPV 

6/11/16/18-vaccin mot all HPV-associerad genital sjukdom. Effektmåtten som 

användes var 1) CIN, 2) EGL, 3) avvikande cellprov, och 4) behov av andra 

undersökningar samt behandling av HPV-relaterad sjukdom.  
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I studien ingick 17 622 kvinnor i åldrarna 15-26 år, och de kom från Australien, 

Österrike, Brasilien, Kanada, Colombia, Tjeckien, Danmark, Finland, Tyskland, 

Hong Kong, Island, Italien, Mexico, Nya Zeeland, Norge, Peru, Polen, Puerto Rico, 

Ryssland, Singapore, Sverige, Thailand, Storbritannien, samt USA. 

Exklusionskriterierna var bland annat fler än fyra olika sexualpartners, tidigare eller 

befintlig kondylom, samt avvikande cellprov. Deltagarna indelades i två olika 

populationer. Dels utvärderades vaccinets effekt i en kontrollgrupp som i det 

närmaste var representativ för kvinnor innan sexualdebut, det vill säga kvinnor som 

var negativa för 14 olika HPV-typer (HPV 6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58 

och 59), och dels i en population bestående av både HPV-naiva och HPV-

exponerade kvinnor, en så kallad intention-to-treat-population, vilken är tänkt att 

representera den allmänna befolkningen. Deltagarna erhöll vaccin eller placebo som 

administrerades dag 1, månad 2 samt månad 7. 

 

Vaccinen som användes i studien var Gardasil eller Silgard. Båda kommer från 

Merck och består av rekombinant L1-protein från kapsider från HPV 6 (20µg), 11 

(40 µg), 16 (40 µg) samt 18 (20 µg). Aluminiumhydroxifosfatsulfat används som 

adjuvans. Vaccinet administreras intramuskulärt.  

 

Vaccinets effekt i kontrollgruppen mot låggradig CIN var 97,8% och mot måttlig till 

höggradig CIN 100%. I samma population var vaccinets effekt mot låggradig VIN 

och VaIN 95,2% och mot kondylom 96,4%. Konfidensintervallet var 95%. 

I intention to treat-populationen sänkte vaccinet statistiskt signifikant risken för de 

vaccinerade deltagarna att drabbas av höggradig CIN. Vaccinet minskade risken med 

19% (95% CI = 7,7% - 28,9%). I denna population observerades statistiskt 

signifikanta minskningar av risker att drabbas av CIN, men även av EGL (VIN, 

VaIN) samt kondylom. Den minskade risken att drabbas av låggradig EGL, vilken 

utgör prekursor till höggradig, samt kondylom var 62% (95% CI = 53,5% - 69,1%).  

 

Studie 3 
Evaluation of Quadrivalent HPV 6/11/16/18 Vaccine Efficacy Against Cervical 

and Anogenital Disease in Subjects with Serological Evidence of Prior Vaccine 

Type HPV Infection 

Olsson et al., 2009. 

 

I tre tidigare kliniska, randomiserade, placebokontrollerade studier där effekten av 

fyrvärt HPV-vaccin utvärderades hos 18 174 kvinnor i åldrarna 16-26 år var 73% av 

deltagarna HPV-naiva vid studiernas början. Hos denna population hade vaccinet en 

god skyddande effekt mot HPV 6/11/16/18-relaterade sjukdomar i cervix. 15% 

(n=2617) av de resterande deltagarna var seropositiva men DNA-negativa för någon 

av HPV-typerna i vaccinet vid studiens början. Denna studie presenterar analys av 

data för denna population för att utvärdera effekten av vaccination av tidigare 

infekterade, för att undersöka vilket skydd mot nya infektioner, samt uppkomsten av 

cervikala och anogenitala sjukdomar, vaccinet ger.  
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PCR-analys användes för att fastställa om en individ var DNA-positiv eller ej för 

viruset. Deltagarna injicerades med antingen vaccin eller placebo dag 1, månad 2 

samt månad 6. Under studiens gång utfördes undersökningar av yttre genitalier, 

cellprov togs både från yttre genitalier och cervix och skickades på analys för att med 

hjälp av provsvaren analysera vaccinets effekt. Deltagarna följdes under 40 månader.  

Sju personer i placebogruppen utvecklade CIN orsakad av någon HPV-typ de redan 

infekterats med innan studiens början. I sex av fallen var förändringarna relaterade 

till HPV typ 16 och i det resterande fallet var förändringen relaterad till HPV typ 18. 

Åtta personer i placebogruppen utvecklade EGL (VIN eller VaIN) eller kondylom 

associerad med en HPV-typ de infekterats med före studien. Fem av fallen var 

relaterade till HPV typ 6, två till HPV typ 16 och ett till HPV 18.  

Ingen av deltagarna i vaccingruppen utvecklade någon sjukdom som kunde relateras 

till de fyra HPV-typer i vaccinet, och som de initialt var serpositiva, men DNA-

negativa, för. Alltså var vaccinets effekt mot HPV typ 6, 11, 16, 18-associerad mild 

till svår CIN hos seropositiva men DNA-negativa individer 100 % (95% CI = 28,7% 

- 100%). Effekten av vaccinet mot incidensen av HPV typ 6, 11, 16, 18-associerad 

EGL hos samma population var även den 100% (95% CI = 39,5%-100%).  

Vad gäller vaccinets säkerhet var det fler i vaccingruppen (92,5%) jämfört med i 

placebogruppen (85,8%) som rapporterade biverkningar. Biverkningarna som 

rapporterades var främst associerade till injektionsstället. Andra biverkningar som 

rapporterades in var bland annat gastroenterit, huvudvärk, hypertension, samt 

bronkospasm.  

Studie 4 
Prophylactic Efficacy of a Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccine 

in Women With Virological Evidence of HPV Infection 

Villa et al., 2007. 

I denna studie utvärderas huruvida kvinnor som tidigare exponerats för HPV erhåller 

en skyddande effekt mot CIN, VIN, VaIN samt kondylom, av vaccinet. Även 

vaccinets säkerhet bedömdes. 

