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Umik vloge za spremembo dovoljenja za promet s 
cepivom Cervarix (rekombinantno, adsorbirano cepivo z 
adjuvansom proti genotipoma 16 in 18 humanih 
papilomavirusov) 

Podjetje GlaxoSmithKline Biologicals SA je umaknilo vlogo za uporabo cepiva Cervarix pri osebah, 
starejših od devet let, za preprečevanje raka glave in vratu, ki ga povzročajo nekateri genotipi 
humanih papilomavirusov (HPV). 

Podjetje je vlogo umaknilo 22. oktobra 2021. 

 

Kaj je cepivo Cervarix in za kaj se uporablja? 

Cepivo Cervarix se uporablja pri osebah, starejših od devet let, za zaščito pred naslednjimi vrstami 
obolenj, ki jih povzročajo nekateri genotipi virusa HPV: 

• rak cerviksa (materničnega vratu) ali anusa (zadnjika); 

• predrakave lezije (neobičajna rast celic) v genitalnem predelu (cerviksu, zunanjem in notranjem 
ženskem spolovilu ali anusu). 

Na voljo je v obliki suspenzije za injiciranje, ki vsebuje beljakovine za dva genotipa virusa HPV (16 in 
18), v vialah ali napolnjenih injekcijskih brizgah. 

Cepivo Cervarix je v EU odobreno od septembra 2007. Več informacij o trenutnih uporabah cepiva 
Cervarix je na voljo na spletni strani agencije: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/cervarix. 

Za katero spremembo je podjetje zaprosilo? 

Podjetje je zaprosilo za razširitev uporabe cepiva Cervarix na osebe, starejše od devet let, da bi ta 
vključevala tudi zaščito proti raku glave in vratu, ki je povezan z okužbo z virusom HPV. Te vrste raka 
imajo pomembne značilnosti raka materničnega vratu, povezanega z okužbo z virusom HPV, vključno z 
začetkom bolezni v otroštvu in genotipi virusa HPV, ki jih povzročajo. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/cervarix
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Kako cepivo Cervarix deluje? 

Papilomavirusi so virusi, ki povzročajo bradavice in nenormalno rast tkiva. Obstaja več kot 100 vrst 
papilomavirusov, od katerih nekatere povezujejo z rakom genitalnega in analnega predela ter rakom 
glave in vratu, zlasti rakom ustnega predela in grla. Najpogostejša genotipa virusa HPV pri teh vrstah 
raka sta genotipa 16 in 18. Vsi genotipi virusa HPV imajo ovojnico ali kapsido iz posebnih beljakovin, 
imenovanih beljakovine L1. 

Cepivo Cervarix vsebuje prečiščene beljakovine L1 za genotipa 16 in 18 humanega papilomavirusa. Ko 
oseba prejme cepivo, imunski sistem začne tvoriti protitelesa proti beljakovinam L1. Če bo kasneje 
oseba v stiku z virusom HPV, ga bo imunski sistem prepoznal in bo pripravljen telo zaščititi pred njim. 
To prispeva k obrambi pred boleznimi, ki jih ta virus povzroča. 

Pri preprečevanju raka glave in vratu naj bi cepivo Cervarix delovalo enako kot pri obstoječi indikaciji. 

Katero dokumentacijo je podjetje predložilo v podporo svoji vlogi? 

Podjetje je predstavilo rezultate glavne študije, v kateri so proučevali učinkovitost cepiva Cervarix pri 
preprečevanju okužbe z virusom HPV v ustih in grlu. Rezultati so temeljili na 4 871 deklicah, starih od 
12 do 15 let, ki so prejele cepivo Cervarix ali primerjalno cepivo, ki ne deluje proti HPV (v tem primeru 
cepivo proti virusu hepatitisa B). Učinkovitost so merili s testiranjem vzorcev sline na prisotnost DNK 
(genetskega materiala) virusa HPV. 

Kako daleč je bil postopek ocenjevanja vloge ob njenem umiku? 

Vlogo so umaknili po tem, ko je Evropska agencija za zdravila že ocenila začetno dokumentacijo, ki jo 
je predložilo podjetje, in oblikovala seznam vprašanj. Podjetje ob umiku vloge še ni odgovorilo na 
zastavljena vprašanja. 

Kakšno je bilo takrat priporočilo agencije? 

Agencija je na podlagi pregleda razpoložljivih informacij ob umiku vloge izrazila zadržke in začasno 
menila, da cepiva Cervarix ni mogoče odobriti za preprečevanje raka glave in vratu. Imela je zlasti 
pomisleke glede zasnove glavne študije. Agencija je opozorila, da način merjenja preprečevanja 
persistentne okužbe s HPV v ustih in grlu ni bil ustrezen, saj je bilo testiranje opravljeno samo enkrat 
in se ni večkrat ponovilo. Poleg tega rezultati niso bili statistično pomembni. 

Zato agencija ob umiku vloge ni mogla oblikovati zaključkov o učinkovitosti cepiva Cervarix pri 
preprečevanju raka glave in vratu, povezanega z okužbo z virusom HPV, in menila, da koristi cepiva 
Cervarix pri tej uporabi ne odtehtajo z njim povezanih tveganj. 

Kakšni so bili razlogi podjetja za umik vloge? 

Podjetje je v dopisu, s katerim je agencijo obvestilo o umiku vloge, navedlo, da umik temelji na 
dejstvu, da razpoložljivi podatki niso bili ocenjeni kot zadostni za potrditev pozitivnega razmerja med 
tveganji in koristmi za predlagano indikacijo. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/withdrawal-letter/withdrawal-letter-cervarix_en.pdf
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Kakšne so posledice umika vloge za bolnike, ki sodelujejo v kliničnih 
preskušanjih? 

Podjetje je agencijo obvestilo, da umik vloge nima nobenih posledic za osebe, ki trenutno sodelujejo v 
kliničnih preskušanjih s cepivom Cervarix. 

Če ste vključeni v klinično preskušanje in potrebujete več informacij o zdravljenju, se obrnite na 
zdravnika, ki sodeluje v kliničnem preskušanju. 
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