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A Cervarix® kiváló immunválaszt vált ki – derült ki a 
két forgalomban lévô, méhnyakrák elleni oltóanyag 
elsô, közvetlen összehasonlító vizsgálatából
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A GlaxoSmithKline méhnyakrák elleni oltóanyaga, a Cervarix® 
szignifikánsan erôsebb immunválaszt vált ki, mint a Gardasil® 
(Silgard®) – derült ki a két forgalmi engedéllyel ren del ke zô em-
beri papillomavírus (HPV-) vé dô ol tás elsô szé les kö rû összeha-
sonlító vizsgálatából. A 25. Nemzetközi Pa pil lo ma ví rus Kon-
ferencián (2009. május 8–14., Malmö, Svédország) ismertetett 
összehasonlító vizsgálat az immunválasz két kulcsfontosságú 
mutatóját, a neutralizáló ellenanyagok és a B-sejtek alakulá-
sát vizsgálta abból kiindulva, hogy ezek meghatározók abban, 
hogy a védôoltás hosszú távon meg fe le lô védelmet nyújtson 
a nôknek a HPV-fer tô zés és a következményes méh nyak rák 
ellen (1).

A Cervarix® által kiváltott semlegesítô ellenanyag szérum-
szintje minden vizsgált életkori csoportban (18–45 éves nôk) 
legalább kétszer nagyobb volt, mint a Gardasil® (Silgard®) 
által kiváltott HPV16-os, és több mint hatszor a HPV18-as 
ellenanyagok szintjénél. A különbségek statisztikailag szigni-
fikánsak voltak (p <0,0001). A Cervarix®-szal oltott csoport-
ban magasabb volt a nyakcsatorna-váladékban kimutatható 
semlegesítô ellenanyagok és a B-sejtek mennyisége is, össze-
hasonlítva a Gardasillal® (Silgard®) oltott nôkkel (1). 

Dr. Mathiasz Dóra, a GlaxoSmithKline orvosigazgatója el-
mondta: „A neutralizáló antitestek jelenléte a szérumban és a 
fertôzés helyén (a cervixben) a vakcina indukálta HPV elleni 
védelem fontos részei. Most elôször jutottunk meg gyô zô kli-
nikai bizonyítékokhoz arról, hogy a két oltóanyag nem azonos 
szintû immunválaszt vált ki a HPV két leggyakoribb rákkeltô 
típusa, a 16-os és 18-as ellen. Meg gyô zô dé sünk, hogy ezek 
az eredmények – a konferencián bemutatott további kulcsfon-
tosságú vizsgálatok új eredményeivel együtt – jól mutatják a 
Cervarix®-ban rejlô le he tô sé ge ket. A méh nyak rá kot megelôzô 
védôoltás kifejlesztése je len tôs áttörést jelent a lesújtó, a 
nôket gyakran életük delén meg ren dí tô betegség elleni küzde-

lemben. A GSK elkötelezett, hogy hosszú távú vizsgálatokat 
végezzen annak érdekében, hogy minél jobban megérthessük 
a két forgalomban lévô oltóanyag közötti hasonlóságokat és 
különbségeket. Ezzel méginkább ráláthatunk a vakcinációnak 
a méh nyak rák elleni küzdelemben betöltött szerepére.” 

Mindkét oltóanyag megfelelô biztonságú (1). A mellékhatá-
sok a Cervarix® védôoltásban részesült és az összehasonlító 
(oltást nem kapók) csoportban hasonló volt; a Cervarix® vé dô-
ol tást a nôk jól tûrték (2).

A III. szakasz (HPV-008) vizsgálat záró elemzésének eredmé-
nyeit ugyancsak ezen a tudományos rendezvényen mutatták 
be. Az eredmények szerint a Cervarix® nagymértékben (sta-
tisztikailag szignifikánsan) hatékony a HPV16 és -18 okozta 
rák elô zô elváltozásokkal szemben. Az adatok azt is mutatják, 
hogy a Cervarix® néhány más, gyakori rákkeltô HPV-vel 
összefüggô CIN/AIS-elváltozásokkal szemben is fajlagos vé-
delmet biztosít. 

A Malmöben bemutatott harmadik vizsgálat eredményei bizo-
nyították, hogy a Cervarix® magas és tartós antitestszintet bizto-
sított a HPV16-os és -18-as fajták ellen az oltás beadása utáni 7,3 
éves követés alatt. A mai napig a törzskönyvezett méhnyakrák 
elleni védôoltásoknak ez a leghosszabb követési ideje (3).

A méhnyakrák elleni oltóanyagoknak hosszú távú védelmet 
kell biztosítaniuk, mivel a nôk egész életük során fogékonyak 
a HPV-fertôzésre, és az ezzel összefüggô méh nyak be teg sé gek 
kialakulására. Az immunválasz és a védelem szorosan össze-
tartozó fogalmak.
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