
Μ ία νέα μελέτη παρακολούθη-
σης δείχνει ότι το Cervarix™, 
το υποψήφιο εμβόλιο της 

GlaxoSmithKline (GSK) για την πρόληψη 
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, 
εμφάνισε 100% αποτελεσματικότητα στη 
διάρκεια 4,5 ετών κατά των προκαρκι-
νικών αλλοιώσεων που σχετίζονται με 
τους τύπους 16 και 18 του ανθρώπινου 
ιού των θηλωμάτων (HPV), τους δύο 
συνηθέστερους τύπους HPV που προ-
καλούν καρκίνο.

 Οι HPV 16 και 18 ευθύνονται για περισσό-
τερο από 70% των καρκίνων του τραχήλου 
της μήτρας παγκοσμίως.

Το υποψήφιο εμβόλιο της GSK για τον καρ-
κίνο του τραχήλου της μήτρας περιέχει το και-
νοτόμο ανοσοενισχυτικό AS04, που επελέ-
γη για να διασφαλισθεί ότι το εμβόλιο αυ-
τό θα παρέχει δραστικά και σταθερά επίπε-
δα αντισωμάτων στις γυναίκες. Η μελέτη, η 
οποία δημοσιεύτηκε στο The Lancet, βρή-
κε επίσης ότι τα αντισώματα HPV 16 και 18 
ανιχνεύτηκαν σε περισσότερο από 98% των 
γυναικών για έως 4,5 έτη, δείχνοντας παρα-
τεταμένη απάντηση στο εμβόλιο.

Επιπλέον, η μελέτη παρείχε στοιχεία ότι το 
υποψήφιο εμβόλιο της GSK έδειξε σημαντική 
προστασία κατά της λοίμωξης από τον τρίτο 
και τέταρτο συχνότερο τύπο HPV που προκα-
λεί καρκίνο, κυρίως τους τύπους 45 και 31. Η 
προστασία αυτή ξεπερνά επίσης τα 4,5 έτη. 
Η GSK διεξάγει περαιτέρω μεγάλες μελέτες 
για να προσδιορίσει τον πιθανό μηχανισμό 
και το βαθμό της ευρύτερης προστασίας κα-
τά της ογκογένεσης που εμφανίζει.

Οι τύποι 16, 18, 45 και 31 του HPV ευ-
θύνονται αθροιστικά για 80% των καρκί-
νων του τραχήλου της μήτρας παγκοσμίως.
Επίσης, η μελέτη παρέχει πρόσθετα στοιχεία 
ότι το εμβόλιο είναι γενικά ασφαλές και κα-
λά ανεκτό.

Η Dr Diane Harper, από την Ιατρική Σχολή 
του Dartmouth των ΗΠΑ, σημειώνει: «Τα 
αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης μακρο-

χρόνιας παρακολούθησης αποτελούν ορό-
σημο για όλους εμάς που εργαζόμαστε για 
την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου 
της μήτρας. 

Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι αυτό το 
υποψήφιο φάρμακο με το ανοσοενισχυτι-
κό AS04 μέχρι στιγμής έχει εμφανίσει πα-
ρατεταμένη προστασία ενάντια στις λοιμώ-
ξεις από τους HPV 16 και 18 και τις σχετιζό-
μενες τραχηλικές αλλοιώσεις, χωρίς ενδεί-
ξεις μειωμένης προστασίας γι’ αυτούς τους 
δύο τύπους HPV. 

Το εμβόλιο έχει επίσης παρουσιάσει στοι-
χεία προστασίας κατά της λοίμωξης από άλ-
λους τύπους του HPV που προκαλούν καρ-
κίνο, πέραν των 16 και 18. Στην πράξη, αυτά 
τα βασικά ευρήματα μπορεί να σημαίνουν ότι 
το υποψήφιο εμβόλιο της GSK κατά του HPV 
μπορεί να παρέχει μακροχρόνια, παρατετα-
μένη προστασία ενάντια σε μεγαλύτερο εύ-
ρος των συνηθέστερων τύπων του HPV που 
προκαλούν καρκίνο».

Ο Dr Philippe Monteyne, Επικεφαλής της 
Διεθνούς Ανάπτυξης Εμβολίων της GSK 
Biologicals, είπε: «Αναπτύξαμε αυτό το υπο-
ψήφιο εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας, φιλοδοξώντας να παρέχουμε στις 
γυναίκες τον καλύτερο δυνατό εμβολιασμό 
κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 
Είμαστε ευχαριστημένοι από τα αποτελέσμα-
τα, αφού δείχνουν ότι η απόφασή μας να δη-
μιουργήσουμε αυτό το εμβόλιο με ένα και-
νοτόμο ανοσοενισχυτικό, για να παρέχουμε 
υψηλή αποτελεσματικότητα για μακράς διαρ-
κείας προστασία, φαίνεται βάσιμη. 

Η GSK έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη και-
νοτόμων προϊόντων, τα οποία έχουν μείζονα 
αντίκτυπο στην πρόληψη απειλητικών για τη 
ζωή νόσων και το Cervarix™ αποτελεί σημα-
ντική απόδειξη αυτής της δέσμευσης».

Σχετικά με τη μελέτη
Πρόκειται για μία ανάλυση εκτεταμένης πα-

ρακολούθησης γυναικών που συμμετείχαν 
στην κύρια μελέτη αποτελεσματικότητας του 

υποψήφιου εμβολίου της GSK για τον HPV 
16/18. Η κύρια μελέτη ήταν μία διπλά-τυφλή, 
ελεγχόμενη μελέτη σε 1.113 νεαρές γυναί-
κες, μεταξύ 15-25 ετών που τυχαιοποιήθη-
καν να λάβουν τρεις δόσεις του υποψήφιου 
εμβολίου της GSK για τον καρκίνο του τρα-
χήλου, το οποίο παρασκευάστηκε με το ανο-
σοενισχυτικό σύστημα AS04 ή ένα placebo 
με χρονοδιάγραμμα 0, 1 και 6 μήνες. 