Resultatmåtten utgjordes av diagnos av CIN, VIN, VaIN samt kondylom orsakade av 

HPV typ 6, 11, 16 eller 18. Diagnoserna ställdes histologiskt genom att med PCR 

påvisa DNA från dessa HPV-typer.  Kvinnorna, 17622 till antalet, togs med i studien 

oberoende av HPV-status. Exklusionskriterier var bland annat fynd av genital HPV-

sjukdom samt fler än fyra olika sexualpartners. Bland de kvinnor som innan studiens 

början exponerats för 1-3 av de fyra HPV-typerna testades vaccinets förmåga att 

skydda mot infektion och genitala sjukdomar av den/de resterande typerna.  

Undersökning då förekomst av genitala vårtor, samt förändringar av vulva och 

vagina kontrollerades, och då eventuella biopsier togs, gjordes löpande under 

studiens gång. Blodprov togs för att detektera förekomst av HPV i serum. Prov med 
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bomullspinne från slemhinnor togs för att med PCR-analys detektera förekomst av 

HPV-DNA. Vaccinet administrerades intramuskulärt dag 1, månad 2 samt månad 6. 

Bland de kvinnor som vid studiens början var positiva för HPV 6, 11, 16 eller 18 var 

vaccinets effekt 100% (95% CI = 79% - 100%) vad gäller skydd mot måttlig och 

svår CIN, samt cancer. Vaccinets observerade effekt vid skydd mot all CIN var 91% 

(95% CI = 76% - 98%). Bland dessa kvinnor uppmättes även vaccinets skyddande 

effekt mot EGL till 94% (95% CI = 81% - 99%).  

Vad gäller vaccinets säkerhet var det fler som fick vaccin än placebo som 

rapporterade biverkningar vilka främst var relaterade till injektionsstället. Andra 

biverkningar som rapporterades in var huvudvärk (11%), feber (5,5%), inflammation 

i svalget (2,6%) samt illamående (2,9%) i vaccingruppen.  

Studie 5 
Comparison of the Immunogenicity and Reactogenicity of a Prophylactic 

Quadrivalent Human Papillomavirus (Types 6, 11, 16, and 18) L1 Virus-Like 

Particle Vaccine in Male and Female Adolescents and Young Adult Women 

Block et al., 2006. 

Denna studie syftar till att utvärdera huruvida det vaccininducerade antikroppssvaret 

hos 10-15-åriga pojkar och flickor är jämförbart med det hos 16-23-åriga kvinnor, 

samt huruvida en likvärd effekt fås hos pojkar och flickor av vaccinet. 

I studien ingick 506 flickor och 510 pojkar i åldrarna 10-15 år, samt 513 kvinnor i 

åldrarna 16-23 år. De delades in i tre olika populationer: 1) flickor 10-15 år, 2) 

pojkar 10-15 år, samt 3) kvinnor 16-23 år. Deltagarna i åldrarna 10-15 år fick inte ha 

debuterat sexuellt innan studiens början, och inte heller göra det under studiens 

förlopp. Deltagarna i åldersgruppen 16-23 år fick inte ha onormala cellprov, ha haft 

kondylom, eller fler än totalt fyra olika sexualpartners. De exkluderades även vid 

graviditet. 

Denna studie är en substudie till en RCT-studie som gjordes för att fastställa 

vaccinets hållbarhetstid. Studien är dock inte blindad eller randomiserad. Dock var 

alla prover som togs kodade vilket innebär att de var blindade under själva analysen. 

Studien utfördes på 61 vårdinrättningar runt om i världen (Asien, Australien, Europa, 

Latinamerika samt Nordamerika). Studien pågick mellan december 2002 och 

september 2004. 

Deltagarna vaccinerades dag 1, månad 2 samt månad 6. Blodprov togs dag 1, månad 

3 samt månad 7. Cellprov togs även för den äldre populationen. 

Antikroppskoncentrationerna mättes med typspecifik immunoanalys. Antikropps- 

GMT, samt andelen serokonverterade, räknades fram. Även vaccinets säkerhet 

bedömdes. 10-15-åringarna uppföljdes under ett år för att samla in 

säkerhetsrelaterade data.  
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Vaccinet som användes i studierna var ett fyrvärt HPV L1 VLP-vaccin verksamt mot 

HPV-typerna 6, 11, 16 och 18. Som adjuvans användes 

aluminiumhydroxifosfatsulfat. En dos vaccin á 0,5mL innehöll 225µg adjuvans, 20 

µg L1 VLP HPV 6, 40 µg HPV 11, 40 µg HPV 16 samt 20 µg HPV 18. Vaccinet 

injicerades i överarmen eller i låret. 

Månad 7 hade ≥99% av alla deltagare i studien serokonverterat mot samtliga fyra 

HPV-typer i vaccinet, och detta uppfyllde kriteriet för ett gott immunsvar efter 

vaccinationen. Månad 7 var även antikropps-GMT hos pojkarna och flickorna 1,7 - 

2,7 gånger högre än hos de unga kvinnorna. Vaccinet var alltså inte mindre effektivt 

hos 10-15-åringarna jämfört med hos 16-23-åringarna. Antikroppsnivåerna mättes i 

mMU/mL. Den uppmätta skillnaden i antikropps- GMT räknades fram genom att 

dividera den yngre gruppens med den äldre gruppens antikroppsnivåer. De uppmätta 

antikroppsnivåerna samt GMT-kvoterna presenteras i Tabell II nedan. För att 

vaccinet skulle uppvisa underlägsen effekt skulle differensen i antikropps-GMT vara  

˂0,5. Differensen i antikropps-GMT för samtliga HPV-typer och för samtliga 

grupper, översteg dock 0,5, vilket visar att vaccinets effekt hos 10-15-åriga pojkar 

och flickor inte är sämre än den hos unga kvinnor i åldrarna 16-23 år.  

Tabell II. De olika vaccinationsgruppernas uppmätta antikroppsnivåer i enheten mMU/mL, 

samt differensen i GMT för att jämföra vaccinets effekt mellan kön och åldersgrupper. 

Flickor, 10-

15 år 

Pojkar, 10-

15 år 

Unga 

kvinnor, 16-

23 år 

GMT ratio 

95% CI 

flickor/unga 

kvinnor 

GMT ratio 

95% CI 

pojkar/unga 

kvinnor 

HPV 6 959 1042 575 1,67 (1,46-

1,91) 

1,8 (1,58-

2,08) 

HPV 11 1220 1318 706 1,73 (1,50-

2,00) 

1,87 (1,60-

2,17) 

HPV 16 4697 5638 2548 1,84 (1,54-

2,20) 

2,2 (1,84-

2,66) 

HPV 18 916 1212 453 2,02 (1,71-

2,39) 

2,68 (2,24-

3,19) 

Biverkningarna relaterade till injektionsstället var milda till medelsvåra i ≥97% av 

fallen. Signifikant fler pojkar (13,8%) och flickor (12,8%) än unga kvinnor (7,3%) 

fick feber ( ≥37,8°C) de fem närmsta dagarna efter vaccinationerna. I 96,4% av 

fallen var febern mild ( ˂39°C). 

