
120

  A GLAXOSMITHKLEINE (GSK) LEVELESLÁDÁJÁBÓL

HPVoltás:  
az AS04vivôanyag hatása az immunrendszerre
KOISS RÓBERT DR.

Fôvárosi Szent István Kórház, Nôgyógyászati Osztály, Budapest

BEVEZETÉS  A Vaccine címû folyóiratban közölt új ada-
tok igazolják, hogy a GSK szabadalmaztatott AS04-vi vô-
anya gá nak a HPV-oltásra bekövetkezô fokozott immun-
válaszban meghatározó szerepe van. A legújabb adatok 
alátámasztják, hogy a GSK – HPV-oltásához használt – 
újonnan kifejlesztett vivôanyaga erôsebb és tartósabb ha-
tást fejt ki az immunrendszerre, mint a hagyományos vi-
vô anya gok.

RIXENSART, BELGIUM, LONDON, ANGLIA (2006. JÚLIUS 12.) 
A méhnyakrák megelôzésére kifejlesztett GSK-védôoltásban 
a hagyományos vivôanyag mellett a cég által újonnan szaba-
dalmaztatott AS04-adjuváns is megtalálható. A tanulmány 
ennek hatását vizsgálta az oltás beadása utáni három és fél 
éves követési idôszakban. Megállapították, hogy az AS04-
adjuváns hatása az immunrendszerre – az összehasonlító 
vizsgálat minden idôpontjában – hosszabb és kifejezettebb 
volt, mint hagyományos alumínium hidroxid vivôanyagra 
keletkezett immunválasz. 

A Vaccine címû folyóiratban közölt adatok nemcsak arra 
mutatnak rá, hogy a GSK-nak az AS04-vivôanyagot tar-
talmazó, méhnyakrák elleni védôoltása erôs (magas an ti-
test szin tû) és hosszú hatású immunválaszt vált ki, hanem a 
HPV16/18 ellen ter me lô dött specifikus B memória sejteket 
is tartósan serkenti. Ezeket a sejteket a szokványos alumíni-

um hidroxid vi vô anya got tartalmazó oltás nem képes ilyen 
mértékben ösztönözni. 

Az AS04 az alumíniumhidroxid és egy monofoszfolipid 
(MPL) keveréke, amelyben az MPL közvetlen im mun ser-
ken tô hatású. Ezért fokozott a vakcinában lévô antigén ha-
tására keletkezô immunválasz.

Jelenleg is vizsgálják, hogy a GSK-vakcina a HPV16/18 
okozta méhnyakrák és rákelôzô állapot kialakulását meny-
nyire védi ki. A korábbi – négy és fél éves követési idôszak 
alatt szerzett – megfigyelések szerint az AS04-vivôanyagot 
is tartalmazó oltás 100%-os védelmet nyújt.

KÖVETKEZTETÉS  „A méhnyakrák elleni védôoltásról akkor 
mondhatjuk, hogy hatékony, ha erôs immunválaszt vált 
ki, és tartós védelmet biztosít. A fenti adatok igazolják, 
hogy az AS04-vivôanyag immunrendszert serkentô hatá-
sa is szá mot te vô en hozzájárul a védôoltásra bekövetkezô 
fokozott és hosszantartó immunválaszhoz. Ez az új, sza-
badalmaztatott vivôanyaggal vegyített méhnyakrák elle-
ni vé dô ol tás még inkább alátámasztja a GSK-nak azt a 
meg gyô zô dé sét, hogy a lehetô legjobb vakcinát fejlesz-
tette ki a méhnyakrák meg elô zé sé re.” Ezt nyilatkozta 
Dr. Phillipe Monteyne, a GSK Nemzetközi Védôoltás 
részlegének vezetôje.
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