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Cervarix (cilvēka papilomas vīrusa vakcīna [16., 18. tips] 
(rekombinanta, ar adjuvantu, adsorbēta)) reģistrācijas 
apliecības izmaiņu pieteikuma atsaukšana 

GlaxoSmithKline Biologicals SA atsauca savu pieteikumu Cervarix lietošanai personām vecumā no 
deviņiem gadiem galvas un kakla vēža profilaksei, ko izraisa noteikta veida cilvēka papilomas vīruss 
(CPV). 

Uzņēmums atsauca pieteikumu 2021. gada 22. oktobrī. 

 

Kas ir Cervarix un kāpēc tās lieto? 

Cervarix ir vakcīna, ko lieto no deviņu gadu vecuma, lai aizsargātu pret šādām noteiktu CPV tipu 
izraisītām slimībām: 

• dzemdes kakla vai tūpļa vēzi; 

• pirmsvēža stadijas dzemdes kakla bojājumu rašanos (anomālu šūnu augšanu) dzimumorgānos 
(dzemdes kaklā, vulvā, vagīnā vai anālajā atverē). 

Tā ir suspensija injekcijām, kas satur divu tipu CPV (16 un 18) olbaltumvielas un ir pieejama flakonos 
vai pilnšļircēs. 

Cervarix Eiropas Savienībā ir reģistrēta kopš 2007. gada septembra. Sīkāka informācija par Cervarix 
pašreizējo lietojumu ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/cervarix. 

Kādas izmaiņas uzņēmums pieteica? 

Uzņēmums iesniedza pieteikumu, lai paplašinātu Cervarix lietošanu personām vecumā no deviņiem 
gadiem, iekļaujot aizsardzību pret galvas un kakla vēzi, kas ir saistīts ar CPV infekciju. Šiem vēža 
veidiem ir kopīgas nozīmīgas pazīmes ar CPV saistītu dzemdes kakla vēzi, tostarp slimības sākumu 
agrīnā vecumā un iesaistītajiem CPV tipiem. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/cervarix
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Kā Cervarix darbojas? 

Papilomas vīrusi ir vīrusi, kas izraisa kārpas un anomālu audu augšanu. Ir vairāk nekā 100 papilomas 
vīrusa tipu, no kuriem daži ir saistīti ar dzimumorgānu un anālās atveres vēzi, kā arī galvas un kakla 
vēzi, jo īpaši mutes un rīkles vēzi. Visbiežāk sastopamie CPV tipi, kas saistīti ar šiem vēža veidiem, ir 
16. un 18. tips. Visiem CPV tipiem ir apvalks vai kapsīda, ko veido atšķirīgi proteīni, kurus sauc par “L1 
proteīniem”. 

Cervarix satur 16. un 18. tipa CPV attīrītus L1 proteīnus. Kad cilvēkam tiek ievadīta vakcīna, organisma 
imūnsistēma izstrādā antivielas pret L1 proteīniem. Ja vēlāk persona nonāks saskarē ar CPV vīrusu, šā 
cilvēka imūnsistēma to atpazīs un būs gatava pasargāt organismu no tā. Tas palīdzēs aizsargāties pret 
šo vīrusu izraisītajām slimībām. 

Galvas un kakla vēža profilaksē Cervarix bija jādarbojas tādā pašā veidā kā jau esošajās indikācijās. 

Kādus dokumentus uzņēmums iesniedza pieteikuma pamatošanai? 

Uzņēmums iesniedza rezultātus no pamatpētījuma, kurā vērtēja Cervarix efektivitāti CPV infekcijas 
profilaksē mutē un rīklē. Rezultāti tika pamatoti ar 4871 meiteni vecumā no 12 līdz 15 gadiem, kuras 
saņēma Cervarix vai salīdzinājuma vakcīnu, kas nav aktīva pret CPV (šajā gadījumā vakcīnu pret 
B hepatīta vīrusu). Efektivitāti mērīja, pārbaudot siekalu paraugos CPV vīrusa DNS (ģenētisko 
materiālu). 

Kurā pieteikuma vērtēšanas posmā pieteikumu atsauca? 

Pieteikumu atsauca, kad Eiropas Zāļu aģentūra bija izvērtējusi uzņēmuma sākotnēji iesniegto 
informāciju un sagatavojusi jautājumus uzņēmumam. Pieteikuma atsaukšanas brīdī uzņēmums vēl 
nebija sniedzis atbildes uz jautājumiem. 

Kāds bija Aģentūras ieteikums tajā laikā? 

Pamatojoties uz pieejamās informācijas pārskatu, atsaukšanas brīdī aģentūrai bija iebildumi, un 
aģentūra tobrīd provizoriski atzina, ka Cervarix nevar apstiprināt galvas un kakla vēža profilaksei. 
Aģentūrai jo īpaši bija bažas par pamatpētījuma īstenošanas veidu. Aģentūra norādīja, ka veids, kā tika 
mērīta pastāvīgas CPV infekcijas profilakse mutē un rīklē, nebija pietiekams, jo pārbaudes tika veiktas 
tikai vienu reizi un netika atkārtotas laika gaitā. Turklāt rezultāti nebija statistiski nozīmīgi. 

Tāpēc atsaukšanas brīdī aģentūra nevarēja izdarīt secinājumus par Cervarix efektivitāti ar CPV 
infekciju saistītu galvas un kakla vēža veidu profilaksē, un tā uzskatīja, ka Cervarix sniegtie ieguvumi 
šajā lietojumā neatsver to radīto risku. 

Kā uzņēmums pamatoja pieteikuma atsaukšanu? 

Vēstulē, kurā uzņēmums informēja aģentūru par pieteikuma atsaukšanu, tas paziņoja, ka atsaukšana 
saistīta ar faktu, ka pieejamie dati netika uzskatīti par pietiekamiem, lai izdarītu secinājumus par 
pozitīvu riska un ieguvuma attiecību ierosinātās indikācijas gadījumā. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/withdrawal-letter/withdrawal-letter-cervarix_en.pdf
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Kādas sekas šis atsaukums radīs pacientiem, kuri piedalās klīniskajos 
pētījumos? 

Uzņēmums informēja aģentūru, ka tas neietekmēs cilvēkus, kuri piedalās Cervarix klīniskajos 
pētījumos. 

Ja jūs pašlaik piedalāties klīniskā pētījumā un vēlaties saņemt plašāku informāciju par terapiju, 
jautājiet savam klīniskā pētījuma ārstam. 
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