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❙ ❙ Artikeln »Preventiva vacciner mot papillomvirus och cer-
vixcancer når snart kliniken« på sidan 3408 i detta nummer är
något så ovanligt som en artikel författad på svenska av fors-
kare med svenska som andra språk, vittnande om att svens-
kans officiella ställning i Finland fortfarande har betydelse.
Matti Lehtinen, en av författarna, är också sedan många år
mycket aktiv inom nordiska samarbeten, vilket också märks
tydligt i artikelns referenslista.

Författarna är framstående inom artikelns högaktuella
ämne. En osedvanligt stor andel av de kvinnor världen över
som hitintills har deltagit i kliniska prövningar av vaccin mot
humant papillomvirus (HPV) är just finländskor. I den tänk-
värda artikeln finns några punkter som kan behöva kommen-
teras, i synnerhet för de läsare som inte har följt detta område
i detalj.

Definition av HPV-infektion
En ganska stor andel av infekterade individer serokonverterar
aldrig, och man är därför hänvisad till HPV-DNA-påvisning
för att ställa diagnosen. Emellertid kan de flesta påvisningar
av HPV-DNA aldrig upprepas – det rör sig antingen om
snabbt utläkande (s k transienta eller övergående) infektioner
eller möjligen om en deposition av HPV-DNA som inte resul-
terar i en infektion (det krävs epitelskada och infektion av ba-
sala celler för att etablera en HPV-infektion). 

HPV är stabilt påvisbart i omgivningsprov upp till 10 da-
gar efter det att viruset deponerats. Flertalet forskningsstudi-
er kräver därför upprepad påvisning av HPV, vanligen med
minst 4–6 månaders mellanrum, som definition på en kliniskt
relevant HPV-infektion (även kallad utdragen, kvarstående
eller persisterande). 

Det kan diskuteras om effekt mot transient eller persistent
infektion är det lämpligaste effektivitetsmåttet för en vaccina-
tionsstudie. I studien av Koutsky och medarbetare (referens
29 i artikeln) var persisterande infektion det fördefinierade ef-
fektivitetsmåttet i första hand. Det är osäkert om man kan be-
döma »steriliserande immunitet« i avsaknad av en helt enty-
dig definition på infektion. I artikeln i detta nummer av Lä-
kartidningen har man jämställt begreppet med skydd mot
även enstaka positiva HPV-DNA-test.

Samband med flera cancerformer
Förutom sambandet med cervixcancer är sambanden med
vulva-, vagina-, anus-, penis- och tonsillcancer synnerligen
väletablerade. Dessa cancerformer orsakas huvudsakligen av
HPV16, en HPV-typ som förekommer i stort sett i alla aktu-
ella kandidatvacciner. Vaccinernas sannolika effekt mot des-
sa icke-cervikala cancrar är därför en av de främsta förvänta-
de hälsoeffekterna av vaccinet. 

Benigna genitala HPV (typ 6 och 11) har också tydligt
samband med vissa, dock mycket sällsynta, cancerformer
(väsentligen s k Buschke–Löwenstein-tumörer).

Ett eventuellt samband med esofaguscancer är dock högst
osäkert. Även om det finns flera artiklar som funnit ett sam-
band (t ex referens 3 i Lehtinens och medarbetares artikel)
finns också flera studier som inte funnit detta [1]. 

Det samband med hudcancer (inte melanom) som citeras
har under senare år fått stöd i ett flertal studier men kan ännu
inte anses etablerat. (Det finns t ex ännu inga prospektiva stu-
dier.) De HPV-typer som misstänks orsaka hudcancer är hel-
ler inte desamma som de som ingår i nu aktuella kandidatvac-
ciner. 

Vaccineffekten måste utvärderas – men hur?
Man kan antingen tänka sig vaccin med dokumenterad effekt
mot HPV-infektion (i sådana fall rimligen definierat som per-
sisterande HPV-infektion, se ovan) eller mot ett kliniskt
HPV-orsakat tillstånd. För onkogena HPV är ett tidigt, rele-
vant kliniskt tillstånd höggradig dysplasi (CIN II eller
CIN III), för de benigna HPV6 och 11 är det den kliniska dia-
gnosen kondylom. 

Effekt mot HPV-infektion kan utvärderas snabbt och i för-
hållandevis små studier, medan effekt mot kliniska tillstånd
kräver längre och större studier. Eftersom endast en minoritet
av dem som får en infektion också utvecklar ett kliniskt till-
stånd kan graden av skydd mot infektion på individnivå inte
säkert sägas gälla även för det kliniska tillståndet.

Från folkhälsosynpunkt är dock skyddet mot infektion det
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Prövning av HPV-vaccin ger etiskt dilemma
Kan vi låta bli att erbjuda vaccin mot infektion som orsakar cancer?

ammanfattatS

Vaccin mot humant papillomvirus (HPV) är under ut-
prövning. Ett problem är dock att entydig definition
av diagnosen »HPV-infektion« saknas.

HPV är associerat med cervixcancer. Även samban-
den med vulva-, vagina-, anus-, penis- och tonsillcan-
cer är synnerligen väletablerade. HPV-vaccin förvän-
tas ha effekt också mot dessa cancerformer.

För att utvärdera ett vaccins kostnadseffektivitet på
befolkningsnivå är det möjligt att interventionsstudi-
er måste riktas till hela befolkningar. Avvägning mel-
lan användning av eller avsaknad av kontrollgrupper
innebär ett etiskt dilemma. 
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viktigaste, eftersom man vid framgångsrik eliminering av in-
fektionen ur befolkningen även skyddar såväl individer som
inte blivit skyddade av vaccination som helt ovaccinerade in-
divider. 

Som författarna skriver i artikeln vet vi för lite om HPV-
smittans spridningsmönster för att man säkert ska kunna för-
utsäga vilka immuniseringsstrategier (t ex beträffande
ena/båda könen eller vilka åldersgrupper som bör erbjudas
vaccinationer respektive boosterdoser) som är mest effektiv,
beroende på hur stor andel av de vaccinerade som blir skyd-
dade och hur länge skyddet varar.

Det kan mycket väl tänkas bli så som författarna skriver:
att man för att kunna utvärdera kostnadseffektivitet på befolk-
ningsnivå blir tvungen att genomföra interventionsstudier
riktade till hela befolkningar. Den etiska diskussion som för-
fattarna flaggar för beträffande kontrollgrupper känns ange-
lägen. Att erbjuda förebyggande hälsovård på ett sådant sätt
att den kan utvärderas är ju också ett etiskt krav.  

Men kan man alls låta bli att erbjuda ett vaccin som skyd-
dar mot en infektion som man vet orsakar cancer? Frågan är
redan aktuell, för vaccination mot hepatit B-virus: Sverige er-
bjuder som bekant inte detta allmänt, av kostnadseffektivi-
tetsskäl. Kanske kan författarnas förslag om interventionsstu-
dier där man jämför kostnader och effekter på befolkningsni-
vå av två olika cancerförebyggande tumörvirusvaccinationer
vara en möjlig lösning väl värd ytterligare debatt och diskus-
sion.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Författaren del-
tar i den internationella styrgruppen för en HPV-vaccina-
tionsprövning sponsrad av Merck.
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Humant papillomvirus, eller vårtvirus, har säkerställda samband
med flera cancerformer: cervix-, vulva-, vagina-, anus-, penis-
och tonsillcancer – cancrar som främst orsakas av HPV16, en
HPV-typ som förekommer i stort sett i samtliga de kandidatvac-
ciner som nu är under utprövning.
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