Studie 6 
Efficacy of Quadrivalent HPV Vaccine against HPV Infection and Disease in 

Males 

Giuliano et al., 2011.  

Syftet med studien var att undersöka säkerheten och effekten av ett fyrvärt vaccin 

verksamt mot HPV-typerna 6, 11, 16 och 18 vad gäller att förebygga utvecklingen av 
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sjukliga förändringar på genitalier, samt anogenitala HPV-infektioner hos pojkar och 

män.  

 

Studien är randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind. Den utfördes i 18 

länder på 71 olika ställen. Studiens design utformades av Merck, studiens sponsor. I 

studien ingick slutligen 4065 friska pojkar och män. Av dessa var 3463 

heterosexuella, det vill säga att de uppgav att deras sexualpartners uteslutande varit 

kvinnor. Resterande 602 uppgav att de hade haft sexuellt umgänge med manlig 

partner under det senaste året innan studien. Inklusionskriterierna för de 

heterosexuella männen var en ålder mellan 16 och 23 år samt 1-5 kvinnliga 

sexualpartners under deras livstid. Inklusionskriterierna för männen som uppgav 

sexuellt umgänge med män var en ålder mellan 16 och 26 år samt 1-5 manliga eller 

kvinnliga sexualpartners under livstiden. De som hade en pågående eller tidigare 

infektion av någon sexuellt överförbar sjukdom annan är HPV exkluderades. 

Vaccinen som användes i studien var Gardasil® och Silgard®. Det är HPV L1-

vaccin verksamt mot HPV-typerna 6, 11, 16 och 18 och ges med 

aluminiumhydroxifosfatsulfat som adjuvans. Varje dos var 0,5mL. För att utvärdera 

säkerheten av vaccinet fick deltagarna föra dagbok över biverkningar 1-5 dagar efter 

injektion för lokala reaktioner, och 1-15 dagar efter administrering för generella 

reaktioner.  

 

Deltagarna i studien delades in i två grupper; 1) en per-protokollpopulation i vilken 

deltagarna  vid studiens början var seronegativa för de relevanta HPV-typerna. 

Deltagarna i denna grupp fick alla tre vaccindoserna eller placebo. De skulle spegla 

unga män före sexualdebut. 2) en intention-to-treat-population i vilken deltagarna 

antingen fick HPV-vaccinet eller placebo och var oberoende av tidigare HPV-

infektion. Denna population var tänkt att representera den verkliga befolkningen av 

icke vaccinerade pojkar och unga män. Deltagarna randomiserades sedan till två 

olika grupper, som var lika i avseende på ålder, etnisk tillhörighet, rökvanor, 

omskurna/icke omskurna samt sexuell bakgrund, och tilldelades vaccin (n=2032) 

eller placebo (n=2033).  

 

Det primära effektmåttet var att visa att det fyrvärda HPV-vaccinet reducerade 

incidensen av förändringar av de yttre genitalierna associerade med HPV 6, 11, 16 

och 18, jämfört med placebo. Det sekundära effektmåttet var att visa att vaccinet 

reducerade incidensen av bestående infektion med HPV 6, 11, 16 och 18 samt 

förekomst av DNA från någon av dessa virustyper, jämfört med placebo.  

 

Det primära resultatmåttet för studien var förekomsten eller frånvaron av sjukliga 

förändringar av de yttre genitalierna associerade med HPV 6, 11, 16 eller 18 

definierade som kondylom, intraepiteliala neoplasier i penis eller kringliggande 

vävnad (PIN) eller cancer i penis eller kringliggande vävnad.  
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Resultat för per protokoll-populationen 

 

Månad 7 hade 97,5% av deltagarna i gruppen serokonverterat för samtliga fyra HPV-

typer i vaccinet. 1,5% hade serokonverterat för tre av virustyperna medan 0,9% inte 

hade serokonverterat för någon av virustyperna. Månad 7 var även då de högsta 

antikroppskoncentrationerna uppmättes. Antikroppsnivåerna mättes i enheten 

mMU/mL och de var 447 mMU/mL för HPV6, 624 mMU/mL för HPV11, 2403 

mMU/mL för HPV 16 samt 402 mMU/mL för HPV 18 när de var som högst.  

I denna population utvecklade sex personer EGL i vaccingruppen jämfört med 36 

stycken i placebogruppen. Vaccinets effekt mot all EGL var således 83,3% (95% CI 

= 61,2%-98,1%), och dess effekt mot EGL orsakad av HPV 6,11,16 eller 18 var 

90,4% (95% CI = 69,2%-98,1%). Majoriteten av EGL-fallen var associerade med 

HPV6 och 11. Vaccinets effekt mot EGL orsakade av HPV6 var 84,3% (95% CI = 

46,5%-97,0%) och mot EGL orsakade av HPV 11 var vaccinets effekt 90,9% (95% 

CI = 37,7% - 99,8%). Några förändringar orsakade av HPV 16 och 18 återfanns inte i 

vaccingruppen men två fall orsakade av HPV 16 och ett fall orsakat av HPV 18 

återfanns i placebogruppen. De flesta förändringar på yttre genitalier var kondylom. 

Vaccinets effekt mot det var 89,4% (95% CI = 65,5% - 97,9%). Inga fall av PIN 

påträffades heller i vaccinationsgruppen. Dock återfanns tre fall av PIN i 

placebogruppen.  

I per protokollpopulationen sågs en generell reduktion på 85,6% (95% CI = 73,4% - 

92,9%) vad gäller bestående infektion med HPV typ 6, 11, 16 eller 18. Vaccinets 

skyddseffekt mot bestående infektion varierade från 78,7% (95% CI = 55,5% - 

90,9%) för HPV 16 till 96,0% (95% CI = 75,6% - 99,9%) för HPV 18. Vaccinets 

effekt att reducera förekomsten av detekterbart HPV-DNA varierade mellan 41,1% 

(95% CI = 18,5% - 62,1%) för HPV 16 till 62,1% (95% CI = 39,2% - 77,1%) för 

HPV 18.  

