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Cervarixin (ihmisen papilloomavirusrokote [tyypit 16, 18] 
(rekombinantti, adjuvanttia sisältävä, adsorboitu)) 
myyntiluvan muutosta koskevan hakemuksen 
peruuttaminen 

GlaxoSmithKline Biologicals SA peruutti hakemuksensa, joka koski Cervarixin käyttöä ihmisen 
papilloomaviruksen (HPV) tiettyjen tyyppien aiheuttamien pään ja kaulan alueen syöpien ehkäisyyn yli 
9-vuotiailla henkilöillä. 

Yhtiö peruutti hakemuksen 22. lokakuuta 2021. 

 

Mitä Cervarix on ja mihin sitä käytetään? 

Cervarix on rokote, jota käytetään yhdeksän vuoden iästä alkaen suojaamaan ihmisen 
papilloomaviruksen tiettyjen tyyppien aiheuttamia seuraavia sairauksia vastaan: 

• kohdunkaulan syöpä tai peräaukon syöpä 

• syöpää edeltävät leesiot (solujen epänormaali kasvu) sukupuolielimissä (kohdunkaula, 
ulkosynnyttimet tai emätin) tai peräaukossa. 

Lääkevalmiste on injektioneste, suspensio, jossa on kahden HPV-tyypin (16 ja 18) proteiineja. 
Valmistetta on saatavana injektiopulloissa ja esitäytetyissä ruiskuissa. 

Cervarix sai myyntiluvan EU:n alueella syyskuussa 2007. Lisätietoja Cervarixin tämänhetkisistä 
käyttöaiheista on viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/cervarix. 

Mitä muutosta yhtiö haki? 

Yhtiö haki Cervarixin käyttöaiheen laajentamista HPV-infektioon liittyviltä pään ja kaulan alueen 
syöviltä suojaamiseen 9 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla henkilöillä. Näillä syövillä on samoja 
ominaisuuksia kuin HPV:hen liittyvällä kohdunkaulan syövällä, kuten samat HPV:n tyypit ja se, että 
sairaus alkaa kehittyä nuorena. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/cervarix
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Miten Cervarix vaikuttaa? 

Papilloomavirukset ovat viruksia, jotka aiheuttavat visvasyyliä ja epänormaalia kudosten kasvua. 
Papilloomaviruksia on yli sataa eri tyyppiä. Osa virustyypeistä liittyy sukupuolielinten ja peräaukon 
syöpiin sekä pään ja kaulan alueen syöpiin, erityisesti suun ja nielun syöpiin. Yleisimmät näihin syöpiin 
liittyvät HPV-tyypit ovat tyypit 16 ja 18. Kaikilla HPV:n tyypeillä on eräänlainen proteiinikuori, kapsidi, 
joka muodostuu erityisistä L1-proteiineista. 

Cervarixissa on HPV-tyyppien 16 ja 18 puhdistettua L1-proteiinia. Kun henkilö saa rokotteen, 
immuunijärjestelmä muodostaa vasta-aineita L1-proteiineille. Jos rokotteen saanut henkilö joutuu 
myöhemmin kosketuksiin HPV-viruksen kanssa, immuunijärjestelmä tunnistaa viruksen ja on valmis 
puolustautumaan sitä vastaan. Tämä auttaa suojautumaan näiden virusten aiheuttamilta sairauksilta. 

Pään ja kaulan alueen syöpien ehkäisyssä Cervarixin odotettiin vaikuttavan samalla tavalla kuin se 
vaikuttaa nykyisessä käyttöaiheessa. 

Mitä asiakirjoja yhtiö on esittänyt lääkevirastolle hakemuksensa tueksi? 

Yhtiö esitti tulokset päätutkimuksesta, jossa tarkasteltiin Cervarixin tehoa suun ja nielun HPV-infektion 
ehkäisemisessä. Tulokset perustuivat tietoihin 4 871 tytöstä, jotka olivat 12–15-vuotiaita ja saivat joko 
Cervarixia tai vertailurokotetta (tässä tapauksessa B-hepatiittirokotteen), joka ei tehoa HPV-virukseen. 
Tehoa mitattiin tutkimalla sylkinäytteistä HPV-viruksen DNA:ta (geneettistä materiaalia). 

Miten pitkällä hakemuksen arviointi oli, kun se peruutettiin? 

Hakemus peruutettiin sen jälkeen, kun Euroopan lääkevirasto oli arvioinut lääkeyhtiön alkuvaiheessa 
toimittamat tiedot ja laatinut kysymyksiä yhtiölle. Yhtiö ei ollut vielä vastannut näihin kysymyksiin, kun 
se peruutti hakemuksen. 

Mikä oli viraston suositus tuolloin? 

Saamiensa tietojen tarkastelun perusteella virastolla oli huolenaiheita hakemuksen peruuttamisen 
ajankohtana, ja sen alustavana kantana oli, että Cervarixia ei voitaisi hyväksyä pään ja kaulan alueen 
syöpien ehkäisyyn. Virasto ilmaisi huolensa erityisesti päätutkimuksen tutkimussuunnitelmasta. Virasto 
pani merkille, että tapa mitata pitkäkestoisten suun ja nielun HPV-infektioiden ehkäisemistä oli 
riittämätön, koska testaus tehtiin vain kerran toistamatta sitä myöhemmin. Tulokset eivät myöskään 
olleet tilastollisesti merkittäviä. 

Siksi virasto ei hakemuksen peruuttamisen ajankohtana pystynyt tekemään päätelmiä Cervarixin 
tehosta HPV-infektioon liittyvien pään ja kaulan alueen syöpien ehkäisyssä. Näin oillen sen kantana oli, 
ettei Cervarixin hyöty tässä käyttöaiheessa ollut sen riskejä suurempi. 

Mistä syistä yhtiö peruutti hakemuksen? 

Kirjeessään, jossa lääkeyhtiö ilmoittaa virastolle hakemuksen peruuttamisesta, se toteaa 
peruuttamisen perustuvan siihen, että saatavilla olevia tietoja ei pidetty riittävinä päätelmän 
tekemiseksi suotuisasta riski-hyötysuhteesta ehdotetussa käyttöaiheessa. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/withdrawal-letter/withdrawal-letter-cervarix_en.pdf
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Mitä seurauksia tämän hakemuksen peruuttamisesta on kliinisiin 
tutkimuksiin osallistuville potilaille? 

Yhtiö ilmoitti virastolle, että peruuttamisesta ei ole seurauksia Cervarixin kliinisiin tutkimuksiin 
osallistuville henkilöille. 

Jos olet mukana kliinisessä tutkimuksessa ja tarvitset lisätietoa hoidostasi, ota yhteyttä kliinisen 
tutkimuksen lääkäriin. 
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