Η μελέτη εκτεταμένης παρακολούθησης 
εξέτασε τα τελικά σημεία της μελέτης για 776 
γυναίκες, από την ίδια ομάδα γυναικών, για 
μία περίοδο έως 53 μήνες.

Η μελέτη διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
τον Καναδά και τη Βραζιλία και αξιολόγησε 
την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και 
την ανοσογονικότητα ενός εμβολίου με ιικά 
σωμάτια που μοιάζουν με εκείνα του HPV 
16/18 L1 για την πρόληψη των λοιμώξεων 
από HPV 16 και/ή HPV 18, καθώς και των 
σχετιζόμενων με τεστ Παπανικολάου ανωμα-
λιών και τραχηλικών αλλοιώσεων. Στη μελέ-
τη εκτεταμένης παρακολούθησης, οι γυναί-
κες αξιολογήθηκαν για HPV DNA με τη χρή-
ση τραχηλικών δειγμάτων, ενώ πραγματο-
ποιήθηκαν ετήσιες κυτταρολογικές αξιολο-
γήσεις του τραχήλου. Οι γυναίκες παραπέμ-
φθηκαν σε κολποσκόπηση, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του πρωτοκόλλου. 
Αξιολογήθηκαν επίσης για μακροχρόνια ανο-
σογονικότητα και ασφάλεια. Η μελέτη παρα-
κολούθησης συνεχίζεται.

Σχετικά με το υποψήφιο εμβόλιο 
της GSK για τον HPV 

Το υποψήφιο εμβόλιο της GSK για τον HPV 
αναπτύχθηκε για την πρόληψη των λοιμώ-
ξεων και των αλλοιώσεων από τους δύο τύ-
πους του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων 
(HPV) που προκαλούν πιο συχνά καρκίνο, 
τους HPV 16 και 18. Σε κλινικές μελέτες, το 
εμβόλιο έδειξε ότι προσφέρει άριστη προ-
στασία έναντι της επίμονης λοίμωξης από τον 
HPV 16 και τον HPV 18, καθώς και έναντι των 
σχετιζόμενων προκαρκινικών αλλοιώσεων 

και άριστη απάντηση των αντισωμάτων. Το 
εμβόλιο της GSK περιέχει το καινοτόμο ανο-
σοενισχυτικό AS04 που επελέγη για να δια-
σφαλισθεί ότι θα παρέχει υψηλά και σταθερά 
αντισωματικά επίπεδα προστασίας. Το συνο-
λικό προφίλ ασφάλειας από τις ελεγχόμενες 
μελέτες που ολοκληρώθηκαν δείχνει ότι το 
εμβόλιο είναι γενικά ασφαλές και καλά ανε-
κτό με πολύ καλή συμμόρφωση στο σχήμα 
3 δόσεων. Το εμβόλιο της GSK κατατέθηκε 
για έγκριση στην Ευρώπη τον Μάρτιο 2006, 
με την υποβολή στην Αμερικανική Υπηρεσία 
Φαρμάκων και Τροφίμων να αναμένεται έως 
το τέλος του 2006.

Προς το παρόν διερευνάται σε εκτεταμένες 
κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ στις οποίες συμ-
μετέχουν περισσότερες από 30.000 γυναί-
κες παγκοσμίως.

Σχετικά με τον HPV και τον καρκίνο 
του τραχήλου της μήτρας

Η λοίμωξη από HPV είναι πολύ συνήθης, 
καθώς κάθε σεξουαλικά δραστήρια γυναίκα 
διατρέχει κίνδυνο να προσβληθεί από κάποι-
ον τύπο του HPV που μπορεί να προκαλέ-
σει καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Αν και 
υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι του HPV 
που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο, οι 
HPV 16 και 18 ευθύνονται για πάνω από το 
70% του συνόλου των περιστατικών καρκί-
νου του τραχήλου παγκοσμίως. Ο καρκίνος 
του τραχήλου της μήτρας αποτελεί μείζον 
πρόβλημα υγείας παγκοσμίως, καθώς ετη-
σίως παρουσιάζονται περίπου 500.000 νέα 
περιστατικά ανά τον κόσμο. Είναι ο δεύτερος 
σε συχνότητα εμφάνισης καρκίνος -και το τρί-
το κύριο αίτιο θανάτου από καρκίνο- στις γυ-
ναίκες παγκοσμίως. 

Εκτιμάται ότι ετησίως η νόσος ευθύνεται 
για το θάνατο 270.000 γυναικών και είναι 
ο πρώτος σε θνητότητα γυναικών καρκίνος 
στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Μία νέα μελέτη παρακολούθησης δείχνει ότι το 
Cervarix™ είναι αποτελεσματικό για την πρόληψη 

του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Το Cervarix™, το υποψήφιο φάρμακο της GSK για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, έδειξε παρατεταμένη αποτελεσματικότητα για έως 4,5 

έτη και ευρύτερη προστασία κατά των τύπων του HPV που προκαλούν καρκίνο. Μελέτη παρακολούθησης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The 

Lancet επεκτείνει τα προηγούμενα ευρήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου και την προστασία κατά των πιο συχνών τύπων 

του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) που προκαλούν καρκίνο.




