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Prevalença del VPH per edat
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En percentatge

Prevalença a Espanya:
14,3% (1.918.805 de
dones infectades)

Prevalença del VPH segons el nombre de
parelles sexuals al llarg de la vida
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SANITAT

Lapromiscuïtat
sexualdisparaels
casosdepapil·loma
La prevalença del virus és del 29% en les noies joves

d’entre 18 i 25 anys, el doble que lamitjana

El canvi d’hàbits sexuals –relaci-
ons més precoces i més parelles–
ha fet augmentar les infeccionspel
virus del papil·lomahumà.Lapre-
valençaennoies joves ésd’un29%,
el doble que lamitjana.

LARA BONILLA

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. El
virus del papil·lomahumà (VPH) és
moltmés freqüentdel queespensa-
va, especialment en noies joves. Es
calculaqueactualmenthihadosmi-
lionsdedonesinfectadesal’estates-
panyol.Laprevalençadelvirusentre
les dones és del 14,3%, però en la
franja d’edat d’entre 18 i 25 anys és
gairebé el doble: prop del 29%. Així
hoassenyalal’estudiCleopatre, lide-
ratpelcapdelaunitatd’infeccionsde
l’Institut Català d’Oncologia (ICO),
Xavier Castellsagué, i que és el pri-
meragranescalaqueesfaal’estates-
panyol. Fins ara només s’havien fet
estudis parcials que apuntaven que
aquesta patologia afectava entre el
3% i el 17%de les dones.

El VPH és un virus comú que es
transmet per contacte directe de
persona a persona, i la infecció per
transmissió sexual és molt fre-
qüent. El virus infecta la pell i les
mucosesdel cos, comlaboca, l’anus
i el coll uterí.Es calculaque4deca-
da 5 persones s’infectaran per
aquest virus al llarg de la vida. I el
preservatiunomésprotegeix enun

80% dels casos. L’augment del
nombrede casos s’atribueix al can-
vi en els hàbits sexuals dels joves,
que inicien abans les relacions se-
xuals i tenen més parelles. Per
exemple, lamitjanad’edatde lapri-
mera relació sexual s’ha reduït en
gairebé sis anys.

Lesdonesqueara tenenentre56
i 65 anys van tenir la seva primera
relació sexual als 23 anys, mentre
que les que ara tenen entre 18 i 25
anys es van iniciar en el sexe als 17
anys. “Commésjovecomença lado-
na a tenir relacions sexuals,més al-
ta és la prevalença del virus”, indi-
ca Castellsagué.

I lesnoiesd’ara tambétenenmés
parelles, “unaltre factorderisc”per
contreureelVPH.Elpercentatgede
dones quehan tingut dedues a qua-
treparellessexualsal llargdelaseva
vida ha passat del 16,1% al 44,9%.

Aposta per la vacunació

Aquest augment de casos justifica,
segons l’autor de l’estudi, que es
mantinguin els actuals programes
de vacunació per prevenir el virus
del papil·loma humà en les noies
preadolescents. I ésmés, tambéde-
fensa que la vacunació s’estengui a
dones més grans o ja infectades i a
homes. De fet, la infecció per pa-
pil·lomaés“tantomés freqüenten-
tre els homes” que entre les dones.
Ladiferència,però,ésqueenelsho-
mes el virus no té tantes facilitats
per reproduir-se i es desenvolupen
menys casos de càncer, raó per la

qual, i atès l’elevat cost de la vacu-
na–400euros–,noésunaprioritat.

Una altra dada que revela l’estu-
di és que el 84% del genotips de vi-
rus detectats són d’alt risc. El més
freqüententre lesdonesespanyoles
éselVPH16,queéselprincipal cau-
sant dels tumors de coll d’úter. Els
altres dos genotips que més s’han
trobat són el 6 i l’11, que són de
menys risc però provoquen berru-
gues genitals. La vacuna protegeix
–perònocura la infecció–d’aquests
tres genotips i d’un quart.

El sistemapúblic de salut només
cobreix la vacunació per a les noies
desisèdeprimària.Ésadir, entre11
i 12anys, jaqueaaquestaedatenca-
ranohanmantingutrelacionssexu-
als i la vacuna és més efectiva. Un
80% de les noies d’aquesta edat ja
s’han vacunat i els autors de l’estu-
dinocreuenque les retallades facin
perillar el programa de vacunació.

El cap del Programa de Recerca
en Epidemiologia del Càncer de
l’ICO,XavierBosch,vaaprofitarper
defensar la seguretat i l’eficàcia de
lavacuna ivademanaralsparesque
novanvacunar lesseves filles, arran
de l’alarmapelssuposatsefectesse-
cundaris, que s’ho repensin, ja que
és “un passaport de seguretat”.

Responsable del 5% dels càncers

El 80% de les dones infectades eli-
minen el virus demanera espontà-
nia, però el 20% restant es conver-

teixen en portadores cròniques del
VPH.Icommésgranssón,ésmésdi-
fícil que el cos netegi espontània-
ment el virus. “D’entre les portado-
res,el5%desenvoluparanuncàncer
a conseqüència del virus”, va expli-
car ahir Castellsagué. El de coll
d’úter és elmés freqüent, però el vi-
rustambéésresponsabled’altrestu-
mors,comeld’anus ivagina(80%)o
eldevulvaipenis(40%),aixícomdel
90%de les berrugues genitals.e

16,9anys
És lamitjanad’edatde
laprimera relació sexual
en les noies joves

44,9%
Gairebé lameitatde les noies
d’entre 18 i 25anys han tingut
entre 2 i 4 parelles sexuals

Els nous
hàbits sexuals
entre els joves
contribueixen
a aquest
increment
del virus del
papil·loma
humà. PERE TORDERA Els espanyols, dels

més tardans en el sexe

Els adolescents espanyols sónmés
tardans a l’hora d’iniciar-se en el
sexe en comparació ambaltres pa-
ïsos occidentals, segons un estudi
publicat ahir per l’Organització
Mundial de la Salut (OMS). L’in-
forme recull dades d’adolescents
d’11, 13 i 15 anys de 38 països occi-
dentals entre el 2009 i el 2010,
ambelsquals l’OMShaelaboratun
retrat robotde l’adolescent actual.
A l’Estat les relacions sexuals com-
pletes s’inicien més tard que a la
resta de països analitzats. Un 20%
de lesnoiesde 15anysde l’Estat as-
seguren haver mantingut relaci-
ons completes, enfront d’un 23%
dels nois de la mateixa edat.
Aquest percentatge és baix si es
compara amb llocs comGroenlàn-
dia, amb xifres del 71% i el 46%,
respectivament.