 

 

Resultat för intention-to-treat-populationen 

 

I denna population påträffades 36 fall av EGL i vaccingruppen och 89 i 

placebogruppen. Detta gav vaccinet en effekt på 60,2% (95% CI = 40,8% - 73,8%) 

vad gäller att motverka EGL orsakad av någon HPV-typ. Vaccinets skyddseffekt mot 

EGL orsakad av HPV 6, 11, 16 eller 18 var 65,5% (95% CI = 45,8% - 76,8%). 

Vaccinationen gav en statistiskt signifikant reduktion av antalet fall av EGL 

associerade med HPV 6 (59,4% (95% CI = 31,2% - 76,8%)) och HPV 11 (76,3% 

(95% CI = 40,8% - 92,0%)). Vaccinets förmåga att reducera antalet fall av EGL 

associerade med HPV 16 och 18 var inte statistiskt signifikant. I denna population 

var vaccinets skyddande effekt mot kondylom orsakad av HPV 6 eller 11 67,2 % 

(95% CI = 47,3% - 80,3%). Vaccinets skyddande effekt mot utvecklingen av PIN 

observerades ej i denna grupp av deltagare. I denna population uppmättes dock 

vaccinets förmåga att reducera incidensen av bestående HPV-infektion till 47,8% 

(95% CI = 36,0% - 57,6%) för samtliga fyra virustyper. Den förebyggande effekten 

mot bestående infektion varierade från 44,7 % (95% CI = 24,1% - 60,1% för HPV 6 

till 59,4% (95% CI = 25,7% - 78,8%) för HPV 11. Vaccinationen reducerade även 
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incidensen av detekterbart HPV-DNA med 28,0% (95% CI = 12,9% - 40,7%) för 

HPV 16 till 43,2% (95% CI = 18,7% - 60,7%) för HPV 11.  

 

 

Biverkningar 

 

Omkring 69% av deltagarna i vaccingruppen och 64% av deltagarna i 

placebogruppen rapporterade en eller flera biverkningar. Majoriteten av dessa 

biverkningar var relaterade till injektionen och var vanligare i vaccingruppen än i 

placebogruppen. Andelen deltagare som hoppade av studien på grund av 

biverkningar var likvärdig mellan de båda grupperna.  

Det fanns tre fall av vaccinrelaterade förändringar av genitalia bland de som fick 

vaccinet i per protokoll-gruppen. De här tre fallen kan tänkas representera verkliga 

fall då vaccineringen går fel.  

 

 

Studie 7 
Immunogenicity and Safety of Human Papillomavirus (HPV)-16/18 AS04-

Adjuvanted Vaccine in Healthy Boys Aged 10-18 Years 

Petäjä et al., 2008.  

 

Syftet med studien var att utvärdera immunogeniciteten och säkerheten för 

vaccination med HPV typ 16 och 18 med AS04 som adjuvans hos pojkar i åldrarna 

10-18 år. Ett annat syfte var även att jämföra immunsvaret hos pojkar med 

immunsvaret hos flickor.  

 

I studien ingick 270 unga män vilka delades in i tre grupper efter ålder; 10-12 år 

(n=70), 13-15 år (n=104) samt 16-18 år (n=96). Deltagarna randomiserades med 

kvoten 2:1 till att antingen få HPV 16/18-vaccinet eller ett vaccin mot hepatit B, 

vilket utgjorde kontrollvaccin. Vid studiens början var 11,2% (n=30) seropositiva för 

HPV 16 och/eller 18. 3,5% (n=9) var seropositiva för HPV 16, 7,0% (n=18) för HPV 

18 och 0,8% (n=2) var seropositiva för både HPV 16 och 18. I gruppen av pojkar i 

åldrarna 10-12 år var ingen deltagare seropositiv för vare sig HPV 16 eller 18. 

Deltagarna exkluderades om de tidigare använt något preparat som ingick i studien, 

om de använt immunomodifierande läkemedel eller immunoglobulin, tagit vaccin 

mot hepatit B, varit infekterade med eller exponerade för hepatit B, eller om de hade 

någon immunosuppressiv sjukdom som exempelvis HIV.  

 

Vaccinen i studien kom från GlaxoSmithKline. HPV-vaccinet som användes var 

Cervarix® och varje dos innehöll 20µg L1-protein från vardera HPV-typ, det vill 

säga 16 och 18. Kontrollvaccinet mot hepatit B var Engerix® och gavs i dosen 

250µg. Vaccinerna administrerades intramuskulärt i deltamuskeln på månad 0, 1 och 

6.  

 

Studien är en multicenterstudie utförd i Finland. Studien erhöll etiskt godkännande 

från Ethical Review Committee of the Pirkanmaa Hospital District (PSHP) och 
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studien är registrerad i European Clinical Trials Database. Studien var blindad både 

för deltagarna och för dem som utförde studien med undantag för sjuksköterskorna 

som gav injektionerna. Deltagarna fick föra dagbok dag 0-6 efter injektionerna för att 

dokumentera lokala symtom som smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället, 

eller generella symtom som, utslag, feber, huvudvärk eller illamående, för att 

utvärdera vaccinets säkerhet. Blodprov togs på samtliga deltagare före den första 

vaccinationen samt en månad efter andra och tredje dosen, alltså månad 2 och 7, för 

att mäta immuniseringen. Blodproven analyserades för att påvisa antikroppar för 

HPV 16 och 18 med hjälp av ELISA. Seropositiv ansågs den vara som uppvisade en 

antikroppsnivå  ≥ 8 ELISA-enheter för HPV-16 och ≥ 7 ELISA-enheter för HPV 18. 

Deltagare som vid studiens början var seropositiva för den ena HPV-typen 

eliminerades för fortsatt analys av den HPV-typen men fortsatta vara med i studien 

för analys av den andra HPV-typen. Immunsvaret som inducerades av HPV-vaccinet 

hos deltagarna i studien jämfördes med immunsvaret hos flickor i åldrarna 10-25 år 

som erhållit samma vaccin i en separat studie.  

