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  A GLAXOSMITHKLEINE (GSK) LEVELESLÁDÁJÁBÓL

Becslések szerint a GSK új HPV-oltásával 
a méhnyakrákok közel 80%-át elôzhetjük meg
Gary Dubin, M.D.

Vice President, HPV Vaccines, GlaxoSmithKline

A GSK (GlaxoSmithKline) az új méhnyakrák elleni oltást a 
HPV16/18 fertôzés következtében kialakuló méhnyakrákok 
meg elô zésére fejlesztette ki. A védôoltás különleges vi vô-
anya got, a szervezet immunrendszerét ser ken tô ASO4-t tar-
talmazza. Ennek is szerepe van abban, hogy a HPV-oltás 
hatására a szervezetben a HPV-t hatékonyan pusztító, tartó-
san magas ellenanyagszínt alakul ki. 

Az új oltással széleskörû vizsgálatok kezdôdtek világszerte: 
idáig hozzávetôlegesen 16 000 nôt oltottak be, és követtek 
hónapokon, éveken keresztül. Ismereteink, megfigyeléseink 
ezek bôl a vizsgálatokból származnak. A folyamatban lévô 
3. szakasz (fázis III) vizsgálatokban már 35 000 nô vesz 
részt. Eredményeket, legalábbis részeredményeket várható-
an már 2006 végére ezekbôl a tanulmányokból is közzétesz-
nek. A kutatási eredmények annyira biztatók, hogy a GSK 
az Egyesült Államokban az oltás forgalmazásának engedé-
lyéért folyamodik az FDA-hoz. 

Az összegyûlt adatok, eredmények alapján az oltás vár-
ható hatását matematikai módszerekkel kísérelték meg 
meghatározni, valamilyen elôrejelzést megfogalmazni. 
Ennek alapján, ha az Egyesült Államokban valamennyi 
12 éves lány megkapná a GSK-nak a HPV16 és 18 elleni 
oltását, a méhnyakrákok és a következményes halálese-
tek 70%-át lehetne kivédeni. A matematikai számítások 
azonban arra is rámutattak, hogy ez a szám nagyobb, 

ho zzá ve tô le ge sen 80%, mert az oltás más da ga nat kel tô 
HPV-kkel szemben is véd. 

A számításokkal három különbözô szempontot tanul-
mányoztak. Ezek közül ebben, az American Society for 
Microbiology’s 46th Annual Interscience Conference on 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC™) 
kongresszusán, San Franciscoban bemutatott vizsgálati-
ban azt elemezték, hogy a HPV16 és 18 elleni oltás más 
rák kel tô HPV-k ellen milyen mértékben véd. Az eredmé-
nyek biztatók, mert a vé dô hatás nagyobbnak bizonyult, 
mint eredetileg gondolták. Sôt, az is kiderült, hogy a vé-
dô ha tás idô tar ta ma is hosszabb, mint amekkora a legelsô 
megfigyelések alapján várható lett volna. Ez el sô sor ban 
a sajátságos vivôanyagnak tudható be, mondta Dr. Gary 
Dublin, a GSK HPV-vakcina részlegének alelnöke. 

Természetesen nem várható, hogy az Egyesült Államokban 
mindegyik 12 éves lány HPV-oltást kap, ezért a továbbiakban 
az alkalmazott matematikai módszerrel kiszámították, hogy 
ha a 12 éves lányok 70%-át oltják be, a HPV16/18-okozta 
méhnyakrákok felét megelôzhetnénk, a méhnyakrák-halálo-
zást felére csökkenthetnénk. A védôhatás további 10%-kal 
nö vel he tô azért, mert a védelem más HPV-kkel szemben is 
megnyilvánul. Ismert, hogy a CIN esetek 30-40%-áért más 
és nem a HPV16/18-típusok felelôsek. Ez óriási eredmény, 
hatása a társadalomra még nehezen ítélhetô meg.
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