Alla initialt seronegativa studiedeltagare serokonverterade för HPV16 och 18 månad 

2. Månad 7 var alla studiedeltagarna seropositiva för de båda HPV-typerna. Då var

antikroppsnivåerna för HPV 16 och 18 fyra respektive två gånger högre jämfört med 

vid månad 2. Antikroppssvaret, det vill säga antikropps-GMT, samt antalet 

serokonverterade, för pojkar 10-18 år och 10-14 år var högre än rapporterat för unga 

kvinnor 15-25 år och för flickor 10-14 år i en tidigare studie. De uppmätta 

antikroppsnivåerna för pojkar 10-18 år samt för unga kvinnor 15-25 år presenteras i 

Tabell III. 

Tabell III. Antikroppsnivåerna månad 7 hos pojkar 10-18 år samt hos flickor unga kvinnor 

15-25 år. Antikroppsnivåerna mättes i ELISA-enheter per milliliter, EU/mL. 

Pojkar 10-18 år Unga kvinnor 15-25 år 

HPV 16 22639,7 (95% CI = 19825,5 - 

25853,4) 

7292,9 (95 % CI = 6623,7 - 

8029,7) 

HPV 18 8416,1 (95% CI = 7215,0 - 

9817,1) 

3318,8 (95 % CI = 3023,1-

3643,5) 

Antikroppsnivåerna månad 7 hos pojkar 10-14 år var högre än vad som rapporterats 

in från en annan studie på flickor i samma ålder och de presenteras i Tabell IV 

nedan. 

Tabell IV. Antikroppsnivåerna månad 7 hos pojkar och flickor10-14 år. Antikroppsnivåerna 

anges i EU/mL. 

Pojkar 10-14 år Flickor 10-14 år 

HPV 16 27891,6 (95% CI = 23975,6 - 

32447,2) 

17272,5 (95% CI = 15117,9 - 

19734,1) 

HPV 18 10593,7 (95% CI = 8875,8 - 

12644,0) 

6863,8 (95% CI = 5976,3 - 

7883,0) 

Antikroppsnivåerna hos pojkar 10-14 år månad 7 var även högre än de hos pojkar 

15-18 år månad 7. Hos pojkar 15-18 år var antikroppsnivåerna 18606,3 EU/mL (95% 
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CI = 15095,7 EU/mL - 22933,5 EU/mL) för HPV 16 samt 6805,5 EU/mL (95% CI = 

5346,8 EU/mL - 8662,0 EU/mL) för HPV 18.  

Vad gäller biverkningarna var de liknande inom de båda vaccinationsgrupperna, men 

smärta och svullnad kring injektionsstället var dock mer frekvent förekommande 

bland dem som erhållit HPV-vaccin. Compliance var 97 % i båda 

vaccinationsgrupperna. Andra biverkningar som rapporterades in var huvudvärk, 

trötthet samt myalgi. De flesta var övergående efter 2-3 dygn.  

Sammanfattning av resultat från samtliga studier 

Slutligen följer en sammanfattning över samtliga använda studiers resultat i Tabell V 

nedan. 

Tabell V. En sammanfattande tabell över resultatet från samtliga studier sju i resultatdelen. 

Studie Typ av studie Deltagarna 

i studien 

Vad mättes 

i studien? 

Studiens resultat Övrigt 

Studie 

1. 

Dillner 

et al., 

2010. 

Internationell, 

randomiserad, 

dubbelblind, 

placebo- 

kontrollerad. 

17599 

kvinnor, 16-

26 år. En per 

protokoll-

grupp 

(deltagare 

känsliga för 

HPV-

infektion) 

och en ITT-

population 

(deltagare 

inte lika 

känliga för 

HPV-

infektion). 

Vaccin eller 

placebo. 

Det primära 

effektmåttet 

var att 

bedöma 

vaccinets 

effekt mot 

låggradiga 

intraepitelial

a neoplasier 

i 

livmoderhals

, vulva och 

vagina samt 

vaccinets 

effekt mot 

kondylom. 

Vaccinets effekt i 

per 

protokollgruppen 

var 96% (95% CI 

= 91% - 98%) 

mot låggradig 

CIN och 99% mot 

kondylom (95% 

CI = 96% - 

100%). I intention 

to treat-

populationen var 

vaccinets effekt 

mot låggradig 

CIN 30% (95% 

CI = 17% - 41%) 

och mot 

kondylom 83% 

(95% CI = 74% - 

89%). 

Förutom 

skydd mot 

infektion 

gav vaccinet 

även en 

minskning 

av sjuk-

domarnas 

svårighets-

grad. 

Studie 

2. 

Muños 

et al., 

2009. 

Internationell, 

randomiserad, 

placebo-

kontrollerad 

17622 

kvinnor, 15-

26 år. En per 

protokoll-

grupp (HPV-

naiva), samt 

en ITT-

population 

(represen-

I studien 

mättes 

förekomsten 

av CIN, 

EGL, 

kondylom 

samt 

avvikande 

cellprov. 

I per 

protokollgruppen 

visade vaccinet 

100% effekt mot 

höggradig CIN, 

97,8% effekt mot 

låggradig CIN 

och 96,4% effekt 

mot kondylom. 

- 
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terade den 

allmänna be-

folkningen) 

I ITT-

populationen 

minskade 

vaccinet riskerna 

att drabbas av 

höggradig CIN 

med 19,0%,. 

Konfidens-

intervallen var 

95%. 

Studie 

3. 

Olsson 

et al., 

2009. 

Rando-

miserad, 

placebo-

kontrollerad 

2617 unga 

kvinnor, 

seropositiva 

men DNA-

negativa, för 

en eller flera 

HPV-typer 

före studiens 

början. De 

rando-

miserades 

till antingen 

vaccin eller 

placebo. 

Effekten av 

vaccination 

hos tidigare 

HPV-

infekterade 

för att 

undersöka 

vilket skydd 

mot nya 

infektioner, 

samt mot 

uppkomsten 

av cervikala 

och 

anogenitala 

sjukdomar, 

som vaccinet 

ger. 

Ingen av 

deltagarna i som 

erhållit vaccin 

utvecklade någon 

typ av 

förändringar 

orsakade av 

någon av de fyra 

HPV-typerna 

vilket gav en 

effekt på 100% 

(95% CI) för 

vaccinet 

De flesta 

som 

rapporterade 

in 

biverkningar 

ingick i 

vaccin-

gruppen, och 

de flesta 

biverkningar 

var 

associerade 

till 

injektions-

stället. 

Studie 

4. Villa 

et al., 

2007. 

Rando-

miserad,  

placebo-

kontrollerad 

17622 

kvinnor. 

Oberoende 

av HPV-

status. 

Utvärderade 

erhållet 

skydd mot 

HPV-

relaterade 

förändringar 

i form av 

CIN, VIN, 

VaIN, 

kondylom 

hos kvinnor 

som före 

vaccination 

exponerats 

för HPV. 

Hos dessa kvinnor 

hade vaccinet en 

100 %-ig effekt 

mot måttlig till 

svår CIN samt 

cancer (95% CI = 

79% - 100%).  

Fler 

deltagare i 

vaccin-

gruppen än i 

placebo-

gruppen 

rapporterade 

biverkningar

. Bi-

verkningarn

a var främst 

relaterade 

till 

injektions-

stället. 

 

 

Studie 

5. 

Block et 

al., 

2006. 

En substudie 

till en RCT-

studie vilken 

utfördes för 

att bestämma 

506 flickor 

och 510 

pojkar i 

åldrarna 10-

15 år, samt 

Antikropps-

svaret hos 

10-15-åriga 

pojkar och 

flickor 

≥99% av alla 

deltagare i studien 

sero-konverterade 

för samtliga 

virustyper. 

Fler av de 

10-15-åriga 

deltagarna 

drabbades av 

feber upp till 
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vaccinets 

hållbarhets-

tid. 

513 unga 

kvinnor i 

åldrarna 16-

23 år.  

mättes och 

jämfördes 

med 

antikropps-

svaret hos de 

unga 

kvinnorna, 

16-23 år, för 

att ta reda på 

om de alla 

fick en 

likvärd 

effekt av 

vaccinet. 

Resultatet visade 

även att vaccinet 

inte är mindre 

effektivt hos 

pojkar och flickor 

i åldrarna 10-15 

år jämfört med 

hos de unga 

kvinnorna, 16-23 

år. 

5 dagar efter 

vaccination-

en än bland 

de unga 

kvinnorna, 

16-23 år. 

Studie 

6. 

Giulian

o et al., 

2011.  

Rando-

miserad, 

dubbelblind, 

placebo-

kontrollerad. 

 

4065 pojkar 

och män, 16-

26 år, fick 

fyrvärt HPV-

vaccin 

(n=2032) 

eller placebo 

(n=2033). 

En 

kontrollgrup

p samt en 

ITT-

population.  

Visa att 

fyrvärt HPV-

vaccin 

minskar 

förekomsten 

och 

varaktighete

n av 

infektion 

med HPV, 

samt 

sjukliga 

förändringar 

orsakade av 

HPV jämfört 

med 

placebo. 

I per protokoll-

gruppen visade 

vaccinet en effekt 

på 90,4% (95% 

CI = 69,2%-

98,1%) avseende 

EGL. I ITT-

populationen 

visade vaccinet en 

effekt på 65,5% 

(95% CI = 45,8% 

- 76,8%) 

avseende EGL. 

69% av de 

vaccinerade 

rapporterade 

biverkningar

, de flesta 

relaterade 

till 

injektionen. 

3 fall av 

förändringar 

orsakade av 

vaccinet 

rapporterade

s 

Studie 

7. 

Petäjä 

et al., 

2008. 

Randomiserad

, multicenter. 

270 pojkar 

och unga 

män, 10-18 

år, indelade i 

tre grupper 

efter ålder. 

Den grupp 

med yngst 

deltagare var 

initialt 

seronegativa 

för HPV 16 

och 18, 

endast en 

liten andel 

av övriga var 

serpositiva 

initialt. 

Immuno-

geniciteten 

efter 

vaccination 

mot HPV 

typ 16 och 

18 

utvärderades

, och 

resultatet 

jämfördes 

med 

immunsvaret 

hos unga 

flickor efter 

motsvarande 

vaccination. 

Immunsvaret hos 

pojkar var inte 

sämre än det hos 

flickor. Till och 

med kunde 

antikroppsnivåern

a hos pojkar vara 

högre än det hos 

flickor. Det 

upptäcktes även 

att immunsvaret 

var högre hos de 

yngre pojkarna än 

hos de äldre. 

100% av 

deltagarna var 

seropositiva 

månad 7. 

Istället för 

att testa mot 

placebo 

användes ett 

hepatit B-

vaccin som 

kontroll-

vaccin. 

Det 

rapporterade

s något fler 

och något 

svårare 

biverkningar 

i HPV-

vaccin-

gruppen. 
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DISKUSSION 

 

Vem bör vaccineras?  
 

Barn, precis innan inträde i tonåren, samt tonåringar, utgör en viktig population för 

vaccination mot HPV, då smitta med viruset oftast sker kort efter sexualdebuten. 

Målet är att de genom vaccinationen skyddas mot exponering av onkogena HPV-

typer redan innan de blir sexuellt aktiva (Petäjä et al., 2008). Inom fyra år efter 

sexualdebuten smittas upp till 63% av alla kvinnor med någon typ av HPV (Olsson et 

al., 2009). Valet av tidpunkt för vaccinationen bör väljas med hänsyn till detta. 

Föreslagen ålder för vaccinationen är därför 10-15 år (Block et al., 2006). Det har 

också visats i studier att de individer som före vaccination är naiva för viruset får ett 

bättre skydd mot HPV-orsakade sjukdomar jämfört med de som var DNA-positiva 

för de  HPV-typer som ingår i vaccinet innan vaccinationen. De som inte ännu 

debuterat sexuellt kan med största sannolikhet antas vara naiva och därmed DNA-

negativa för HPV (Dillner et al., 2010). 

 

Resultaten i Studie 4 visar dock att kvinnor som innan vaccination infekterats med 

HPV 6,11,16 eller 18 ändå har nytta av vaccinationen med fyrvärt HPV-vaccin 

eftersom de då skyddas mot den eller de HPV-typ(er) de var naiva före 

vaccinationen. Denna nytta är viktig eftersom incidensen av ny HPV-infektion bland 

dessa individer antas vara högre än bland kvinnor som är naiva för alla fyra 

virustyperna i vaccinet. Fler och större studier behövs av individer som är 

seropositiva men DNA-negativa för HPV 6,11,16 och/eller 18 för att fastställa 

vaccinets effekt hos dem (Villa et al., 2007). 

 

Förutom att 10-15-åringar i mycket mindre utsträckning är exponerade för HPV 

innan vaccination jämfört med 16-23-åringar, har det i studier visats att immunsvaret 

efter vaccinationen var kraftigare hos 10-15-åringar än hos 16-23-åringar. Effekterna 

av vaccinet är alltså inte sämre hos 10-15-åringar jämfört med hos 16-23-åringar 

(Block et al., 2006). The Advisory Committee for Immunization Practices of the 

Centers for Disease Control and Prevention, myndigheten som fastställer 

vaccinationspolicyn i USA har, med grund av den profylaktiska effekten av fyrvärt 

HPV-vaccin, rekommenderat genomförandet av en rutinvaccination av flickor 11-12 

år, kompletterad med en uppsamlingsvaccination av flickor och kvinnor i åldrarna 

13-26 år. Liknande rekommendationer har gjorts i andra länder (Villa et al., 2007). 

 

Bortsett från att utvärdera vaccinets effekt hos flickor och kvinnor i vissa åldrar, och 

hos både HPV-naiva och tidigare exponerade flickor och kvinnor, är det även så att 

HPV infekterar pojkar och män också, och därför måste även effekten av vaccinet 

utvärderas hos dem. Följdsjukdomar och död till följd av infektion med HPV är 

vanligare hos kvinnor, för hos män orsakar HPV främst sjuklighet i form av 

kondylom, men även anogenital cancer förekommer. Dock fungerar män som 

vektorer för smittspridningen av HPV till kvinnor. Därför har en diskussion om 

huruvida en könsneutral vaccination mot HPV skall införas eller ej inletts. Andra 

könsbundna vaccinationer mot andra virala sjukdomar har visat sig vara mindre 
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effektiva än generella, det vill säga könsneutrala, vaccinationer. Matematiska 

modeller visar att en vaccination av enbart kvinnor är 35-40% mindre effektiv än vid 

vaccination av båda könen. Resultatet av denna studie stödjer argumenten för en 

könsneutral allmän vaccination. Det behövs dock ännu fler studier innan beslut om 

könsneutral vaccination tas (Block et al., 2006). The Advisory Committee on 

Immunization Practices, ACIP, rekommenderade i oktober 2011 rutinmässig 

vaccination med fyrvärt HPV-vaccin av pojkar i åldrarna 11-12 år. ACIP 

rekommenderar även vaccination av pojkar och unga män i åldrarna 13-21 år som 

inte tidigare blivit vaccinerade, eller som inte fullföljt vaccinationsprogrammet. De 

menar även att män i åldrarna 22-26 år också kan vaccineras (Centers for Disease 

Control and Prevention [CDC], 2011). 

Bör individer screenas före vaccination? 

Ett allmänt vaccinationsprogram innebär med stor sannolikhet att redan infekterade 

individer kommer att vaccineras. Innan ett vaccinationsprogram tas i bruk för 

individer inom åldersspannet 16-26 år är det viktigt att överväga huruvida dessa 

individer behöver screenas för HPV innan vaccination eller ej. Resultaten i Studie 4 

visar att sådan screening av sexuellt aktiva före vaccinationen inte behövs eller är att 

rekommendera, eftersom 1) infektion med HPV 6,11,16 och 18 samtidigt är ovanligt, 

2) kvinnor som är infekterade med 1-3 av de 4 HPV-typerna löper stor risk att

infekteras med resterande typ(er), och 3) vaccinationen är mycket effektiv vad gäller 

att skydda dessa kvinnor mot infektion. Att fastställa kvinnors HPV-status före 

vaccination skulle kräva mätmetoder för generell detektion av HPV-specifika 

antikroppar. Detta är inte något som i dagens läge finns tillgängligt. Det skulle bli 

både svårt och kostsamt att ta fram, speciellt ur ett globalt perspektiv (Villa et al., 

2007). 

Kan resultaten för studiedeltagare förväntas bli de samma för den 

verkliga befolkningen? 

Det är svårt att efterlikna den verkliga befolkningen i en studie vad gäller deltagare. 

Dels är exklusionskriterierna en begränsande faktor i och med att antalet 

sexualpartners har en övre gräns (Muños et al., 2009) vilket kan medföra en risk att 

sannolikheten för att de inkluderade deltagarna att drabbas av HPV-infektion är lägre 

än för den verkliga befolkningen (Giuliano et al., 2011). En annan orsak är att i 

studier undersöktes endast förekomsten av 14 olika HPV-typer hos deltagarna trots 

att det finns 40 HPV-typer som infekterar slemhinnor kring genitalier. Eftersom de 

mindre vanligt förekommande HPV-typerna inte testats i studier finns det en risk att 

någon av dem fanns med vid förändringar som HPV 16 och/eller 18 detekterats i och 

att det i själva verket var de icke testade HPV-typerna som orsakade förändringen. 

Deltagarna i studien fick inte heller ha några tidigare avvikelser av cellprov vilket är 

okänt vid en massvaccinering (Muõs et al., 2009).  En styrka hos Studie 6 där 
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vaccinets effekt är testad på män är, att förutom ett stort antal deltagare, så kommer 

de från kommer flera olika länder och innefattar både heterosexuella män samt män 

som uppgett att de haft sexuellt umgänge med andra män. Detta gör att deltagarna 

väl speglar den allmänna befolkningen. Dock skulle deltagarna behövt följas upp 

under ännu längre tid (Giuliano et al., 2011).  

Förutom att exklusionskriterierna leder till att studiedeltagare inte rakt av kan spegla 

den verkliga befolkningen, är inte heller de noggranna undersökningarna som utförs 

med täta intervaller representativa för hur det går till i verkligheten. För att ett så 

verklighetstroget resultat som möjligt ska erhållas vid utvärderingen av HPV-vaccins 

effekt bör även studiernas upplägg vara så nära hur det ser ut och går till i 

verkligheten som möjligt. Till exempel undersöktes deltagarna i en studie var sjätte 

månad eller var tolfte månad, jämfört med verklighetens var tredje år. Detta kan ge 

ett högre utslag då exempelvis kondylom har kort inkubationstid. Många HPV-

infektioner självläker och upptäcks därför heller aldrig i verkligheten (Dillner et al., 

2010). 

 

 

Är vaccinet säkert att använda?  
 

Säkerheten med att vaccinera individer som redan infekterats och därmed redan har 

antikroppar mot viruset har ifrågasatts (Olsson et al., 2009). I Studie 4 föreföll dock 

vaccinet vara väl tolererat hos tidigare infekterade individer (Villa et al., 2007). I 

Studie 3 visades heller ingen skillnad i biverkningars svårighet och frekvens mellan 

en naiv och en tidigare infekterad population bland dem som erhållit vaccin. 

Biverkningar av injektionen var mer frekventa hos de individer som erhöll vaccin 

jämfört med de som endast fick placebo, speciellt biverkningar lokaliserade till 

injektionsstället (Olsson et al., 2009). 

 

 

Vilken är nyttan av vaccinationen och vad förebyggs?
 

 

Effektiv vaccination förväntas förebygga infektion, minska smittspridning, reducera 

förekomsten av cancer och även död (Block et al., 2006). Dock måste varje sådan 

effekt kunna uppvisas direkt, inte bara som en eventuell indirekt följd av 

vaccinationen (Giuliano et al., 2011). ACIP menar att det är troligt att vaccination av 

män skulle minska smittspridningen av HPV 6, 11, 16 och 18, vilket i sin tur skulle 

minska infektion, samt eventuell efterföljande sjukdom, hos kvinnor men att det 

dock inte finns några kliniska effektdata som bevisar detta (CDC, 2011). 

  

Studier visar att vaccination med fyrvärt HPV-vaccin har en hög profylaktisk effekt 

mot låggradiga förändringar i livmoderhals, vulva och vagina, samt mot kondylom 

som orsakas av de fyra HPV-typerna 6,11,16 och 18 (Dillner et al., 2010). Kondylom 

och låggradig CIN är vanligare förekommande än höggradig CIN. En betydande 

minskning av kondylom och CIN förväntas uppnås om en stor andel av befolkningen 

vaccineras. Den kortsiktiga nyttan hos sexuellt aktiva ligger i minskningen av 
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kondylom och CIN (Dillner et al., 2010). Kvinnor som vaccineras med fyrvärt HPV-

vaccin erhöll ett höggradigt skydd mot förändringar i cervix, vulva och vagina vilka 

annars kunnat leda till cancer. Skyddet omfattar förändringar som orsakats av någon 

av de i vaccinet ingående HPV-typerna som individen ej tidigare utsatts för. Skyddet 

omfattar även kondylom orsakad av någon av dessa typer. De här resultaten stödjer 

rekommendationen av en generell uppsamlingsimmunisering av unga män och 

kvinnor med profylaktiskt fyrvärt HPV-vaccin i syftet att förebygga cervixcancer 

samt cancer i de yttre genitalierna (Villa et al., 2007). 

Vilken nytta skulle kunna dras genom inklusion av pojkar i det 

allmänna vaccinationsprogrammet mot HPV? 

Studie 7 visar att vaccination mot HPV 16 och 18 med AS04 som adjuvans är säkert 

och väl tolererat hos pojkar i åldrarna 10-18 år samt att de utvecklar ett utmärkt 

immunsvar (Petäjä et al., 2008). Värdet för den allmänna folkhälsan om pojkar 

inkluderas i den allmänna HPV-vaccinationen är dock inte fastställt. De 

cancerformer som HPV kan ge upphov till hos män är inte en lika stor belastning 

som livmoderhalscancer är hos kvinnor och därför väntas nyttan för den allmänna 

folkhälsan bli begränsad vid en eventuell vaccination även av pojkar. Dock är HPV-

infektion vanligt hos män och denna smitta överförs lätt. Detta påverkar förekomsten 

av HPV-orsakade sjukdomar både hos kvinnor och män. Ett antal matematiska 

modeller har använts i olika studier för att räkna fram hur stor reduktion av kvinnliga 

HPV-orsakade sjukdomar som skulle ses vid vaccination av även män. Vissa resultat 

visar på att förekomsten av HPV-orsakad cancer hos kvinnor skulle minska vid 

vaccination även av även män, medan andra resultat visar att det inte skulle vara till 

någon nytta för kvinnorna att männen vaccineras eftersom en så pass stor del av den 

kvinnliga befolkningen faktiskt täcks upp av vaccinationsprogrammet. Andelen 

kvinnor som vaccineras mot HPV och även frekvensen av HPV-smitta varierar dock 

från land till land och från region till region. Således krävs insamling av ännu mer 

data innan en rekommendation för att vaccinera även pojkar och män kan ges (Petäjä 

et al., 2008). 

Vilken är vaccinationens betydelse sett ur kostnads- och 

folkhälsoperspektiv? 

Låggradiga förändringar i livmoderhals, vagina och vulva är av betydelse ur ett 

folkhälsoperspektiv eftersom diagnostik, uppföljning och behandling av dessa 

vanliga åkommor är förenade med oro hos patienten, sjuklighet, samt 

sjukvårdskostnader. I Skandinavien råder en risk på dryga 10% att någon gång under 

sin livstid drabbas av kondylom. Behandling av kondylom och CIN bidrar till en stor 

del av den generella ekonomiska belastningen som HPV-relaterade sjukdomar utgör 

för sjukvården (Dillner et al., 2010). Matematiska studier har visat att i länder med 

befintliga screeningprogram av livmoderhals, i kombination med allmän vaccination 
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av 11-12-åriga flickor, samt uppsamlingsvaccination av 13-24-åriga flickor och 

kvinnor, resulterat i lägre frekvens av HPV-orsakad cervikal sjukdom och lägre 

globala kostnader, jämfört med ett tilläggsprogram som enbart utgörs av generell 

vaccination av 11-12-åriga flickor (Villa et al., 2007). Enligt ACIP är 

kostnadseffektiviteten av att inkludera pojkar och män i det allmänna 

vaccinationsprogrammet mot HPV hög så länge andelen vaccinerade flickor och 

kvinnor är låg. Är den andelen däremot hög blir kostnadseffektiviteten av manlig 

vaccination låg (CDC, 2011). 

 

 

SLUTSATS 

Förutom att vara effektivt hos unga HPV-naiva flickor, har vaccinet i studier visat sig 

effektivt även hos unga pojkar. Studier har även gjorts på redan exponerade 

individer, både män och kvinnor, och hos dem har vaccinet varit effektivt mot de 

HPV-typer individerna varit naiva för. Detta stödjer en könsneutral vaccination av 

unga HPV-naiva individer, samt visar att redan exponerade kan ha nytta av 

vaccinationen då det inte är troligt att de exponerats för samtliga fyra HPV-stammar 

ingående i vaccinet. Dock behövs det både fler och större studier på både pojkar och 

män, samt redan exponerade, innan något beslut om en könsneutral vaccination kan 

tas.  
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